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Aanwijzingen voor gebruik 

De pagina’s vind je door op je toetsenbord Page Down in te drukken en op de onderste menubalk vanaf 1/ 176 het gewenste cijfer te zoeken. 
Als je een foto of document wilt vergroten of verkleinen, wijzig dan het percentage rechts bovenaan in de werkbalk. 

 

Op 8 januari 2006 werden Grietje (Gretha) de Vries-Eringa (*1922) en Hendrik Casper (Henk) Wytzes (*1923) geïnterviewd door redacteur 
Jan Pier Eringa (*1929) in diens huis te Baarn. Wil je dit interview bekijken en beluisteren, breng de DVD dan opnieuw in en click in het 
menu op de regel DVD-film afspelen. Je kunt de film ook via je dvd-speler bekijken op het tv-scherm, gewoon door op je afstandsbediening de 
afspeeltoets in te drukken. 



Onze familie Eringa? Zijn er dan meer?   

Met onze bedoelen we de Eringa’s die afstammen van 

Pier Jans Eringa (1828-1873) 
 in 1848 gehuwd met Grietje Piers Noordmans (1824-1881) 
enige zoon van 
Jan Piers Eringa (1792-1872) 
 26 mei 1827 gehuwd met Trijntje Ulbes Hieminga (1798-1836) 
zoon uit het tweede huwelijk van 
Pier Jans Eringa (1752-1818)  
 met Beitske Jentjes Dijkstra († 1760) 

Laatstgenoemde echtelieden hadden nóg een zoon, broer van Jan Piers dus: 
Lieuwe Piers Eringa (1798-1860) 
 in 1825 gehuwd met Baukje Simons Strikwerda (1802-1860) 
maar in het verhaal van onze familie laten wij deze tak, die evenals de onze 
zeer uitgebreid is, buiten beschouwing. Wel noemen we verderop in 
verband met ons familieverhaal nakomeling Lieuwe Eringa (*1920), 
woonachtig te Leeuwarden. Het is interessant  te weten dat die familie 
jaarlijks een reünie houdt met gemiddeld zo’n honderd volwassenen en 
kinderen. Vijf van de vijfde generatie na Lieuwe Piers heten Pier, onder 
wie de spraakmakende hoofdcommissaris van Flevoland, thans 
gemeentesecretaris te Nijmegen. Verder haalde van dezelfde generatie 
Nynke Eringa de pers, de ambtenaar in Leeuwarden die weigerde een 
homohuwelijk te sluiten. 

Jan Piers Eringa 
(1792-1872) 

 Pier Jans Eringa 
(1828-1873) 



 
 

Trouwakte 1778 eerste huwelijk Pier Jans Eringa, 1752-1818, en Imke Jans, †1786 



Gerrit was de zoon uit Pier Jans' eerste huwelijk. 



De Groningse Eringa’s 

Er is trouwens nóg een familie Eringa die ontbreekt in ons verhaal, te 
weten de nakomelingen van Sybe Eringa en Etje Boersma, die in 1862 in 
het huwelijk traden. Ik, Jan Pier Eringa, stelde een genealogie samen van 
deze zeer uitgebreide familie, maar slaagde er niet in de connectie met 
ónze familie op te sporen. De voornamen in dat geslacht duiden ook al niet 
op verwantschap: Fokke, Luitje, Siebold, Hendrikus, Nicolaas, Wiebrand,  
etcetera. Wie onderweg in het Noorden des lands wel eens Eringa, beeld 

en geluid is tegengekomen en zich heeft afgevraagd waar dit bedrijf in 
onze gelederen past, kan ik dus met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid verzekeren: Nergens. Het merendeel van de 
woonplaatsen van deze grote familie wijst op een oorsprong in de 
provincie Groningen. We moeten dus maar aannemen dat in 1811 ook 
elders in ons land iemand gekozen heeft voor de achternaam Eringa. 
 

Waar komt de naam Eringa vandaan? 

Toen de Fransen in onze lage landen de dienst uitmaakten voerden zij met 
de Code Napoléon de burgerlijke stand in. Wij plukken van deze nuttige 
instelling nog steeds de vruchten. Alle burgers werden verplicht een 
achternaam te laten registreren. In de geboorteregisters van de Mennisten 
(Doopsgezinden), waartoe onze verre voorouders behoorden, werden van 
generatie op generatie de namen Jan Piers (Jan, zoon van Pier) en Pier Jans 
(Pier, zoon van Jan) vermeld, zonder achternaam. Maar 16 december 1811 
verklaarde Pier Jans (1752-1818), boer te Edens, ten overstaan van de 
Maire (burgemeester) van Wommels de naam Eringa als familienaam aan 
te nemen en dat hij vijf kinderen had: Gerrit – 28 jaar, Emke – 24 jaar, Jan 
– 19 jaar, Lieuwe – 14 jaar en Wybkjen – 11 jaar. We mogen echter 
aannemen dat Pier Jans de achternaam Eringa al vóór 1811 gebruikte, want 
een nakomeling van diens oom Lieuwe heeft een geboortelepel in bezit 
met daarin gegraveerd Lieuwe Piers Eringa, 1798. 



Waarschijnlijk betekent inga zoon van. Samen met Er of Her krijg je dan 
zoon van de heer. Of hiermee een aardse of een hemelse Heer wordt 
bedoeld is onbekend. 
 

Edens, bakermat van onze familie Eringa 

De eerste Eringa die in het boerendorpje Edens woonde was Pier Jans, in 
1752 geboren in Lions (Baarderadeel) en in 1818 overleden in Edens. Even 
ten noorden van de dorpskom huurde hij een boerderij van de toenmalige 
grietman, hoofd van de Friese landgemeente Hennaarderadeel, jonkheer 
Idsert Frans van Eysinga (1816-1846). De familie Van Eysinga bezat 
destijds veel grond in deze omgeving. De Eringa’s stonden bekend als tûke 
(tamelijk welgestelde) boeren. Dit blijkt ook wel uit het feit dat Pier per 
contract van 24 maart 1813 voor zijn 21-jarige zoon Jan diens dienstplicht 
in het Napoleontische leger afkocht voor de toen gigantische som van 1000 
gulden. (Zijn remplaçant heette Willem Adama, geboren 15 maart 1790, 
beschikkend over onder andere blonde wenkbrauwen, blauwe ogen, een 
frisse teint en een lengte van 1,667 meter.) Zo kon Jan Piers zijn vader 
blijven assisteren op de boerderij. Jan bleek al vroeg een begaafde jongen. 
Hij heeft nog in de klas gezeten bij de legendarische schoolmeester, tevens 
schoenmaker, Hardenberg senior. Het Edense schooltje telde zo’n tien 
leerlingen. Zoon Sjouke Hardenberg nam later het baantje van zijn vader 
over en ging op zijn 80ste met pensioen. De plaatselijke predikant gaf 
boerenzoon Jan Piers bijlessen, o.a. in rekenen, zodat hij voor die tijd een 
behoorlijke algemene ontwikkeling verkreeg. Hij moet als vrijgezel een 
kalme, serieuze jongeman zijn geweest, die veel las en over allerlei 
onderwerpen kon meepraten. Maar ook het boerenvak had zijn volle 
aandacht. Hij trouwde pas op 34-jarige leeftijd en wel met Trijntje Ulbes 
Hieminga, een boerendochter uit Hidaard. (Zo kwam de voornaam Ulbe in 
onze familie terecht.) In datzelfde jaar (1827) werd hij zelfstandige 

melkveeboer, met twee knechten en twee dienstmeisjes, die hij zeer sociaal 
behandelde.  

De kerk te Edens 

Het Eringa-woonhuis te Edens 
Foto ‘Kerkepad’ NCRV 29 juni 1991 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1 1813 remplaçant Jan Piers 





In 1828 werd er een zoon geboren, natuurlijk weer een Pier Jans. Maar 
vanaf dat moment ging de gezondheid van Trijntje hard achteruit. Op een 
mooie junidag in 1836 stond boer Jan Piers met zijn enig zoontje Pier Jans 
aan de hand bij het vers gedolven graf van hun vrouw en moeder Trijntje. 
Zij was nog geen 38 jaar geworden.  
Onderstaande advertentie uit de Leeuwarder Courant werd herdrukt in het 
Friesch Dagblad van 13 juni 1936, honderd jaar later dus.  
   

Heden nacht circa 12 ure, werd mijne dierbare Echtgenoote, Trijntje Ulbes 

Hieminga, na eene langdurige ongesteldheid, tot mijne droefheid, door den 
dood van mijne zijde weggerukt, mij nalatende een eenig zoontje, die te 
jong is om het verlies van eene zorgdragende Moeder te beseffen. Zij 
mocht den ouderdom van circa 38 jaren bereiken, waarvan ik ruim 9 met 
haar door den Echt verbonden was. Meer dan 6 jaren moest zij in een 
aandoenlijk lijden doorbrengen, in dewelke zij mogt ondervinden, dat alle 
kastijdingen als die tegenwoordig is, en schijnt geene zaak van vreugde 
maar van droefheid te zijn, doch daarna geeft zij van zich eene vreedzame 
vrucht der gerechtigheid, dengenen, die door denzelfde geoefend zijn. 

JAN PIERS ERINGA 
Edens, den 9 Junij 1836   

 
 

 

 

 



Het Edenser Reveil en Jan Piers Eringa 

Zoals eerder gemeld waren de Eringa’s Mennisten (Doopsgezinden). Door 
zijn huwelijk met Trijntje Hieminga nam Jan Piers afstand van deze 
afkomst en na haar overlijden koos hij uit overtuiging voor de orthodoxie. 
Hij onderzocht de Schriften en bouwde een hele bibliotheek op van vrome 
schrijvers als Zacharias Ursinus van Heidelberg, Gijsbert Voetius van 
Utrecht, Bernardus Smytegeld van Zeeland, Wilhelmus à Brakel van 
Rotterdam en Ralph en Ebenezer Erskine van Schotland. Hij leidde 
wekelijks de door hem opgerichte bijbelkring ten huize van dorpswinkelier 
Gerlof Oudenga. Daar kwamen samen mannen als zijn broer Lieuwe, 
Sjoerd Pieters Vellinga en Dirk Jacobs Noordmans.  De Heidelbergse 
Catechismus en bovengenoemde schrijvers werden er ijverig bestudeerd. 
Jan Piers had ernstig bezwaar tegen de prediking van de liberale dominee 
Laurens Adriani, die van 1827 tot 1864 de gemeenten Edens en Spannum 
diende en gewoonlijk slechts een tiental kerkgangers trok. Liever voegde 
Jan Piers zich onder de bediening van bijvoorbeeld dominee Jan Daniël 
Brouwer, die in Welsrijp-Baijum de kerken vol kreeg. Toen de bijbel op de 
preekstoel van Edens er niet meer uitzag, kocht presidentkerkvoogd Eringa 
(dat was Jan Piers inmiddels) in Leeuwarden een prachtige nieuwe  
kanselbijbel. Op een dag midden in de week ging hij met zijn vrienden het 
kerkje binnen en legde hij de nieuwe bijbel op zijn plaats. Hij las voor zijn 
gehoor Ezechiël 34 voor, waarin het oordeel wordt uitgesproken over de 
hoeders die hun plicht verzaken en de schapen maar laten dwalen. Hij 
besloot met een kort gebed: ‘Here, Gij zijt rechtvaardig, wanneer Gij Uw 
voorhoven sluit, maar wil uit genade Uw Woord in dit kerkgebouw weer 
tot ere brengen en helder laten schijnen, opdat vele zielen voor Uw 
Koninkrijk gewonnen worden.’ Dankzij de inspanning van Jan Piers lukte 
het ds.Adriani na diens emeritaat te laten opvolgen door de bekende 
ds.G.J.Vos. Ook diens opvolger in 1870, ds.Joh.Krull, had zijn volle 

vertrouwen. Jan Piers’ geloofsijver bleef echter niet beperkt tot zijn 
onmiddellijke omgeving. Hij bezocht talrijke bekende voorgangers en 



correspondeerde met hen. Door zijn kennis van de oude gereformeerde leer 
won hij het vertrouwen van velen in den lande. De aristocraat Groen van 
Prinsterer nam graag de moeite de brieven van de boer uit Edens te 
beantwoorden.  
Dr.G.A.Wumkes wijdde in zijn ‘It Fryske Réveil yn portretten’, 2de  druk 
1938, een hoofdstuk aan Jan Piers Eringa, voorman van het Edenser 
Réveil. Zo was Jan Piers een schakel in het internationale Réveil dat in 
1810 in Frans Zwitserland begon en tot doel had het reformatorische 
godsdienstige leven krachtig te bevorderen.  

In het vierhoekje Edens (Iens), Spannum en Wommels 



Op pagina 26 van ‘Alleen naar Edens’, uit de historie van kerk en dorp en 
over de restauratie 1988-1990, door G.P.Heerma staat over Jan Piers o.a.: 
Mensen die door het geestelijke in beslag worden genomen, verwaarlozen 
soms het aardse. Dit geldt niet voor Jan Piers. Hij is een bekwaam boer, 
gaat met zijn tijd mee en heeft oog voor de belangen van anderen. Het 
inwonend personeel vraagt hij om de bijbellezing na het avondeten te 
doen. Niet alleen om hen met Gods Woord vertrouwd te maken, maar ook 
om het lezen te onderhouden. Een kleinzoon vertelt hierover later:  
Zo moest een dienstmeisje eens Prediker 10 lezen, dat begint met ‘een 

dodelijke vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opzwellen; alzo een 

weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en eer’. Ze vergiste 

zich en las: ‘de zalf des apostels’ en toen de anderen begonnen te lachen 

wilde zij niet verder lezen. Maar de oude boer bleef ernstig en haakte er op 

in met een woord ter verklaring: ‘Zien jullie dat niet bij die Edenser boer, 

die zo’n goed verstand heeft? Hij kan niet naar de stad gaan of hij drinkt 

zich een stuk in zijn kraag. Wat is het toch jammer dat die man zo’n slecht 

voorbeeld geeft, want later schaamt hij zich voor God en mensen. Of denk 

aan die vrouw. Haar huishouding is goed op orde, maar ze heeft een 

vlijmscherpe tong en haalt zich daardoor veel last en ruzie op de hals. Zo 

bederft de ene zijn leven door trotsheid, een andere door gierigheid of 

slordigheid.’ 

                                                                                  Op een dergelijke wijze bespreekt Eringa het gelezene en zo kan bij hem 
naast het werk ook nog wat anders worden geleerd. 

 
                                                                                  Brief van Jan Piers aan zijn zoon Pier Jans. 

 Edens 12 Maart 1870. 

 Zeer geliefde Zoon..  

 Ik neem deze gelegenheid waar om met Jakob een briefje te schrijven, daar 

het tegenwoordig schijnt naar het lichaam gescheiden te zijn wegens 

ongesteldheid, en daarbij het buitengewoon koude weer. Het was mij tot 

blijdschap, dat de Heer te midden van zwakheden nog weer een jaar tot 

uwe jaren toe te doen (7 maart), maar toch mijn lieve Zoon wat is dit 



ondermaansche leven anders dan een gestadige dood. Mochten wij onze 

zielen maar in lijdzaamheid bezitten, opdat wij niet bezwijken, en wanneer 

des Heeren hand ons ter neder drukt en de nachten der moeite ons zijn 

voorbereid, O! Hoe betaamt ons te meer om de hand op de mond te leggen 

en (te) zeggen: de Heere doe met mij wat goed is in zijn oogen. Mogen wij 

maar onze wegen geloovig op hem wentelen, die gezegd heeft: Komt allen 

tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik ben door zware verkoudheid gepaard 

met binnenkoortsen zoo verzwakt, dat ik het huis nauwelijks uitkom, en 

door sterke prikkeling in de keel wijkt ’s nachts de beste slaap van mij, en 

mijn eetlust is zeer klein. Ik verlang er zeer naar, dat de Heere U weer 

moge oprichten en versterken, dat als het weer zulks toelaat gij eens bij mij 

kunt komen. Ik ben zoo hoog van jaren, de Heere kan mij spoedig 

wegnemen en aan wie al ik anders bevel van mijn huis geven dan aan U. 

Doch gij moet U vooral niet over ontrusten. Onze tijden zijn in ’s Heeren 

hand. Mochten wij elkanders nooden maar gedurig aan de voeten van 

Jezus neder leggen, om in zijn wonden te schuilen. Becking predikt morgen 

bij ons en zal het avondmaal uitdelen, maar ik zal er misschien geen 

gebruik van kunnen maken. Ik verlang zeer dat gij ook een briefje schrijft 

al moet gij het dan met een zwakke hand doen, gelijk ik dit ook gedaan 

hebbe. Zijt hartelijk gegroet van uw zeer geliefde Vader J.P.Eringa 

 
Toen Jan Piers kerstmis 1871 zijn levenseinde voelde naderen, vroeg hij 
zijn dominee Krull te willen helpen bij de vervulling van zijn liefste wens: 
dat een van zijn pakesizzers (opazeggers) dominee mocht worden. Het 
werden er vier! Jan Piers, zijn zoon Pier Jans en hun vrouwen liggen 
begraven naast de kerk van Edens. 
 





Op Jan Piers’ grafsteen lezen we: 

Rustplaats van JAN PIERS ERINGA 

overleden 28 January 1872 

in den ouderdom van ruim 79 Jaren 

Hij is in God verblijd gerust 

Zich zelf in Jezus Leer bewust 

In diepten van Gods wegen 

Zijn Leven, Leer en wat niet al 

Stond voor Jehova vast en pal 

Hem tot een rijken zegen 

En op de grafsteen van Pier Jans: 

Rustplaats van PIER JANS ERINGA 

echtgenoot van Grietje Piers Noordmans 

overleden 23 Febr. 1873 

in den ouderdom van 44 jaren,11 maanden en 16 dagen 

Geheiligd was zijn wil op aard, 

Tot ’s Heeren dierbaar werk. 

Hij was de liefd’ en achting waard, 

Van Jezus’ ware kerk.  

Hij rust hier van den goeden strijd, 

Zijn ziel is thans aan God gewijd. 
 

Van Pier Jans, geboren op 7 maart 1828 te Edens, is bekend dat hij een 
sportieve jongeman was. Hij schaatste als de beste en kon uitstekend 
polsstok springen. Hij nam enthousiast deel aan de zogenaamde ‘lange 
jacht’ in de zeer wijde omgeving, tot achter Sneek, IJlst en zelfs Langweer. 
De jagers met hun hazewindhonden waren soms dagen van huis, ook bij 
slecht weer. Waarschijnlijk is dit ruige leven Pier op latere leeftijd 

opgebroken. Vooral ’s winters had hij borst- en maagklachten. Zoals we 



aan bovenstaande grafschriften kunnen zien overleed een goed jaar na zijn 
vader, van wie hij enig kind was.  
 

 

Het gezin van Pier en Grietje Eringa-Noordmans 

Pier Jans Eringa (*1828) en Grietje Piers Noordmans (*1824) traden in 
mei 1848 in het huwelijk. De eerste drie jaren woonden zij bij vader Jan 
Piers, die toen al dertien jaar weduwnaar was, op diens boerderij in Edens. 

Daar werden hun zoontjes Jan en Pier geboren. Wat een verdriet dat zij hen 
allebei zo jong verloren. In 1851 betrokken zij de boerderij dichtbij 
Hijdaard (Hidaard), grotendeels erfenis van Ulbe Jans Hieminga († 1844), 
vader van de vrouw van Jan Piers), deels zelf gefinancierd. In 1851 
verdronk daar hun eerstgeborene, Jan, 2   jaar oud, en bezweek hun 
tweede zoontje Pier, nog geen jaar oud, aan dauwworm. Maar vervolgens 
werd daar in Hidaard ons uitgebreide voorgeslacht gegenereerd: 
Trijntje 3 september 1851  †1908 
Antje 27 mei 1853  †1915 
Jan (2) 11 februari 1855  †1924 
Janke 17 november 1856  †1927 
Pier (2) 3 september 1858  †1913 
Jacob 4 januari 1861  †1949 
Dirk 2 januari 1862  †1906 
Ulbe 3 april 1864 (leefde slechts 18 dagen) 
Jiskjen 3 mei 1865  †1923 
Ulbe (2) 21 april            1866  †1950 
 
Er bestaan twee bronnen waaruit wij de geschiedenis van deze generatie 
Eringa’s enigszins leren kennen. Een daarvan is afkomstig van Ulbe, die in 
1892 naar de V.S. emigreerde en het contact met zijn familie onderhield 
via uitvoerige brieven aan zijn een jaar oudere zuster Jiskjen en haar man 
Minne Sjaarda. Hun schoonzoon Douwe Siegersma (1915-2003) maakte 

Op de kerkmuren van Edens 



deze brieven persklaar en bood ze voor publicatie aan aan Ons Friese 
Platteland, waarvan ir.Lieuwe Eringa (*1920) als secretaris van de Friese 
Boeren- en Tuindersbond  toentertijd eindredacteur was. De eerste brief, 
gedateerd (Hull, Iowa) 4 juli 1892, verscheen in het nummer van 18 april 
1981. Zo ontstond als het ware een feuilleton; de laatste brief was 
gedateerd (Running Water) 16 juni 1923. Alle brieven zijn door Ulbe’s 
jongste dochter Alys in het Engels vertaald en als basismateriaal 
opgenomen in het boek Dutch Farmer in the Missouri Valley. The life and 

Letters of Ulbe Eringa, 1866-1950. Auteur ervan is Ulbe’s kleinzoon Brian 

W.Beltman, uitgever University of Illenois Press, Urbana and Chicago, 
1996. Behalve brieven bevat het boek echter ook herinneringen van Ulbe 
aan zijn geboortegrond en zijn familie. Hij schreef graag en veel, zoals 
verderop moge blijken. 

 
De andere bron van de Eringa-familiegeschiedenis wordt gevormd door de 
Jeugdherinneringen en pastorale ervaringen, voor mijn kleinkinderen Jan 

Wouterus en Dina Wilhelmina Beerekamp te boek gesteld, van Ulbe’s 
oudere broer Jacob (1861-1949). 
Noot van redacteur Jan Pier Eringa  Van mijn achterneef Jan Eringa te 
Sneek kreeg ik de eerste 35 pagina’s van Jacobs Herinneringen in 
fotokopie te leen. Zijn vader, wijlen mijn volle neef Auke, had er enkele 
aantekeningen in gemaakt. De Herinneringen hielden abrupt op en ik werd 
nieuwsgierig naar de rest. Ik pleegde een telefoontje met de oudste dochter 
van bovengenoemde Dina (1918-1997). Ik had Dina en haar man (ds.) 
Steven Nijdam in Amersfoort enkele keren bezocht. Die oudste dochter, 
Margreet van Vreeden-Nijdam, die ik in het telefoonboek van Amersfoort 
had gevonden, zei dat ze inderdaad over wat oude papieren uit de 
nalatenschap van haar moeder beschikte. Ik ging bij haar op bezoek en laat 
zij nou de complete Memorabilia van haar overgrootvader te voorschijn 
toveren: drie gekartonneerde dictaatcahiers – deel 1 en 2 doorlopend t/m 
pagina 256 Herinneringen, vooral aan zijn domineeschap, de rest van deel 
2 en deel 3 gedichten in het Fries en uitvoerige beschrijvingen van 



fietstochten door vooral het Friese landschap. Hieronder volgen eerst delen 
uit de eerste 35 pagina’s en vervolgens een selectie t/m pagina 256. Hoe 
Auke ooit aan die 35 gefotokopieerde pagina is gekomen, is een raadsel.   
 

Uit Jacobs jeugdherinneringen 

Volgorde enigszins gewijzigd 
 
Mijn Vader (Pier Jans) was ten opzichte van zijn kinderen tamelijk streng. 
De roede werd niet gespaard, als wij soms het een of ander ondeugend feit 

hadden verricht. Toch kon hij ook weer goed zijn, zoals ik later zal 
aantoonen. Hij was overigens een mild man, die veel liet verdienen in zijn 
bedrijf en een goed hart had voor armen. Hij had gaarne alles promp in 
orde; hij hield bijzonder van orde en netheid. Dat hij wel eens wat streng in 
het bestraffen was, lag wellicht ook aan zijn zwakke gezondheid. Ik zal er 
tenminste niet over klagen, daar ook Salomo vermaant de roede niet te 
sparen, terwijl wij zeker een tuchtiging hadden verdiend. Moeder was, wat 
ook wel in den aard der zaak ligt, zachtaardiger en kalmer van aard, al 
bedierf zij ook hare kinderen volstrekt niet, voor zoover ik weet. Nimmer 
nam zij tegenover Vader de partij voor de kinderen in hun bijzijn, wat 
natuurlijk heel verstandig van haar was.   
Op 6-jarigen leeftijd (1867) kwam ik op school te Hijdaard, tegelijk met 
mijn broer Dirk, die toen 5 jaar was. Ik had eigenlijk reeds een jaar eerder 
kunnen gaan, maar men wilde ons tegelijk doen gaan. Trijntje en Jan 
waren destijds bij grootvader te Edens, zuster Antje ging niet meer naar 
school, maar Janke en Pier gingen ook te Hijdaard ter school. Er gingen in 
het kleine Hijdaard, dat nog geen 200 zielen telde, maar weinig kinderen 
op school, en het onderwijs bij Meester Grouwstra was ook niet best, daar 
de man zich maar weinig met de school en de leerlingen bemoeide. Lezen, 
schrijven en rekenen, en dan nog een weinig Vaderlandsche geschiedenis, 
en een beetje Aardrijkskunde, dat was zoowat alles, wat wij er leerden, en 
dat zou nog al aardig wat geweest zijn, als wij hierin eenige vordering 
hadden gemaakt, maar dat ontbrak er juist aan. Als lesboekjes hadden wij 

Jacob Eringa, 1861-1949 



o.a. “Vader Jakob” en “Moeder Anna”, ook “Vooruit, vooruit, het zal wel 
gaan” en “Nu ben ik blij, hoe zee!” Later lazen wij ook uit het: 
“Kunstmatig leesboek”, uitgegeven door de “Maatschappij tot nut van ’t 
Algemeen”. Ook hadden wij nog een leesboekje, getiteld: “De oude 
Tolbaas”. Enkele versjes van de Liefde leerden wij er, meen ik, ook. Wij 
gingen geregeld naar school en ons thuis blijven was weinig. Het 
schoolgaan te Hijdaard beviel ons in ’t geheel niet, ook al omdat wij er 
maar weinig leerden, en de Meester ons veel te veel aan ons lot overliet. 
Wij bleven tusschen schooltijd over en aten onze boterham bij den bakker 

Abe Ruursema. Omdat er weinig kinderen waren, hadden wij ook maar 
enkele speelmakkers. Het was ons altijd een groote vreugde, als 
Grootvader uit Edens eens overkwam, en als Trijntje en Jan dan 
meekwamen. Des zomers speelden wij vooral ook veel in den ledigen 
koestal met onze “kjetten” (“Kooten” in ’t Hollandsch), die onze koeijen 
voorstelden, en waarvan wij er heel wat hadden. Ook speelden wij vaak 
met een “arke Noachs” vol dieren, die mede uit Sneek werd gebracht, als 
Moeder soms ook op een Dinsdag mee ter weekmarkt ging. Dirk en ik 
speelden altijd te zamen, en daar wij ternauwernood één jaar verschilden, 
zagen niet weinigen ons voor tweelingen aan, te meer waar wij ook 
meestal gelijk gekleed gingen. Toen Jikke en Ulbe wat grooter werden, 
waren deze ook van de partij. Daar wij in de ruimte buiten woonden, waren 
wij ook meestal op ons zelven aangewezen. Als het voorjaar kwam, was 
het polsspringen, eiëren zoeken enz. ook aan de orde, en ’s zomers het 
spelen in het land, vooral in den hooitijd. Wij hebben in onze kinderjaren 
wat genoten van het buitenleven daar op de boerderij te Hijdaard! Het 
schaatsrijden in den winter was ook voor ons altijd een pret van belang. 
Wij waren op het ijs dan ook heel gauw van zessen klaar. Kwam het 
voorjaar, en met name de schoone Meimaand, waarin de bloemen de 
velden sierden en het vee in de weide liep, waarin de leeuwerik zijn lied 
zong en de lammertjes op het groene grastapijt dartelden, dan werd op een 
schoonen Zondagmorgen soms ook wel een heerlijke wandeling door al de 



velden gemaakt, waarbij dan diepen indruk werd verkregen van de 
heerlijkheid van Gods wonderschoone schepping.  
Het volgende herinner ik me ook nog uit den tijd mijner schooljaren te 
Hijdaard. Vader nam mij eens me naar Franeker, om een nieuwen glazen 
kapwagen te halen, die bij den wagenmaker Jan de Boer in de maak was. 
De wagen was echter nog niet klaar en toen gaf Vader mij de keus om, òf 
met den spoortrein een uitstapje naar Harlingen te maken òf een bezoek te 
brengen bij Grootvader te Edens. Ik koos het eerste, want met den trein 
naar Harlingen, en dan daar de zee zien, dat was me wat! Dit was zeker de 

eerste keer, dat ik in den spoortrein kwam en ook voor het eerst, dat ik de 
zee zag. Vooral dit laatste was voor mij als knaap een indrukwekkend 
schouwspel. 
Uit dien tijd is ook het volgende een jeugdherinnering. Wij waren eens, ik 
meen Dirk en ik beide, met Vader en Moeder een dag te gast bij 
Grootvader. Er kwam ’s avonds een zwaar onweder op en al spoedig bleek, 
dat de bliksem ergens bij Oosterend was ingeslagen. Vader spoedig in den 
kerktoren te Edens op, om te zien waar het eigenlijk was. Het bleek, dat de 
boerderij van Gerben Gaastra op Driehuizen onder Oosterend was 
getroffen. Den volgenden dag gingen wij tusschen de schooltijden naar de 
afgebrande boerderij kijken, daar deze tusschen Oosterend en Hijdaard was 
gelegen.  
Wat nu onze godsdienstige opvoeding aanbelangt, zoo kreegen wij van 
onze Ouders eene opvoeding in de vreeze des Heeren. Zoals ik reeds 
vermeldde, was het lezen in de Kaapsche Kinderbijbel regel. Wij hoorden 
daarbij ook dagelijks het voorlezen uit den Bijbel door Vader, die aan tafel 
altijd voorging in gebed. Als Ds.Wassenaar van Wommels om de drie 
weken een predikbeurt te Hijdaard vervulde, gingen wij ook meestal 
daarheen, hoewel onze Ouders niet bij hem kerkten. Van die preeken 
herinner ik mij niet veel meer. Alléén weet ik nog, dat hij in de toepassing 
nog al eens zei: “Vaders en Moeders in ons midden”. Hij deed dus nog al 
eens een beroep op de ervaring van Vaders en Moeders, hoewel hij van 
deze gewoonlijk niet een groot aantal onder zijn gehoor had. 

Band (voorkant en rug) van de destijds vermaarde Kaapsche 
Kinderbijbel 
 



Vader correspondeerde wel eens met Ds.Wassenaar, om aan te toonen, dat 
hij niet de volle waarheid verkondigde, maar dat kon hij niet best 
verdragen, getuige een brief van hem aan Vader, die naar ik meen nog in 
mijn bezit is. Als wij niet naar School waren, bijv. op den halfvrijen 
Zaterdag òf ook in de vacanties, vonden wij er ook een groot vermaak in, 
om de prentbijbels te bezien, waarvan wij er drie in folio hadden, n.l. twee 
van het Oude- en één van het Nieuwe-Testament, uitgave van Pieter 
Mortier te Amsterdam. In de lange winter-avonden deden wij ook op onze 
wijze aan aardrijkskunde. Vader had een klein boekje, getiteld: 

“Wegwijzer door Friesland”, hetwelk nog in mijn bezit is (nu niet meer in 
1942), en dat de steden, dorpen en vele gehuchten van Friesland bevat. Wij 
zochten deze dan op in de Kaart van Friesland, in Vaders boek: 
“Kerkelijke Geögraphie” van Bachiene, want een eigenlijke atlas hadden 
wij toen niet. Natuurlijk hadden wij ook onze hoepels, tollen en knikkers 
om ons daarmede te vermaken in den tijd, wanneer deze spelen jaarlijks 
meer aan de orde kwamen. En dan ook niet te vergeten het dominospel, het 
dambord, het kien-spel, de ganzebrief en meer ander van die zaken.  
Tijdens onzen schooltijd te Hijdaard brak in 1870 de Fransch-Duitsche 
oorlog uit. Wij hoopten altijd, dat de Duitschers mochten winnen, maar een 
Roomsch meisje, dat met ons ter schole ging, was op de hand der 
Franschen. Soms gaf dat aanleiding tot twist en scheldwoorden, wat 
natuurlijk niet goed was, maar wij moesten niets van de Franschen hebben. 
Een jaar later hadden wij een Duitsche grasmaaier, die dezen oorlog had 
meegemaakt en er heel wat van wist te vertellen. Het was ook in 1870 dat 
onze oudste zuster Trijntje trouwde met Willem Feitsma van Oosterend. 
Dat was voor ons jongens ook al een hele gebeurtenis, vooral toen wij ook 
ter kerk mochten te Oosterend, waar hun huwelijk werd ingezegend door 
Ds.Becking, in den namiddagdienst, te gelijk met dat van verscheidene 
andere paren. Soms nam Vader mij ook wel mee naar Edens naar 
Grootvader, waar wij dan een paar nachten logeerden, terwijl broeder Pier 
daar toen de plaats van Jan had ingenomen. Met Dr.Vos, die in 1865 
predikant te Spannum en Edens werd (de pastorie stond toen nog te Edens) 

Kleurenplaat voorin de Kaapsche Kinderbijbel 
 



was Grootvader zeer goed bevriend en onze Ouders ook. Hij was 
afkomstig van Genemuiden, waar zijn Vader, meen ik, Hoofd der School 
was. Ik weet nog goed, dat Dr. en Mevr. Vos eens bij ons te Hijdaard 
kamen op hun terugreis van Genemuiden. ’t Schijnt, dat zij per rijtuig naar 
de Lemmer waren gekomen, want Vader haalde hen met twee paarden 
voor den wagen vandaar. Zij aten toen bij ons en toen kwam Grootvader 
hen weer bij ons met paard en wagen afhalen naar Edens. De 
reisgelegenheid was toen dus nog wel zeer primitief. Bij die gelegenheid 
kreeg ik van Mevr.Vos een klein geel boekje over de Zending op 

Madagasker en Dirk een rood blaadje met een berijmd avondgebed, dat wij 
toen van buiten leerden en ’s avonds bij ’t naar bed gaan baden. Als wij te 
Edens logeerden moesten wij ook mee naar de Kerk, maar ’t was bij 
Ds.Vos altijd stampvol, zoodat wij haast geen plaats konden krijgen en ik 
eens op een stoof bij Vader in de bank moest zitten, waar ik niets van de 
Dominé kon zien, terwijl ik mij van de preek ook geen zier herinner. 
In het najaar van 1870 kwam er voor ons een groote verandering. In het 
naburige Oosterend werd een Christelijke School geopend. Deze school 
werd feestelijk ingewijd, en de nog jeugdige, ongetrouwde meester 
A.Langhout werd als Hoofd geïnstalleerd. Een paar dagen na de inwijding 
begon de school. Toen wij den 19e Oct. voor het eerst op schrift schreven, 
kregen wij als voorbeeld: “Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat 
er” (Ps.33: 9). Dat was al dadelijk wat anders, dan op de openbare school. 
Hier zaten wij op bankjes van twee, terwijl wij te Hijdaard nog van die 
langen banken hadden. Wij leerden hier vrijwat beter, dan te Hijdaard en 
Meester Langhout was een meester in het vertellen van Bijbelsche- en 
Vaderlandsche Geschiedenis. Daarbij leerden wij hier ook Chr. Liederen 
zingen als: “Er ruischt langs de wolken”; “Daar juicht een toon”; “O 
wanneer”; en het Hernhutters avondlied: “Laat mij slapend op U wachten” 
enz. Dit alles maakte diepen indruk op mijn jeugdig gemoed, en sloot zoo 
geheel aan bij het reeds thuis geleerde. Toen wij te Oosterend op school 
gingen, woonde onze getrouwde zuster Trijntje daar ook. Wij aten bij haar 
onze middag boterham, en bleven er den eersten winter ook de gehele 

Twee bladzijden uit de Kaapsche 
Kinderbijbel 



week in de kost. Van Zaterdag tot Maandag alléén waren wij dan thuis. 
Wij moesten anders een uur loopen voor onze schoolgang. 
Te Oosterend alzoo ter school gaande, kwamen wij ook met veel meer 
jongens in aanraking, dan te Hijdaard. Wij hoorden ze ook spreken van 
hun duiven en konijnen, die wij nog niet hadden, maar ook wel gaarne 
wilden hebben. Ik kan niet nalaten te vertellen hoe wij ze toch kregen. En 
hieruit blijkt ook weer de goedheid van onze vader. Het gebeurde op een 
Dinsdag dat Vader naar de Sneeker weekmarkt was. Dirk en ik waren niet 
naar school, waarom weet ik niet. Wij besloten toen in stilte een 

konijnenhok te maken, zoo goed en zoo kwaad als het ging, en het dan 
ergens neer te zetten. Wij hoopten dat Vader dan toestemming zou geven 
om een paar konijnen te koopen, als er eerst maar een ledig hok stond. Wij 
hielden als jongens toch al veel van timmeren en knutselen. Welnu! Alzoo 
maakten wij een hok en plaatsten dat tegen den muur van den koestal toen 
het gereed was. Toen Vader thuiskwam zei hij: “Nu er dan een hok is, 
moeten er ook maar een paar konijnen komen.” Wij natuurlijk in de 
wolken. Vader zelf was zòò met de beestjes ingenomen, dat hij op een 
goeden dag een flink, mooi hok voor ons kocht èn zelf haalde van den 
zoon van de Weduwe Kamminga, bij wie wij tusschen schooltijd te 
Oosterend onze boterham aten. Als Vader later winter-aardappelen haalde 
van het “hooghiem” bij Spannum, nam hij voor onze konijnen een korf 
koolrapen mee, om deze in de winter aan de beestjes op te voeren.  
Op deze boerderij hebben wij gewoond tot 1872, toen Vader (bij wie 
tuberculose was geconstateerd, red.) een fraaie boerderij in de buurt van 
Spannum huurde (zonder ruggespraak met zijn eega, red.), waar wij toen 
slechts twee jaar hebben gewoond, terwijl in dien tijd de boerderij te 
Hijdaard aan een ander werd verhuurd. Hier op deze boerderij te Spannum 
is Vader den 23ste Febr. 1873 gestorven in den ouderdom van 44 jaar en 
ruim 11 maanden. Zooals ik reeds heb vermeld was Vader vooral in den 
wintertijd veel sukkelende. Wij jongeren hebben hem eigenlijk nooit goed 
gezond bekend, ook al was hij ’s zomers nog al redelijk wel.  

Oud dorpsgezicht Spannum 



Moeder is toen niet lang meer in Spannum blijven wonen, maar trok in 
1874 weder met haar kinderen en have naar Hijdaard terug. De huurder 
van onze boerderij aldaar was namelijk zoo verregaand slordig en 
verwaarloosde zoozeer de boel, dat hij er niet langer op gelaten kon 
worden. Tot 1877 woonde zij toen weer te Hijdaard, doch in dat jaar ging 
mijn oudste broer Jan studeeren voor predikant. Moeder verhuurde toen 
weder de boerderij en liet voor zich een burgerhuis te Spannum bouwen, 
waar zij nog tot den zomer van 1881 van de rust mocht genieten, indien het 
zoo ten minste heeten mag, want in de laatste drie jaren van haar leven 

bleven de beproevingen haar toch ook niet gespaard. Nochtans was zij 
waarlijk Weduwe en voor haar kinderen een trouwe, zorgdragende en 
biddende Moeder. Zij was waarlijk een “Moeder in Israël”, die ook 
meermalen anderen wist te troosten, en ook andere, arme weduwen in haar 
verdrukking steunde. In den zomer van 1881, den 28ste Juli, stierf deze 
goede Moeder in de hope des eeuwigen levens, nadat zij enkele maanden 
aan een borstkwaal had geleden, welke haar een zeer smartelijk en 
benauwend ziekbed bezorgde, in den ouderdom van nog geen 57 jaar. Het 
sterven was haar gewin, maar wij misten haar al te vroeg, en verloren 
ontzettend veel in zulk een Moeder, temeer waar het ouderlijk huis voor 
ons nu weg was, ook al bleven twee mijner zusters er nog een paar jaar in 
wonen. En o! dat ouderlijk huis, wat is het voor kinderen van groote 
waarde, ook al beseffen zij het niet altoos. Op een zeer schoonen zomerdag 
hebben wij haar te Edens, naast onzen vroeg gestorven Vader begraven. 
Voor haar grafzerk maakte broeder Jan het volgende versje: 
Zij heeft den goeden strijd gestreden, 

De baan des levens afgelegd, 

En werd, na worst’len en gebeden, 

Haar hier beneên de rust ontzegd, 

Geen nood, want haar geloof hield stand,  

En ruste vond ze in ’t Vaderland. 

De kerk te Edens gezien vanuit het Eringa-huis 



 

 

Ondertrouwkaart van Jan Eringa  en zijn nicht Gerbrig Noordmans 



Was onze Vader een eenige Zoon, hij zelf had een groot aantal kinderen. 
Reeds te Edens was hun eerste Zoon Jan geboren, 26 Febr. 1849. Deze Jan 
is den 6de Aug. 1851 te Hijdaard verdronken, in den aanvalligen leeftijd 
van ruim twee jaar.  
Hun tweede Zoon Pier werd ook nog te Edens geboren, 30 Mei 1850, doch 
stierf reeds het volgende jaar, 21 April 1851 aan den dauwworm.  
Hun derde kind Trijntje werd 3 Sept.1851 te Hijdaard geboren. Later was 
deze veelal bij Grootvader te Edens. Zij is 14 Mei 1870 gehuwd met 
Willem Jelles Feitsma van Oosterend.  

Antje werd geboren 27 Mei 1853, en is 31 Aug.1893 gehuwd met Jan 
Passchier van Rotterdam.  
Een tweede Zoon Jan werd 11 Febr.1855 geboren en is 11 Aug.1884 
gehuwd met zijn nicht Gerbrig Jans Noordmans van Spannum.  
Janke werd geboren 17 Nov.1856, en is 26 Juli 1879 gehuwd met Jan 
Teffer van Sneek.  
Pier werd geboren 3 Sept.1858 en is gehuwd 24 April 1878 met Ruurtje 
Boschma van Hennaard.  
Ik Jacob ben geboren 4 Jan.1861, en ben gehuwd 30 Juli 1891 met Dina 
Los van Leiden. 
Dirk werd geboren 2 Jan.1862, en is gehuwd met Gesina IJtsma van 
Drachten 15 Juli 1892. 
Ulbe werd geboren 3 April 1864, doch stierf een paar weken later 16 April 
1864. 
Jiskjen werd geboren 3 Mei 1865, en is gehuwd 23 Sept.1888 met Minne 
Ydes Sjaarda van Oosterend (Fr.). 
Ulbe werd geboren 21 April 1866, en is in Amerika gehuwd met Maaike 
Rijpstra, ook uit Friesland afkomstig, 22 Nov.1893. 

Jacob Eringa, 1861-1949, Dina Los, †1942  
en hun dochter Gretha, 1894-1920 
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In 1872, toen wij dus twee jaar te Oosterend op school waren geweest, 
stierf den 28e Jan. Onze Grootvader te Edens, in den ouderdom van ruim 
79 jaar. Wij moesten ook mede ter begrafenis. Ik geloof, dat ik toen voor 
het eerst een doode zag, behalve onze kleine Ulbe, vroeger vermeld. ’t Was 
een grootse begrafenis, een indrukwekkende plechtigheid, want onze 

Grootvader had vele vrienden en kennissen. Het heugt mij nog heel goed, 
hoe een man uit Spannum bij de nog geopende kist sprak over het vele, dat 
hij in geestelijk opzicht aan den overledene te danken had. Ook weet ik 
nog goed, dat Vader bij de geopende groeve, met den profeet Elisa 
betuigde: “Mijn Vader! Mijn Vader! Wagen Israëls en zijne ruiteren.” Ik 
was toen elf jaar oud, maar kreeg een diepe indruk van die plechtige 
begrafenis bij het gebeiër van Edens torenklokken. En ik zie nog voor mijn 
geest die lange stoet van mannen en vrouwen in het zwart achter de 
lijkbaar. In het voorjaar van datzelfde jaar 1872 verhuisden wij van 
Hijdaard naar Spannum. Dààr was n.l. Taede Rispens, een Neef van 
Moeder, gestorven op jeugdigen leeftijd, en nu huurde Vader van diens 
weduwe de boerderij. ’t Was wat men in Friesland noemt “een mooi spul”, 
staande aan den grintweg midden in het dorp. Voor mij duurde dit verblijf 
in Spannum echter niet lang. In den nazomer van 1872 stierf n.l. onze Neef 
Willem, zoon van Oom Jakob Noordmans te Edens, oud 13 jaar, en eenige 
dagen daarna ook Oom Jakob zijn vrouw, Tante Hotske, een zachtaardige, 
vriendelijke Tante, bij wie ik altijd een wit voetje had, omdat ik naar haar 
man was genoemd. Voor Oom Jakob was dit een zwaar verlies. Daar er 
ook nog een klein meisje Anna was, van 4 jaar oud, oordeelde Oom, dat ik 
maar bij hem moest komen in de plaats van Willem. In dezen tijd (1873), 
toen ik bij Oom Jakob te Edens woonde, is Vader gestorven, gelijk ik 
vroeger reeds heb vermeld. Den 12en Mei 1874 vertrok Moeder weer naar 
onze eigen boerderij te Hijdaard. Ik kwam toen niet dagelijks meer thuis. 



En thuis dat is toch maar alles, ook al waardeeren de kinderen het niet 
altijd. Hoe dit echter ook zij, ik kreeg een sterke begeerte om naar huis te 
gaan, een soort heimwee naar de ouderlijke woning te Hijdaard. En gelijk 
Jakob eens zijn Oom Laban ontvluchtte, zoo vlood ik van Edens naar 
Hijdaard, en verliet mijn Oom en zijn huis. Antje en Janke waren toen ook 
thuis. Dirk, die voor Onderwijzer zou worden opgeleid, ging met Jikke en 
Ulbe te Oosterend op School, en broeder Pier was op de Latijnsche school 
te Dokkum. Onder al deze omstandigheden ging het leven te Hijdaard 
voort, terwijl de maatschappelijke toestand er voor de boeren niet beter op 

werd. Door het lezen van velerlei boeken en door het studeeren van Pier, 
die ondertusschen student in de Theologie was geworden, begonnen wij, 
en vooral broeder Jan, ook wel wat anders, dan de boerderij, te denken. 
Broeder Jan zag dan ook de toekomst donker in, en had in ’t geheel geen 
zin meer in de boerderij. Hij had echter reeds langen tijd lust tot de studie 
gehad, aangewakkerd zeker ook door het voorbeeld van onzen broeder 
Pier. Jan oefende zich ’s winters reeds in de Duitsche taal. Eindelijk 
besloot Moeder om dan maar een einde aan de zaak te maken en stil te 
gaan leven, daar ik ook liever wat anders wilde. Moeder zou dan dus de 
boerderij aan kant doen, en een burgerhuis te Spannum bouwen. Jan 
Jongema, timmerbaas te Spannum kwam met ontwerp en begroting van 
een huis, en kreeg in opdracht de zaak ten uitvoer te brengen. Gerrit 
Stilma, in de buurt, te Tirns, werd huurder van de plaats, en heeft die 25 
jaar bewoond. Onder den weidschen naam: “groot boerenboelgoed”, werd 
door Notaris Fennema van Wommels in April 1877 het boelgoed (boelhuis 
of boeldag in Holland) aangekondigd en gehouden. ’t Ging Moeder wel 
aan haar hart, dat alles nu her- en derwaarts ging, en dat zij afstand moest 
doen van veel, dat haar in de loop der jaren lief was geworden. Had zij 
toen geweten, dat vier van haar Zoons het predikambt eenmaal zouden 
bedienen, naar Gods raad en onder ’s Heeren leiding, dan zou zij er zeker 
toen reeds meer vrede mee hebben gehad, want haar was niets liever, dan 
dat hare kinderen in ’s Heeren wegen wandelden, naar het voorbeeld van 
hun Vader en Moeder. Jan zou dan nu gaan studeeren voor predikant en ik 



zou bij baas Jongema het timmervak leeren, omdat timmeren toch steeds 
een liefhebberij voor mij was geweest. Met het boelgoed troffen wij het 
bijzonder. Den 12en Mei 1877 verlieten wij nu voorgoed deze woning met 
toebehoren en verhuisden weer, met schipper Jouwstra van Oosterend, naar 
Spannum. Het timmervak, waarin ik opgeleid zou worden, viel mij 
ondertusschen niet mee. Wij bouwden destijds wel verschillende huizen, 
maar baas Jan gebruikte mij te veel als “krullenjongen”. De lust tot studie 
werd in dezen tijd echter wel wakker in mij. Ik zag te Spannum 
verschillende studenten, die zich bij Ds.Krull voor ’t proponents-examen  

voorbereidden.Ik ontmoette sommigen wel eens bij ons aan huis. Mijn 
beide broers Jan en Pier studeerden en kwamen in de vacanties thuis. En 
“leerlingen wekken, maar voorbeelden trekken”. Onder al deze bedrijven 
en jongelings-wederwaardigheden waren wij gekomen aan het jaar 1880. 
De begeerte om voor predikant te mogen studeren was niet verdwenen, en 
hoe minder het timmerwerk beviel, des te meer verlangde ik daarnaar. 
Moeder begon het gaandeweg goed te keuren, als het finantieel maar in 
orde kon komen, want dat was vooral een bezwaar, dewijl Pier ook nog 
niet klaar was en Jan ook nog op studie. Onze toeziende voogd, Oom 
Jakob Noordmans bracht ertegen in, dat allen, die een goed verstand 
hadden, nog niet hoefden te gaan studeeren, daar men dan alleen de 
dommen voor ’t werk zou overhouden. Oom Dirk Noordmans zei, dat men 
niet verder springen moest, dan de polsstok lang was, doelende op de 
studie-kosten. Ik sprak er met Moeder over en nam het kloek besluit, om 
dien zelfden avond naar de pastorie te gaan, en er eens met Ds.Krull over 
te spreken of het studeeren voor predikant ook voor mij niet mogelijk zou 
zijn. Ik deelde hem dus mijn verlangen mee, hoewel het een heel waagstuk 
was, want wij kwamen nooit aan de pastorie. “O, Zei hij, ik had je al lang 
verwacht.’k Stond verbaasd, dat hij heel geen bezwaar maakte, maar mij 
veeleer bemoedigde om mijn plan ten uitvoer te brengen. Hij zelf wou mij 
voorlopig finantieel dan wel helpen. Ik natuurlijk in de wolken en dit aan 
Moeder meegedeeld. 



Zoo nu en dan moest ik als predikant ook een vacaturebeurt op het eiland 
Schiermonnikoog vervullen. Die tochten naar het eiland waren lang niet 
altijd aangenaam. In den Zomer natuurlijk niet onaardig, maar in de Herfst 
en Winter was het niet alles. Mijn vrouw is ééns op een Zomerreis mee 
naar ’t eiland geweest. Wij gingen altijd met de postschuit, en werden dan 
van de schuit bij laag water, op een open boerenwagen, over het strand 
naar de wal gereden. Bij een hoogen waterstand voeren wij tot aan den 
dijk, en werden dan op den rug van den Schipper aan wal gebracht. 
In 1909 hadden wij nog een aardig en gezellig feest op “Zwartewegsend” 

bij Rijperkerk. Mijn broer te Amsterdam was toen 25 jaar getrouwd, en het 
zilveren Echtpaar gaf op genoemde plaats een familiefeest. Wij logeerden 
bij onze Schoonzuster, de Weduwe van D.Eringa, die toen te Leeuwarden 
woonde. Onze Gretha was ook mee, want eenige neven en nichten waren 
ook van de partij. Een omlijst portret van de genoodigde Familie, met het 
zilveren Bruidspaar in ’t midden, hangt op onze logeerkamer. 
In den Zomer van 1913 toefden wij in de vacantie eenigen tijd te Lochem, 
en hier leerde Moeder de Vrouw nu ook het fietsen, terwijl ik in 1909 mij 
een nieuwe fiets had aangeschaft. In 1913 herdachten wij over geheel ons 
Vaderland, op schitterende wijze, Nederlands bevrijding van het Fransche 
juk in 1813. Ook in ons schoon kerkgebouw te Woerden herdachten wij 
Gods wonderdaden uit dien tijd, honderd jaar geleden. Wij konden toen 
niet denken, dat zoo spoedig hierop een vreeselijke oorlog gansch Europa 
zou teisteren. 
In het jaar 1915 stierf mijn zuster Antje in het voorjaar te Rotterdam. Zij 
was getrouwd met J.Passchier. De vreeselijke oorlogsgruwelen; de vele 
vluchtelingen uit België; de schrikkelijke berichten van het oorlogsterrein 
hadden haar zòò aangegrepen, dat zij geheel in de war was geraakt; naar 
het gesticht “Maasoord” in de buurt van Rotterdam moest worden 
gebracht, daar ziek werd en stierf. 



 

11 augustus 1909 Jan Piers Eringa en Gerbrig Noordmans 25 jaar getrouwd 



 
 

A  achteraan (staand) 
 
1   Pier of Piet Eringa, zoon van A10 
2   Grietje M.Sjaarda, 1891-1982, 
     dochter van A12  
3   Hendrik Casper Eringa, 1891-1918,  
     zoon van B1 en B2 
4   Trijntje (Tine) Eringa, 1890-1951, 
     dochter van B1 en B2 
5   Yede Minnes Sjaarda (Oosterend), 
     1889-1961, vader van A12 
6   Grietje Jans Teffer, dochter van A11 
     en C4 
7   Aagje Noordmans, zuster van B5 
8   Dina Los, 1868-1943 (Woerden), 
     eega van A9 
9   Jacob Eringa, 1861-1949 (Woerden), 
     eega van A8 
10 Gezi(e)na IJtsma,  
      eega van Dirk Eringa 1862-1906 
11 Jan Teffer, †1942, eega van C4 
12 Minne Yedes Sjaarda (Oosterend), 
     1864-1929, eega van B9 
13 Antje Noordmans, zuster van B5 
14 Jan Noordmans, broer van B5 

 

B midden (zittend) 
 
1   Pier Eringa, 1858-1913 (Gauw), eega van 
 B2 
2   Ruurdje Boschma, 1858-1925, eega van B1 
3   ? 
4   Jan Piers Eringa, 1855-1924 (Hilversum),  
     predikant te Amsterdam, eega van B5 
5   Gerbrig Noordmans, 1858-1928, eega van 
 B4 
6   Jan Noordmans, vader van B5 
7   Aagje Noordmans (ongehuwd), zuster van 
 B5 
8   Antje Noordmans, (ongehuwd), zuster van 
 B5 
9   Jiskjen Piers Eringa, 1865-1923,  
     eega van A12 
 

Aan zijn zuster Jiskjen (B9) en zijn zwager 
Minne Sjaarda (A12) richtte Ulbe Eringa 
vanuit de V.S. zijn talrijke brieven.  

 

 

C vooraan (hurkend) 
 
1  Elisabeth Jans Teffer, dochter van A11 en 
 C4 
2  Trijntje Minnes Sjaarda, 1894-1918, dochter 
     van A12 en B9 
3   Margaretha Alida (Gretha) Eringa,  
     1894-1920, dochter van A8 en A9 
4   Janke Eringa, 1856-1927, eega A11 

 



In datzelfde jaar 1925 in Sept. stierf ook onze Schoonzuster Ruurdje 
Bosma, de Weduwe van mijn broer Pier, van een krankheid, die reeds 
eenigen tijd had geduurd. Deze anders zoo sterke Vrouw, Moeder van 9 
kinderen, bezweek dus ook voor den dood. Zij vooral was een 
voorstandster geweest van de Doleantie beweging, en ofschoon wij met 
mijn broeder en haar alsook met hun gezin, altijd goed zijn gebleven, zoo 
had het geschil van kerkelijk standpunt, wel de geregelde omgang 
verminderd. Dit is wel jammer geweest, daar wij anders veel meer aan 
elkaar hadden kunnen hebben. Wij mochten gelooven, dat zij en haar man 

beide waren ingegaan in de rust van Gods volk. 
In den loop van 1932 bracht ik met Pinksteren een bezoek aan Friesland en 
vervulde twee preekbeurten te Oosterend. Ik logeerde bij mijn Neef 
Y.Sjaarda en Vrouw. Ik troef toen bijzonder mooi weer en genoot weer van 
de Friesche vergezichten. Tweede Pinksterdag, bracht ik met mijn Neef, 
die zelf een auto reed nog een bezoek aan Neef Jan Noordmans te 
Spannum, die in het huis woonde, dat mijn Moeder liet bouwen. Ook 
brachten wij nog een bezoek aan onze ouderlijke boerderij te Hijdaard bij 
onze nicht Grietje Sjaarda en haar Man. Hoewel de huizinge door een 
nieuwe was vervangen, zoo was het mij toch aangenaam nog eens op mijn 
geboorteplaats te vertoeven. In 1935 is deze Zathe, die door erven en 
aankoop van deelen het eigendom was geworden van de kinderen van mijn 
Zwager Minne Sjaarda, verkocht aan L.Rienstra, gehuwd met Trijntje 
Sjaarda. Tot mijn spijt stelde de Familie mij met deze verkoop in kennis, 
nadat deze reeds had plaats gevonden. Het was geschied omdat H.v.der 
Meer, die met Grietje Sjaarda was getrouwd, zijn deel uit het geërfde, 
gemeenschappelijk in bezit wilde hebben. Had ik dit geweten, dan had ik 
dat deel wel willen overnemen, als een later bezit, uit mijn ouders 
eigendom, voor onze kleinkinderen. Ik had ook graag gezienn, dat dit bezit 
van onze Ouders in onze Familie was gebleven van geslacht tot geslacht. 
Maar ten opzichte van dit aardsch bezit, geldt het ook alweer: “Men brengt 
bijeen, maar weet niet wie het naar zich nemen zal.”  



Verdere ontwikkeling van de kinderen van Pier en Grietje 

grotendeels gebaseerd op  de herinneringen van Ulbe Eringa,  
opgenomen in de eerder omschreven uitgave (pagina 17 en vervolg) 

Dutch Farmer in the Missouri Valley 

aangevuld en geactualiseerd uit andere documenten 

 

Trijntje (*1851) trouwde in 1870, 19 jaar oud, met Willem Jelles Feitsma 
uit Oosterend. Zij overleed in 1908, hij in 1961. Ze hadden geen kinderen. 
Antje (*1853) bleef tot haar 40ste ongetrouwd en nam liefdevol de taak van 

haar moeder over. In 1892 trad zij in de echt met de weduwnaar Jan 
Passchier (*1855), die een zoon had, Herman geheten. Zij woonden in 
Rotterdam. Hun dochtertje stierf bij de geboorte (1894), maar in 1896 
kregen zij een zoon Jan. Antje overleed in 1915, Jan senior in 1929. 
Jan (*1855), die zoals hiervoor beschreven met zijn moeder de boerderij 
in Hidaard dreef, werd aan haar sterfbed in aanwezigheid van een notaris 
benoemd tot voogd over zijn jongste broer Ulbe. Hij was dat van diens 15de 
tot 23ste. In 1984 trouwde Jan met zijn nicht Gerbrig J.Noordmans (*1858, 
Spannum). Zij hadden natuurlijk alle gelegenheid gehad elkaar in hun 
wederzijdse familie in Spannum te leren kennen. Nadat hij in 1885 was 
afgestudeerd als predikant diende hij achtereenvolgens de Hervormde 
gemeenten van Ferwoude, Ferwerd, Engwierum, Oostwold (in Groningen) 
en Amsterdam. Na bijna veertig jaar dominee te zijn geweest, ging hij met 
emeritaat en vestigde hij zich in Hilversum, waar hij in 1924 overleed. Zijn 
vrouw stierf vier jaar later. Zij zijn allebei begraven in Spannum. Zij 
hadden geen kinderen. 



Jan Piers Eringa, 1855-1924, en verwanten.  Het geschreven bijschrift is van de hand van zijn Amerikaanse broer Ulbe, 1866-1950 





Op de grafstenen van Jan en Gerbrig valt te lezen: 

Ds J P Eringa     Em pred van Amsterdam 

geb 11 februari 1855 te Hydaard     overl 17 november 1924 te Hilversum 
Echtgenoot van G J Noordmans 
“Want wij weten dat zoo ons aardsche huis dezes tabernakels gebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen 
gemaakt, maar eeuwig in de hemelen” 2 Cor 5: 1 
Gerbrig J Noordmans 
geboren te Spannum 28 febr 1858   overleden te Hilversum 5 april 1928 
weduwe van Ds J.P.Eringa 
“Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven al ware hij 
ook gestorven” Joh 11: 25 

 

Janke (*1856) trouwde met Jan Teffer, handelaar in naaimachines, orgels, 
meubels en andere artikelen. Het was geen gelukkig huwelijk. Jan voldeed 
niet aan de familiestandaard van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Zijn  
schimmige praktijken baarden Janke en haar verwanten veel zorg. Drie van 
hun kinderen stierven als baby’s en hun zoontje Thomas verdronk op 12-
jarige leeftijd. Twee dochters groeiden voorspoedig op: Grietje en Betje 
(Betsy), allebei onderwijzers op christelijke scholen. Betsy trouwde met 
Jurrian Boontje (Leeuwarden); zij hadden een zoon en drie dochters. Janke 
Teffer-Eringa overleed in 1926, haar man in 1942. 
Pier (*1858) studeerde na zijn gymnasiumdiploma te hebben behaald 
theologie aan de universiteit van Utrecht, later ook aan die van Groningen, 
1878-1880, waarschijnlijk omdat zijn verloofde daar woonde. In 1878, te 
weten op 24 april te Wommels, Hennaarderadeel, trouwde hij met de een 
jaar oudere Ruurdje Sjoerds Boschma. Hun huwelijk werd rijk gezegend 
met nageslacht. Eerst drie zoons: Pier, Sjoerd (beiden geboren te 
Groningen) en Jan, daarna drie dochters: Akke, Grietje en Trijntje (Tina), 

en dan weer drie zonen: Hendrik Casper, Jacob en Dirk. (Zie verderop het 
hoofdstuk De nakomelingen van Pier en Ruurdje Eringa-Boschma). Pier 

Janke Teffer-Eringa, 1856-1927 



was een toegewijde orthodoxe dominee in de Hervormde gemeenten van 
Wouterswoude (vanaf 13 november 1881) en Birdaard (vanaf 15 oktober 
1885), maar toen in 1888 de Doleantie zich aandiende, een met de 
Afscheiding van 1834 vergelijkbare beweging, kreeg hij een beroep naar 
de Gereformeerde kerk van Gauw en Terzool. Daar hij en zijn vrouw sterk 
sympathiseerden met de nieuwe beweging, nam hij het beroep aan (intrede 
18 augustus 1889), hoewel zijn traktement per jaar slechts 900 gulden 
bedroeg in plaats van de 1200 gulden die hij als Hervormd predikant 
verdiende. Pier was niet een groot preker, maar hij was zeer geliefd bij zijn 

gemeenteleden en familie om zijn zachtaardige karakter, dat hij had geërfd 
van zijn moeder. (Zie verderop Ulbe’s artikel in ‘De Volksvriend’, 1944). 
Zijn broer Jacob formuleerde de oorzaak van Piers overlijden (26 mei 
1913) als volgt: Hij had een gezwel, dat in Sneek zou worden weggenomen. 

Tijdens het vervoer (vanaf Gauw)  in het stommelende brikje op de slecht 

geplaveide macadamweg brak het gezwel door en kreeg hij een niet te 

stuiten bloedvergiftiging en overleed daaraan spoedig.Andere bronnen 
melden een bloedspuwing. Pier werd begraven te Gauw, evenals in 1925 
zijn geliefde Ruurdje. 
Jacob (*1861) was van zijn 16de tot zijn 20ste timmermansknecht, maar in 
1880 brak bij hem het verlangen door evenals zijn oudere broers Jan en 
Pier predikant te worden. Hij bezocht het gymnasium te Leeuwarden en 
vervolgens de faculteit der godgeleerdheid van de Universiteit van Leiden. 
De ouders van zijn studiegenoot en vriend Frans Los woonden in Leiden 
en Jacob kwam daar vaak over de vloer. Zo leerde hij Frans’ zus Dina  
(*1868) kennen. Hij trouwde met haar nadat hij voor zijn  
predikantsexamen was geslaagd. Hij diende de Hervormde gemeenten van 
achtereenvolgens Oostrum, Cubaard (waar in 1894 hun enig kind  
Margaretha Alida [Gretha] werd geboren), Gorinchem, Workum en 
Woerden. Na zijn emeritaat verhuisden hij en Dina naar Apeldoorn en zes 
jaar later naar Driebergen. Dina overleed in 1942, Jacob in 1949. De laatste 
jaren van zijn leven woonde hij in bij zijn kleindochter Dina. Gretha was al 
jong overleden, namelijk in 1920. Zij was in 1916 getrouwd met ds. 

Dina Eringa-Los, †1942 



Wouter Gerhard Gijsbert Beerekamp (1888-1957) en schonk hem een zoon 
Jan Wouterus (1917-1974), die eveneens predikant werd (en lid van de 
Tweede Kamer was), en genoemde Dina ( 1918-1997), die in 1941 
trouwde met ds. Steven Nijdam (1914-1996). Jan Wouterus Beerekamp en 
zijn vrouw Lena Hanselaar (*1917) hadden vier zonen en een dochter en 
Steven en Dina zetten vijf dochters op de wereld. Waarmee maar gezegd 
wil zijn  dat er heel wat mensen rondlopen die niet Eringa heten, maar bij 
wie wel Eringa-bloed door de aderen vloeit 
Dirk (*1862) was vijftien jaar oud toen hij vanuit de christelijke school in 

Lollum begon te werken aan zijn opleiding tot onderwijzer. Hij was eerst 
hulponderwijzer in Boskoop en later onderwijzer aan een christelijke  
school in Witmarsum. Ook hij wilde toch maar liever predikant worden, 
maar zijn moeder was hierop tegen. Toen deze zomer 1881 overleed nam 
Dirk ontslag als onderwijzer en begon hij aan de noodzakelijke studie. Zijn 
welgestelde nicht Trijntje Dirk Noordmans en haar man dominee Lambers, 
bij wie hij af en toe op bezoek kwam, leenden hem daarvoor geld met als 
onderpand zijn erfenis van 7 hectare grond. Hij ging naar school in 
Harderwijk en Leeuwarden en studeerde theologie in Leiden, maar daar 
ontdekte hij dat je op prinsen geen vertrouwen moest vesten: in het tweede 
jaar liet de familie Lambers hem weten zijn studie niet langer te willen 
bekostigen. Was dit omdat Dirk nogal traag was met leren, mogelijk een 
gevolg van een tyfusaandoening in 1880? Dominee Krull, die zijn 
grootvader Jan Piers had beloofd ervoor te zorgen dat een van zijn 
kleinkinderen predikant zou kunnen worden, had Jacob daartoe al geld 
geleend en was nu ook bereid Dirk te helpen. Allebei kregen zij ook nog 
steun uit een kerkelijk fonds. Toen Dirk in 1892 was afgestudeerd koos hij 
uit zes beroepen het eerste, te weten Hemelum, Nijen  en Oudemirdum in 
Gaasterland. Dirk bezocht met Jacob in Oostermeer soms neef Dirk  

Dirk Eringa, 1862-1906 



Reitsma en bij hem ontmoetten zij Gezina IJtsma, die op kamers was bij 
een ds. Antink en die een erfenis van 20.000 gulden van een suikeroom 
had ontvangen. Dirk trouwde met haar en zag de toekomst zonnig   
tegemoet. Hij overleed echter in 1906, 45 jaar oud, aan een hartaanval. 
Dirk en Gezina hadden drie zoons: Pier, getrouwd met Henny Waringa, 
geen kinderen, Andree, vrijgezel, Ludzer, bekend acteur (Parrega, 4-11-
1901 – Calvi, Corsica, 22-6-1962), homofiele relatie met Floor Middag,  
souffleur van beroep. Het Algemeen Handelsblad van 29 april 1953 
meldde in een artikel met foto de opening van een hotelletje in Calvi, 

Corsica, dat door Ludzer en Floor eigenhandig uit een ruïne was 
opgebouwd. Ludzer, een bijzonder aardige man.  

Pier Eringa, zoon van Dirk en Gezina 



V.l.n.r. Floor Middag en Ludzer Eringa, Parrega 1901-1962 Calvi, Corsica, zoon van Dirk en Gezina 



Jiskjen Sjaarda-Eringa, 1865-1923 

Artikel bij het overlijden van Ludzer Eringa op 22 juni 1962 
 



Jiskjen (*1865) ofwel Jikke had het vlotte temperament van haar vader en 
was dan ook zijn lieveling. Ze was nog geen acht jaar oud toen haar vader 
en nog geen zestien toen haar moeder stierf (1881). Samen met haar zuster 
Antje zette zij het huishouden in Spannum voort. Zij leefden van de erfenis 
en van naaiwerkzaamheden. Toen Antje in 1892 trouwde met de  
weduwnaar Jan Passchier, werd het moederlijk huis opgedoekt en trok 
Jikke in bij haar zus Trijntje, getrouwd met Willem Feitsma, in Oosterend. 
Daar kwam zij in contact met de welgestelde boer Minne Sjaarda (*1864). 
Op 22 september 1888 trouwde ze met hem en kwam ze te wonen op zijn 

buiten Oosterend gelegen boerderij, die ook onderdak bood aan zijn   
ouders. Jikke schonk Minne vier kinderen: 
Yede Minnes (1889-1968), in 1915 gehuwd met Lijsbeth Tiedes Vellenga 
(1891-1980). De oudste van hún vier kinderen, Klaaske (1916-1998) 
trouwde met Douwe Siegersma (1912-2003), eerder genoemd in dit 
verhaal als redacteur van Ulbe’s brieven uit de V.S.  
Grietje (1891-1982), in 1917 gehuwd met Hantje van der Meer (1891-
1984), die nog had gewerkt op de Eringa-boerderij in Hidaard. Zij hadden 
zeven kinderen, van wie er een op 4-jarige leeftijd verdronk. 
Trijntje ofwel Tienke (1894-1918) trouwde met de winkelier Rients 
Rienstra (1892-1972). Na de geboorte van hun eerste en enige kind 
Johannes overleed zij. Johannes werd predikant en zorgde voor aardig wat 
nakomelingen. 
Anna (1899-1985) trouwde met haar neef Jan Passchier (1807-1965). Zij 
woonden laatstelijk in Hardegarijp en hadden geen kinderen. 
Jikke Sjaarda-Eringa overleed in 1923 en haar echtgenoot Minne in 1929. 
Beiden zijn begraven in Oosterend. Dat hierboven relatief veel aandacht 
aan hun nageslacht werd gegeven, komt door Ulbe’s intensieve 
correspondentie met Jikke en Minne. 
Ulbe (*1866), de jongste zoon van Pier Jans en Grietje Eringa, liet meer 
van en over zichzelf na dan zijn godgeleerde oudere broers dat deden. Hij 
had geen gemakkelijke jeugd. Hij was nog geen zeven toen zijn vader 
overleed. Zoals eerder beschreven verhuisde hij van Hidaard naar 

Minne Yedes Sjaarda, 1864-1929 



Spannum en toen weer terug naar Hidaard. Met zijn broer Dirk en zus 
Jikke  moest hij dagelijk vijf kilometer heen en terug lopen naar de 
christelijke school in Oosterend. Toen hij veertien was kreeg hij onderdak 
bij zijn achterneef Sake Jacobs Tiemersma, maar hij kon slecht opschieten 
met diens epileptische vrouw. Vanaf voorjaar 1882 trok hij als gehuurde 
knecht van de ene boerderij naar de andere, bijvoorbeeld naar die van  
Sjoerd Gerbrandy, de vader van de latere minister-president Piter Sjoerds 
Gerbrandy. Bij alle miskenning voelde hij zich nog het meest thuis bij boer 
D.de Boer ten Noorden van Leeuwarden. Een voordeel was ook dat hij zijn 

broers Jacob en Dirk, die allebei op het gymnasium in Leeuwarden zaten, 
in hun kosthuis kon opzoeken. Maar ook voelde hij zich natuurlijk op zijn 
gemak toen hij bij Gerrit Stilma op zijn ouderlijke boerderij bij Hidaard 
kwam te werken. Een probleem was dat zijn baas moeilijk van de fles af 
kon blijven. Voorjaar 1890 zag Ulbe een advertentie in ‘De Bazijn’ waarin 
jongemensen werden opgeroepen in de verpleging te gaan bij het pas 
gebouwde krankzinnigengesticht Ermelo Veldwijk. Ulbe solliciteerde met 
behulp van zes aanbevelingsbrieven: twee hervormde (orthodox), twee 
dolerende (door bemiddeling van zijn broer Pier) en twee christelijk 
gereformeerde. Op 14 april 1890 begon hij aan zijn nieuwe baan, die een 
complete omschakeling van zijn leven betekende. Hij werkte daar twintig 
maanden met volle overgave. Maar toen liet hij zich strikken door dominee 
Wormser uit de V.S., die met fraaie voorbeelden emigranten wierf voor de 
nieuwe wereld. Het zou letterlijk te ver voeren Ulbe te volgen op zijn weg 
naar (1892) en in de U.S.A. Kort en goed: Ulbe stichtte in Runningwater 
(South Dakota) een prachtig boerenbedrijf. Hij trouwde in 1893 met de 
emigrante Maaike Rijpstra (1872-1941), eveneens van Friese afkomst. Een 
apart hoofdstuk is gewijd aan het bezoek dat hij in de winter van 1910-
1911 met zijn dochter Dora aan Nederland bracht. Want dit bezoek werpt 
een bijzonder licht op het familieleven van onze directe voorouders.  

Grietje Sjaarda, 1891-1982, en broertje Yede,  
1899-1968 



Ulbe en Maaike Eringa-Rijpstra hadden zes kinderen:  
Grace (Grietje)    1894-1982  1917+ Jan van der Weij          1889-1980 
Dora (Dirkje)      1896-1936 
Jessie (Jitske)      1898-1982   1925+ Edwin S.Isaak              1897-1792 
Pier                      1902-1960   1924+ Lillian Walkling          1901-1988 
Thyrza (Trijntje)  1904-1986   1929+ Herman A.Harmelink  1901-1987 
Alys (Antsje)       1909-1996    1934+ William Beltman         1903-1989 
Maaike overleed in 1941, 69 jaar oud, Ulbe in 1950, 84 jaar oud.  

Bezoek aan kerk te Edens op 18 juni 2002, v.l.n.r. Bep Eringa-van der Stoep, *1932, Mavis Johnson, kleindochter van Ulbe 
Eringa, Lieuwe Eringa, *1920, Jet Eringa-de Jong, *1922 en de kerkvoogd-gids 



Zoals in het voorafgaande beschreven werden Pier Jans’ zonen Jan, Pier, 
Jacob en Dirk alle vier predikant. Alleen onze rechtstreekse voorvader Pier 
sloot zich aan bij de Doleantie van 1886; zijn drie broers bleven in dienst 
van de Nederlandse Hervormde kerk. 
 

Uit het omvangrijke artikel Een Stukje Geschiedenis 

(van circa 100 jaar geleden tot 1944) 
in De Volksvriend, Orange City, Iowa, donderdag 27 april 1944 

door Ulbe Eringa 

 
Dr.Kuiper’s sterke invloed droeg er ook toe bij dat men er toe overging om 
een Gereformeerde gemeente te stichten, onder den naam van Gouw-en-
Terzool, naar ik meen in 1887 of 1888. In deze jaren (1887-1888) woonde 
ik als knecht bij den boer die onze geboorteplaats, een boerderij, huurde 
waarvan ook ik een der eigenaars was. Deze boerderij was ongeveer ’n 
mijl of negen noordwest van deze nieuwe kerkelijke gemeente Gouw-en-
Terzool. Gerbrandy, die ’n hoofdpersoon was van deze gemeente, woonde 
nabij Gouw, en daar zij nog altijd mijn hooggewaardeerde vrienden waren, 
was ik eens een Zondag bij hen op bezoek.Gerbrandy vroeg mij: “Als wij 
eens uw broeder Ds.P.Eringa beroepen, zou hij uit het Hervormde 
kerkverband willen uittreden en onzen herder en leeraar willen worden van 
onze nieuwe Gereformeerde gemeente?” Ik antwoordde: “Mijn broeder 
zou hier de leiding Gods in zien, en zijne vrouw zal hem hier ook niet in 
tegenwerken, want ik ben tamelijk zeker dat zij steeds bezig is den Heere 
biddende om hen een beroep te bezorgen uit een Doleerende gemeente en 
het zo te beschikken om hen van het Synodale juk te bevrijden.” De 
gemeente heeft toen Dominee P.Eringa beroepen, en hij heeft dat beroep 
aangenomen. En ik als zijn 8-jaren jongere broeder, meen duidelijk gezien 
te hebben, dat de Heere Zijne goedkeuring aan deze beslissing gehecht 
heeft, door den zegen die hij in zijn negen kinderen mocht ondervinden, 
die zij later in de Ger.Kerk, in Chr. Hoogere en Lagere Scholen, en in de 
Maatschappij, ook met zegen mochten zien arbeiden. Mijn oudste broeder, 



Ds.J.P.Eringa, was toen predikant te Ferwerd, vijf mijlen verwijderd van 
Birdaard alwaar Ds.P.Eringa, herder en leeraar was. Deze was ook een 
rechtzinnig predikant, die het Woord Gods naar de zin en meening des 
Geestes, verkondigde. Maar hij stond sterk op het stuk om de kerk in de 
kerk te verbeteren, net als onzen waardigen grootvader J.P.Eringa in 1834 
ten tijde van de Afscheiding ook wilde, maar dat de ondervinding geleerd 
heeft eene onmogelijkheid te zijn in de Hervormde Kerk in Nederland, 
waar de ongeloovigen altijd triomfeerden en de overmacht hadden. Mijn 
oudste broeder had zijn drie jaar jongeren broeder Ds.P.Eringa dan ook 

altijd afgeraden om niet te gaan doleeren, maar toen het beroep door 
Gauw-en-Terzool op hem uitgebracht werd, zagen hij en zijn gade hier 
zeer duidelijk Gods vinger in, en ik zag er in dat de Heere niet tevergeefsch 
gesproken heeft, “die Mij eeren, zal ik eeren.” Zij moesten hierbij, naar ik 
meen, $ 800,00 achteruit in traktement in den eersten opslag. Daar zij reeds 
vijf kinderen haden, en er later nog vier van hen geboren werden, kan ’n 
ieder, die dit leest, wel begrijpen dat dit, ook van financieel oogpunt 
beschouwd, ook wel een gewichtige stap was. Broeder P.E. was niet een 
begaafd redenaar, maar hij kon de Bijbelsche waarheden zoo duidelijk 
verklaren, dat de eenvoudigste leden der gemeente ze konden vatten, wat 
hem ook zeer te pas kwam met de verplichting om bijna elken Zondag 
namiddag uit den Catechismus te prediken. Door zijn zachtaardige karakter 
verwierf hij zich vele vrienden in Nederland en onder de emigranten naar 
Amerika. Vergun mij een paar bewijzen daarvan te leveren. Toen mijn 
dochter Dora promoveerde van de Academie te Orange City, Iowa, 
woonden wij in South Dakota, en gingen ik en een onzer andere dochters 
naar Orange City om bij het promoveeren aanwezig te zijn, en ons met 
haar te verblijden. Om naar Dakota terug te keeren, lieten wij ons naar 
Rock Valley brengen om daar bij onzen vriend Floris Van der Stoep* te 
wachten totdat den trein kwam die ons weer naar Dakota zou brengen. 
Mr.v.d.Stoep zeide: In den tijd dat mijne vrouw dinner maakt moesten jelui 
mijn buren, de ouders van Ds.Hajema, eens bezoeken. -  Zoo gezegd, zoo 
gedaan. Toen wij daar in de woonkamer zaten, viel mijn blik op een fijn 



vergroot portret van mijn broeder Ds.P.E., dat aan de muur hing. Dit trof 
mij, en ik dacht, Hoe komt dat portret hier? Mr.Hajema binnenkomende, 
wees op dit portret en zeide: “De Bijbel leert ons, De gedachtenis des 
rechtvaardigen zal in zegening blijven. Dit is het bewijs. Wij zijn vanuit 
Poppingawier naar hier verhuisd; ik was toen diaken bij de gemeente 
Gouw-en-Terzool en ik beminde onzen leeraar zeer zoodat ik zijn portret 
meenam en ’t hier in Amerika liet vergrooten.” Een ander bewijs is, dat 
Ds.Dick A.de Jong te Lynden, Wash., mij verzocht om een “stukje 
geschiedenis” te schrijven over het dorp Gouw en deszelfds omgeving, en 

de drie intieme vrienden, Ds.P.Eringa, ouderling S.J.Gerbrandy, en den 
hoofdonderwijzer der Chr. School, Jippe Wielinga. De laatsgenoemde was 
president van onze Jongelingsvereeniging, waarvan wij het laatste kwartier 
besteden met zingen, onder zijne bekwame leiding. Wij zongen uit het 
liederenboek waarin voor komt: 
Laat mij slapend op U wachten, 
O, dan slaap ik zoo gerust; 
Gun mij heilige gedachten, 
En wees in mijn slaap mijn lust. 





* Wat is de wereld klein! Floris van der Stoep behoort tot het voorgeslacht 
van Elisabeth (Bep) van der Stoep (1932), eega van Jan Pier Eringa (1929), 
redacteur van dit Verhaal van onze familie Eringa.  
____________________________________________________________   
 

Ulbe en zijn dochter Dora met vakantie naar Nederland  

december 1910 – maart 1911 

 
Nadat hij bijna twintig jaar in de V.S. had gewoond, werd de aandrang van 
Ulbe om vaderland en familie nog eens te bezoeken onweerstaanbaar. 
Voor zijn vrouw Maaike gold dit absoluut niet. Twee zusters en een broer 
woonden slechts enkele kilometers bij de Eringa-boerderij in 
Runningwater, South Dakota, vandaan en zij had geen prettige 
herinneringen aan haar ondergeschikte positie als dienstmeisje in 
Nederland. Bovendien had ze haar handen vol aan de verzorging van haar 
vijf kinderen, van wie de jongste een dochtertje van veertien maanden was. 
Dus werd besloten dat de 15-jarige Dora haar vader zou vergezellen op zijn 
drie en een halve maand durende reis naar, door en terug van Nederland, 
die rond $ 500 kostte, inclusief wat nieuwe kleding. Tijdens de tiendaagse 
bootreis van New York naar Rotterdam was er wel een priester, maar geen 
dominee aan boord. Dus ging Ulbe voor in de zondagse dienst, zoals hij 
dat in zijn kerk in Springfield ook vaak had gedaan. Op 19 december 1910 
werden Ulbe en Dora van de boot afgehaald door zijn zuster Antje’s man 
Jan Passchier en hun zoon Jan, even oud als Dora. De Passchiers hadden 
een winkel in Rotterdam. De Amerikanen logeerden vijf dagen bij hen. Ze 
kregen daar bezoek van broer Pier’s zoon Sjoerd en diens vrouw Wieke 
Bakker. Sjoerd was leraar Frans aan het christelijk gymnasium in  
Rotterdam. De volgende logeerpartij (vier dagen) was bij broer Jacob, 
dominee te Woerden, en zijn vrouw Dina Los. Hun dochter Gretha, een 

jaar jonger dan Dora, had een fiets en haar vader huurde er een bij voor 
Dora, tot groot plezier van de twee nichtjes. Ulbe bezocht verschillende 



boeren die tot Jacobs gemeente behoorden en won hun respect door de 
door hem gegeven deskundige informatie over zijn boerenbedrijf in de 
States. De reis werd vervolgd naar Amsterdam, waar broer Jan, predikant 
aldaar, hen van de trein haalde. Ze werden thuis hartelijk ontvangen door 
Jans eega nicht Gerbrig Noordmans en  haar zuster Aagje. Ze bezochten 
Artis en allerlei musea. Broer Jan, elf jaar ouder dan Ulbe, vertelde hem 
veel bijzonderheden over hun vader Pier Jans en grootvader Jan Piers. Na 
vier dagen Amsterdam reisden Ulbe en Dora per boot van Enkhuizen naar 
Stavoren. Vandaar namen ze de trein naar Baxum, alwaar zij met paard en 

buggy werden opgewacht door Willem Feitsma, weduwnaar van Ulbe’s 
oudste zuster Trijntje, en door zijn jongste zuster Jikke, met wie hij al die 
negentien jaar had gecorrespondeerd. Ze logeerden tien dagen bij Jikke en 
haar man Minne Sjaarda in Oosterend. Hier en in de omgeving ontmoette 
Ulbe talrijke mensen uit zijn verleden, onder wie ook zijn zus Janke Teffer 
en haar dochters Grietje en Betje, die door de familie nogal met de rug 
werden aangekeken en helemaal ontroerd werden door de aandacht die 
oom Ulbe hun schonk. Ulbe ergerde zich trouwens ook verder behoorlijk 
aan de rangen- en standencultuur in Nederland, die hij in de V.S. aardig 
was ontwend. Mensen die hem destijds als boerenknecht hadden 
genegeerd, wilden de welvarende boer uit Amerika nu best ontmoeten. Met 
zijn zwager Jan Teffer bezocht hij in Parrega het graf van broer Dirk, die 
twee jaar daarvoor was overleden. Ook ontmoette hij in Achlum de oude 
Teake Dokter, vroeger de beschermer van zijn vrouw Maaike Rijpstra. Na 
het contact met Jan en Janke Teffer-Eringa werd midden januari 1911 een 
bezoek gebracht aan broer Pier, dolerende dominee van Gauw en Terzool, 
en zijn vrouw Ruurdje. Van hun negen kinderen waren er op dat moment 
zes getrouwd. Alleen Tina was nog thuis. De jongste twee zonen bezochten 
middelbare scholen: Jacob in Rotterdam (hij was daar in huis bij zijn broer 
Sjoerd en diens vrouw Wieke) en Dirk in Bolsward (hij was daar in huis 
bij zijn zuster Akke en haar man Anne Wytzes, hoofd van een christelijke 
school. In Gauw hoorde Ulbe zijn broer Pier twee keer preken. Op zekere 
dag bezochten Ulbe en Dora de weduwe Gerbrandy op haar schitterende 

Sjoerd Eringa, 1880-1945 
 



boerderij. Later brachten haar zoons Hiske en Marten hen per koets heen 
en terug naar Sneek. Zij vertelden hun dat hun moeder hun altijd Ulbe’s 
liefdevolle zorg voor jong vee ten voorbeeld had gesteld. Voor Ulbe was 
dit een van de grootste complimenten die hij ooit ontving. Marten werd 
dokter van beroep en trouwde met Tina van Pier en Ruudje. Ulbe bezocht 
met Dora de familiegraven in Edens en ontmoette in Spannum talrijke 
familieleden Noordmans, van moeders kant dus. Begin februari reisden 
vader en dochter naar de psychiatrische inrichting Veldwijk in Ermelo, 
waar Ulbe’s laatste werkkring was geweest. Sommige patiënten herkenden 

hem na twintig jaar. Ulbe betaalde de reiskosten voor zijn zuster Anna van 
Rotterdam naar Ermelo en broer en zus genoten samen van wat vakantie in 
het liefelijke Lunteren. Dora was toen al doorgereisd naar Woerden, waar 
zij weer kon genieten van het contact met haar nichtje Gretha. Ulbe 
logeerde voor de tweede keer enkele dagen bij zijn broer Jan in Amsterdam 
en vierde daar de 53ste verjaardag mee  van zijn schoonzuster Gerbrig (28 
februari 1911). Naast vrienden kwamen er heel wat dominees en hun 
vrouwen op bezoek. Zij werden getrakteerd op wijn, cake en koekjes. 
Daarna voegde Ulbe zich bij Dora in Woerden. Begin maart gingen ze 
terug naar de familie in Rotterdam. Door allerlei toevallige 
omstandigheden was Ulbe aangezocht als ‘reisleider’ voor in totaal 54 
emigranten, wat tot gevolg had dat hij nauwelijks tijd kon besteden aan de 
familieleden die van hem en Dora afscheid kwamen nemen: Jan en 
Gerbrig, Jacob en Dina en hun Gretha, zus Jikke helemaal uit Friesland, 
allemaal ten huize van Jan en Anna Passchier en hun zoon Jan. Op de 
avond van 7 maart 1911 begeleidden zij allen alsmede Piers zoon Jacob 
hen tot op de boot naar New York. De bootreis duurde twaalf dagen en van 
New York waren zij nog een zestig uur onderweg naar Running Water. 
Zijn vrouw Maaike had verwacht dat Ulbe zich vol blijdschap weer bij zijn 
gezin zou voegen, maar hij bleek behoorlijk gedeprimeerd over het feit dat 
hij zijn geliefde familie waarschijnlijk nooit meer zou zien. Had hij in onze 
tijd geleefd, dan zou hij zijn familie in Nederland regelmatig hebben 



kunnen bezoeken, zoals nu zijn kleinkinderen Herman Harmelink III en 
Mavis Johnson-Isaak dat doen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder de eerste zes blaadjes van Ulbe’s brief aan zijn nicht Jo.  
Het daarna gedrukte “Vervolg van de uitvoerige brief” sluit hierop aan. 



 



 



  



Vervolg van de uitvoerige brief  
from U Eringa   Orange Citij   Iowa   U.S. of Amrika 

to Miss Eringa zendelinge broeder gemeente 

Broedergemeente Parrimaribo. Suriname Dutch Guiana. 

Poststempel 1950. Niets in dit fragment gewijzigd of verbeterd. 

 
Miss Eringa was een dochter van Jan en Durkje Eringa-Leenstra, 

heette Jo en leefde van 1906 tot 2004. 
 

Geliefde achternicht! 
 
U zult ook wel flink wat hebben geleerd om U voor zendelinge te 
bekwamen. Mijn dierbare Dochter Dora die 15 jaren zendelinge in Japan is 
geweest heeft nadat ze de lagere school was doorlopen nog 8 Jaren 
gestudeerd. Met Gods hulp heeft zij daar uitnemend werk gedaan en zelf 
eene kleine Christen gemeente verworven, een kerkje gebouwd; later toen 
Dora (Dirkje gedoopt) er al weg was met het geschrift er op in memoriam 
ter gedagtenis van Miss Dora Eringa Missionaire van de U.S. of Amerika. 
In de twee groote havensteden van Japan heeft onze groote zendings 
vereeniging een Christelijk gijmnasium voor rijke Japaneesche 
Jongelingen in Tokiö en in een dito School voor rijke meisjes in 
Yokohama. Nu kon de Zendings board geen genoeg onderwijzers in die 
meisjes school krijgen en commanddeerden ze de Edele ijverige Dora daar 
heen te onderwijzen en moest ze haar geliefde groeiende kleine gemeente 
midden in Japan verlaten en naar de havenstad Yokohamma vertrekken om 
daar die rijke meisjes Engelse les te geven. Zij schreef in en over haar 
zendingswerk zulke optimistische brieven. Zij heeft nooit geklaagd over 
haar tegen haar zin onderwijzeres werk, maar helaas wij misten de 
opgeruimde geest toen in haar brieven. Mijne vrouw en ik beantwoordden 
gewoonlijk hare brieven bij beurten. Zij was een flink sterk gezond meisje 
uw zuster Mrs Kroeze schreef mij ze herinnerde ons nog wel toen zij en ik 
uwe Ouders en Grootouders in 1911 een bezoek brachten. Toen zij dan in 



Yokohama onderwijzeres was was ze te ijverig en ging ze heen onderwees 
haar leerlingen daags Engels en deed ze na schooltijd in de straten en 
wijken dier stad zendingswerk en het scheen dat haar geest niet zoo sterk 
was dan haar lichaam zoo werd ze een weinig krankzinnig. Toen boden 
een paarkleine vrouwenzendingsverpleegsters aan haar mede te nemen 
naar Amerika (ze waren van een ander kerkgenootschap haar mee te 
nemen naar ons toe daar zij met verlof met een stoomboot van  

Ulbe Eringa, 1866-1950  Zoon van Pier Jans 1828-1873 (Hidaard)    
Links Ulbe’s eega Maaike Rijpstra 1872-1941 



Yokohamma over de stille zuidzee of Oceëaan naar Seattle Washington 
reisden. Deze kleine verpleegsters waren een weinig bang voor Dora en 
gaven haar zulke vreeselijke poedermedicijnen dat ze altoos sliep of half 
bewusteloos was. En mijn vrouws eenige broeder (Hedzer Rijpstyra, red.) 
die aan de westkust van de vereenigde staten woont wilde haar 
verwelkommen en vond haar haar vreeselijk vermagerd en Insane 
aankomen daar ik vermoed dat ze bijna niets of veel te min had genuttigd 
die tweeweeksche zeereis. Ze voerden haar eerst naar Joua Cittij naar een 
groot Hospitaal in Iowa en daar verklaarden ze haar krankzinnig en zonden 

haar naar Cherekee een staats Kranzinnigen gesticht. Hier knapte haar 
verstandsziekte mooi op en waren wij van plan om haar naar eene 
kristelijke Inrichting van dien aard te zenden maar dit mislukte daar het de 
winter van 1936 een vreeselijk koude winter was en wij over de telefoon 
op een zondag morgen berigt kregen. Uwe dochter is van nacht overleden 
aan longontsteking. Mijn vrouw en ik mijne jongste dochter Alice en haar 
man hebben haar daar een maal per Automobiel bezocht. En toen bedankte 
ze mij nog eens dat ik haar 25 jaar verleden mee had genomen naar haar 
familie in Nederland. Ze was met haar verstand toen al aardig beter. Japan 
heeft en zacht climaat en toen kon ze de bij uitstek harde winter hier in 
Iowa niet staan. We hebben haar lijk toen per zieken wagen door de 
lijkbezorger laten halen en is ze op het Orange Citij groote Kerkhof 
begraven waarvan beweerd wordt dat er meer dooden zijn begraven dan de 
tweeduizend leavende mensen wonende in Orange Citij. Zij legt begraven 
in de zuidhoek van het Kerkhof aan de west zijde der grave yard evenals 
ons Pioneer home 5 minuten gaan van ons verwijderd en als ik op ons erf 
wandel kan ik de grafsteenen  ook van haar en hare moeders graf zien 
blinken en ga ik met mooi weer en wel eens heen om haar en mijn goede 
vrouw te beweenen in stilte. Zij is in 1936 overleeden 8 Februarie was 
geboren 1 mei 1896 dus bijna 40 jaren oud. Op haar grafsteen staat in ’t 
Engels Zij brak haar schoonleven af voor anderen in het best van haar jaren 
niet letterlijk vertaald maar ongeveer. 5 Jaar later hebben we mijne beste 
vrouw in 1941 naast haar begraven deze was geboren kerstdag 1872 en 



stierf bijna 70 jaren oud. Nu is er nog 9 bij 4 voet aarde over waar mijn 
stoffelijk overschot dicht naast hen zal rusten waar wij met zijn drieën 
eenmaal in de dag der opstanding de Heere Jezus tege gaan om hem 
eeuwiglijk met en verheerlijkt lichaam te loven en een door Hem 
vrijgekochte ziel.  
Kom eens over ge zijt lang zoo ver niet van ons af dan de familie in 
Nederland. Ik houd briefwisseling met uw oom Jaap*. hartelijke groet uw 
oudoom Ulbe. 
 

* Ulbe’s broer Jacob overleed in 1949, dus deze Jaap moet de vader zijn 

geweest van Jan Pier Eringa, redacteur van dit familieverhaal. Jaap was 

inderdaad de oom van Jo Eringa.  



Twee brieven van Ulbe, zoals deze in de jaren 80 werden gepubliceerd in Ons Friese Platteland 





  

 



Het gezin van Pier en Ruurdje Eringa-Boschma 

 

Pas toen ik al aardig was gevorderd met de redactie van Het verhaal van 

onze familie Eringa viel mij op dat de twee oudste kinderen van Pier en 
Ruurdje waren geboren in de stad Groningen. De volgende kinderen 
kwamen ter wereld  in de plaatsen waar Pier als predikant stond en dus  
een inkomen genoot. November 2003 vroeg ik telefonisch aan mijn 
inmiddels overleden nicht Jo Eringa (Sneek) of zij mij hierover kon 
inlichten. Zij antwoordde, min of meer aangedaan, dat Pier jr. en Sjoerd 

voorkinderen waren geweest, een schande in de familie. Met behulp van 
speurwerk van mijn te Groningen woonachtige zwager Bert Touwen en ver 
familielid Lieuwe Eringa te Leeuwarden ben ik tot de volgende 
reconstructie gekomen: 
24-04-1878 trouwden Pier (19 jaar, student theologie) en Ruurdje (20 jaar) 
      te Wommels, gemeente Hennaarderadeel  
23-04-1879 werd Pier, afkomstig uit Utrecht, ingeschreven in de          
      gemeente Groningen 
27-04-1879 werd Ruurdje, afkomstig uit Hennaarderadeel, ingeschreven 
      in de gemeente Groningen 
      Het jonge paar was woonachtig aan de thans niet meer    
                    bestaande Hoendiepstraat. 
13-06-1879 werd de geboorte van hun zoon Pier aangegeven in Groningen 
07-09-1880 werd de geboorte van hun zoon Sjoerd aangegeven in 
                    Groningen 
13-11-1881 deed Pier (sr) zijn intrede als predikant te Wouterswoude, waar 
                    derde kind Jan in 1882 werd geboren. 





 







Ter zake dient verder dat Pier van 1878-1880 aan de Groningse universiteit 
theologie studeerde en daar ook zijn kandidaatsexamen deed. Eerder 
studeerde hij in Utrecht, maar waarschijnlijk verhuisde hij naar Groningen 
omdat zijn verloofde daar woonde. 
Hoe nicht Jo het over twee voorkinderen kon hebben blijft een raadsel. 
Hoogstens kan er in de familie wat te doen zijn geweest over het feit dat 
Pier en Ruurdje zo jong wilden trouwen, kennelijk met de bedoeling en 
gezin te stichten. Overigens valt het op dat Pier en Ruurdje zich pas een 
jaar na hun trouwdatum  in Groningen lieten inschrijven.  

 
Naar de exacte gang van zaken rond het prille huwelijk van Pier en  
Ruurdje kunnen we slechts gissen. Pier volgde overdag colleges aan de 
universiteit. Was Ruurdje gewoon bezig met het huishouden of had ze ook 
een baantje? Zoals we eerder gezien hebben was Piers moeder Grietje 
Eringa-Noordmans min of meer vermogend. We mogen aannemen dat het 
‘studentenhuwelijk’ en haar zoons studie geheel of gedeeltelijk door haar 
werden gefinancierd. Had Pier wellicht ook nog een beurs? Toen Pier in 
1881, een half jaar na zijn moeders overlijden, beroepen werd naar 
Wouterswoude, kreeg het gezin met zoontjes van twee en een jaar eindelijk 
een degelijke financiële basis. Daar,in de hervormde pastorie, zag in 1882 
zoon Jan het levenslicht en in 1885 dochter Akke. In 1888 werd in de 
pastorie van de Eringa’s in Birdaard dochter Grietje geboren, dus temidden 
van drie broers en een zusje. De volgende kinderen werden geboren in de 
dolerende (gereformeerde) pastorie te Gauw: Trijntje (Tine) in 1890, 
Hendrik Casper in 1891, Jacob in 1894 en Dirk in 1896. We hebben een 
mooie groepsfoto van dit vruchtbare gezin, met Dirk als baby en Pier als 
een grote lummel van zeventien. Hoe leefden ze daar met z’n allen in 
Gauw? Uit de verhalen weten we dat armoe troef was. Dominee Eringa’s 
traktement was bij de verhuizing van hervormd Birdaard naar dolerend 
Gauw verlaagd van 1.200 naar 900 gulden per jaar. Voor de oudste zoons 
Pier en Sjoerd konden blijkbaar middelen worden gevonden om verder te 
leren, maar Jan werd na de lagere school bakkersleerling in Oosterwierum. 

Op deze Ruurdje Boschma  
werd Pier Eringa verliefd 

Op deze Pier Eringa  
werd Ruurdje Boschma verliefd 

Nederlandse Hervormde kerk te Wouterswoude 



Daar zijn schrijnende verhalen over: slapen op de harde vloer van de 
bakkerij, ergens in een hoekje eten, want knechts waren niet welkom aan 
de gezinsdis, met een broodmand kilometers ver de boer op om de 
bakkerijproducten te verkopen, op zaterdag  te voet naar het ouderlijk huis 
in Gauw, waar de broertjes en zusjes vol verlangen zaten uit te kijken naar 
overgeschoten brood en koek die Jan van zijn baas mee mocht nemen. 
Vader Pier was nogal een ernstig en zwijgzaam persoon, vermeldt de 
overlevering. Moeder Ruurdje maakte veel goed met haar energie, maar de 
strijd om het dagelijks bestaan was ook haar aan te zien. Het verhaal gaat 

dat er eens een familielid (schoondochter Wieke uit Rotterdam?) op bezoek 
kwam met als cadeau een fraaie vaas. Ach, had zij in plaats daarvan niet 
een fraaie ham mee kunnen nemen? Uit het feit dat Jacob in van 6 juli 
1907 tot 15 juli 1908 in klas 6 zat van de christelijke school te St.Jacobi 
Parochie, waar zijn zwager A.L.J. Wytzes Hoofd was, blijkt de onderlinge  
familiehulp bij het grootbrengen van de kinderen. Dezelfde Jacob bezocht 
daarna het Marnix-gymnasium in Rotterdam en was vanaf 4 januari 1909 
in huis (St.Agathastraat 58b) bij zijn broer Sjoerd, die als leraar Frans aan 
deze befaamde gereformeerde instelling was verbonden. Naar verluidt 
mocht Jacob Sjoerd niet bij zijn voornaam aanspreken, maar moest hij 
broer tegen hem zeggen. Een dergelijk verhaal is er ook van Jacob en Dirk, 
die hun zwager Anne L.J.Wytzes moesten aanspreken met Wytzes, als 
gevolg waarvan tot in lengte van jaren Eringa-neven en -nichten hem oom 
Wytzes noemden.  
Niet onvermeld mag blijven dat Pier de eerste steen legde van de 
gereformeerde kerk van Gauw met de volgende beschrijving: 
Geef den Heere de eer zijns naams 

Breng offer en komt in mijne voorhoven   Ps 98: 3 

De eerste steen gelegd door Ds P. Eringa 20 mei 1896 

Nederlandse Hervormde kerk te Birdaard 





Het gezin van Pier en Ruurdje Eringa-Boschma in 1896; de kinderen v.l.n.r. Grietje,*1888,^Sjoerd, *1880, Trijntje (Tine), *1890, Dirk, *1896, Akke, *1885, ^Pier, 
*1879,Jan, *1882, Jacob (Jaap), *1894, en Hendrik Casper, *1891 



Natuurlijk moet het gezin van Pier en Ruurdje ook allerlei contacten 
hebben gehad met ooms en tantes, neven en nichten. Maar Piers broer 
Jacob bekent in zijn Memorabilia (zie aldaar 1925) dat de scheiding der 
kerken haar weerslag heeft gehad in de familieverhoudingen. De drie 
hervormde dominees Jan, Jacob en Dirk was een zekere  
zelfgenoegzaamheid niet vreemd. Hebben zij wellicht het povere bestaan 
van hun broer Pier, die ook nog eens zo abnormaal jong was getrouwd, 
beoordeeld als eigen schuld?  Pier vernoemde zijn op een na jongste zoon 
naar zijn broer Jacob, maar deze maakt van deze gebeurtenis geen gewag 

in zijn Memorabilia.  

 
Jacob schreef over het overlijden van zijn broer in genoemde 
Memorabilia: 

In 1913 kwam mijn broer Pier, Geref. Predikant te Gauw, te overlijden in 

het ziekenhuis te Sneek. Vooral zijn vrouw en 9 kinderen verloren veel in 

hem, alsook zijn gemeente, die hij al die jaren sinds hij met de Doleantie 

meeging had gediend. Hij ging in in de vreugde zijns Heren.  

Ruurdje vestigde zich na het overlijden van haar echtgenoot  in Sneek en 
trok later in bij zoon Jacob, die in 1919 zijn eerste beroep kreeg naar 
Engwierum en tot 1927 vrijgezel was. In haar rouwadvertentie kunnen we 
lezen dat zij 28 september 1925 overleed te Nieuwe Pekela, waar zoon   
Jacob toen stond. Zij werd naast haar man begraven in Gauw.  
 
De volgende bladzijden van Het verhaal van onze familie Eringa zijn 
gewijd aan de nakomelingen van Pier en Ruurdje Eringa-Boschma  

 

Ruurdje Eringa-Boschma, 1858-1925 
 

Pier Eringa  1858 1913



Autotochtje 12 juli 1924 ‘voorbij de Klomp’, v.l.n.r Jacob Eringa, Jo 
Eringa op ’t Holt, eega van Dirk, en moeder Ruurdje Eringa-Boschma 

De zes gebroeders, v.l.n.r. Pier, Dirk, Hendrik Casper, Jan, Jacob en Sjoerd 
 



Pier Eringa 
Groningen, 13 juni 1879 – Leeuwarden, 10 juli 1962 

 
Leerde voor onderwijzer aan de Normaalschool te Sneek. 
1 mei 1898 – 1 februari 1903 onderwijzer te Kollum 
1 februari 1903 – 1 mei 1905 onderwijzer te Assen 
1 augustus 1907 – 1 januari 1908 tijdelijk ambtenaar ter secretarie van      
 Sappemeer 
1 januari 1908 – 14 maart 1909 2de ambtenaar ter secretarie van idem 
29 juli 1909 in het huwelijk getreden met Afke Bakker (1877- 1954?),   

dochter van Popke Sjoerd Bakker te Leeuwarden; haar zuster 
 Wiebigje (Wieke) trouwde met Piers broer Sjoerd  
1 april 1909 – 23 april 1910 gemeentesecretaris en ambtenaar van de 
 burgerlijke stand te Bierum 

28 april 1910 – 23 oktober 1917 burgemeester van Hemelumer Oldeferd  
 en Noordwolde 
26 mei 1913, toen zijn vader overleed, woonden Pier en Afke in Koudum  

                                                                                  23 oktober 1917 – 19 december 1941 burgemeester van Achtkarspelen 
 
Zijn ontslag van 19 december 1941 was het gevolg van de maatregelen van 
de Duitse bezetter, die overal in het land burgemeesters verving door 
N.S.B.’ers. ‘Na de bevrijding fungeerde de heer Eringa nog een half jaar 
als eerste burger van Achtkarspelen, waarna hij met pensioen de ambtelijke 
dienst verliet. De heer Eringa heeft zowel tijdens als ook  na zijn 
burgemeesterschap op maarschappelijk, politiek en kerkelijk gebied een 
groot aantal functies vervuld, vaak gedurende een lange reeks van jaren. 
Van tal van organisaties en verenigingen bekleedde hij het voorzitterschap 
en tot op hoge leeftijd heeft hij zich voor allerlei goede doeleinden 
verdienstelijk gemaakt. De heer Eringa was officier in de orde van Oranje-
Nassau.’ Aldus het laatste gedeelte van een artikel in de Kollumer Courant 
van 11 juli 1962 onder de kop ‘Oud-burgemeester P.Eringa overleden’. 



Zie ook het artikel in die krant van 16 juli 1962, waarmee dit hoofdstuk 
wordt besloten.  

 

Pier Eringa, de oudste van het geslacht 

Pier Einga, 1879-1962, en Afke Bakker, †1954 



Wie het bovenstaande leest zal zich afvragen: Maar wat was dit eigenlijk 
voor een man? Ging hij na de lagere school naar de normaalschool 
(kweekschool, nog later pabo) omdat dit financieel het beste haalbaar was? 
Of voelde hij zich werkelijk aangetrokken tot het onderwijs aan jonge 
kinderen? Had hij het na zeven jaar voor de klas wel bekeken en lokte een 
ambtelijke carrière hem meer toe? Wat deed hij trouwens tussen mei 1905 
en augustus 1907? Zijn ‘staat van diens’ laat ons hierover in het ongewisse. 
In het gemeenteraadsverslag uit 1917 verderop in dit hoofdstuk is Pier 
Eringa zelf aan het woord, weliswaar in een officiële context.  

 
Jan Pier (1929): Hij was mijn tweede peetoom. Ik heb hem slechts tot mijn 
33ste meegemaakt. Ons dochtertje Elsbeth (1959) leerden wij op de 
landkaart aan te wijzen waar onze familieleden woonden. ‘Waar woont 
oom Pier?’ En dan wees ze feilloos Buitenpost aan. Ikzelf herinner me hem 
het beste door mijn fietstochten vanuit Groningen. Maar ik kan deze 
moeilijk dateren omdat ik daar verbleef als 12-jarige in 1941, als 16-jarige 
in 1945 en als 24-25-jarige in 1953-1954. Ik fietste dus naar Buitenpost en 
werd buitengewoon hartelijk ontvangen door oom Pier en tante Af. Oom 
leidde mij trots door de appelboomgaard achter zijn monumentale woning. 
Er was een zeer grote keuken. Ik fietste er een keer op zijn verjaardag 
heen. Hij had de zitplaatsen in de pronkkamer minutieus gereserveerd voor 
de verwachte gasten, zodat ieder zich met buurman of –vrouw op zijn/haar 
gemak zou voelen. Na de bevrijding ontmoette ik eenmaal zijn geliefde 
‘pleegdochter’ Maaike; ze had een blonde paardenstaart. Kort daarna 
hoorde ik dat zij om het leven was gekomen als liftster in een Canadese 
jeep. Blijkens een foto ben ik er met mijn vader per kever (Volkswagen) 
bij oom Pier op bezoek geweest. Zoals net zichtbaar waren mijn moeder en 
mijn eega ook van de partij. Bep en ik zijn met moeder naar zijn begrafenis 
geweest. Oom Pier, een legendarische voorvader.  



Jan Piers ‘Kever’ voor het huis in Buitenpost; v.l.n.r. Bettie Eringa-Andriessen, haar eega Jaap, Jan Piers eega Bep Eringa-van der Stoep, 
Wieke Eringa-Bakker (weduwe van Sjoerd Eringa) en gastheer Pier Eringa, burgemeester aldaar 



 
 

Uit het Verslag der Vergadering van den Raad der 

Gemeente ACHTKARSPELEN van Woensdag den 31 October 1917 

 
De Voorzitter:. Aan de orde is nu de installatie van den nieuwbenoemden 
Burgemeester. Ik verzoek den Secretaris voorlezing te doen van den brief 
van den heer Commissaris der Koningin. 
De Secretaris: Aan het gemeentebestuur van Achtkarspelen! 

Bij Koninklijk Besluit van den 11 Oct, j.l. is met ingang van 23 Oct. 1917 
benoemd tot Burgemeester dezer gemeente de heer P.Eringa, met 
gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als hoofd der gemeente 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. (w.g.) De Commissaris der 
Koningin. 
De Voorzitter: Ik verzoek den Secretaris om den heer Eringa binnen te 
leiden. 
De Secretaris aan het verzoek voldoende, keert terug vergezeld van den 
heer Eringa, die nu den Voorzitterszetel inneemt. 
De heer Barkmeijer: Mijnheer Eringa. 

Het heeft H.M. onze geëerbiedigde Koningin behaagd U te benoemen tot 
burgemeester dezer gemeente. Met deze benoeming wensch ik U geluk en 
heet U welkom aan deze plaats. Ik hoop dat van den burgemeester, die in 
zulke ernstige tijden als wij thans beleven, zijn ambt aanvaardt, mag 
gezegd kunnen worden, dat bij hem de leiding en het bestuur der gemeente 
in goede handen is. (…) Tenslotte spreek ik den wensch uit, dat het onzen 
nieuwen burgemeester gegeven zij steeds werkzaam te mogen zijn in het 
belang van de gemeente Achtkarspelen. Zoo zij het!  
De nieuwe Burgemeester: Mijne Heeren. 

Toen het overlijden van Uwen vorigen burgemeester bekend werd, heb ik 
de vrijmoedigheid genomen, aan Hare Majesteit mijne diensten aan te 
bieden voor Achtkarspelen, en heb ik den heer Commissaris der Koningin 
bescheidenlijk verzocht mijn belangen te willen bevorderen. Na mijn 7 -Pier Eringa, burgemeester van Achtkarspelen 



jarigen arbeid in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 
heeft deze mij de eer waardig gekeurd mij ter benoeming tot burgemeester 
dezer gemeente voor te dragen en ik wensch hier mijn oprechten dank uit 
te spreken voor het vertrouwen in mij gesteld hopende dat dit in den loop 
der tijden niet misplaatst blijkt geweest te zijn. Maar mijne heeren, wij 
gelooven allen in Een die der harten der vorsten neigt als waterbeken, en 
het is ook door Zijn almachtig bestaan dat ik thans geroepen word tot het 
bestuur van deze zoo belangrijke gemeente. Ik wil ootmoedig Hem danken 
dat Hij mij die eer heeft waardig gekeurd. De rekenning van dit feit legt 

evenwel de ernstige verplichting op, om nu ook in dit ambt alles wat mijne 
hand vindt om te doen het te doen, met al mijne macht en tot eere van 
Hem. Het geloof dat, dat Hij, die roept getrouw is, doet mij bemoedigd de 
niet gemakkelijke taak opnemen. Want ik ontveins mij niet, dat de taak die 
op mij rust, niet licht is.De behoeften van deze gemeente zijn zoo groot. 
De bevolking is zoo verschillend in geestelijk en stoffelijk opzicht, en met 
beide verschillen dient rekening gehouden. De meeningen over wat goed 
en kwaad, nuttig en schadelijk, ook in geestelijk opzicht voor de gemeente 
is, zullen verschillen, en het spreekt van zelf dat ik daarover mijn eigen 
meening zal hebben, maar ik hoop niet dat mij men mettertijd zal kunnen 
verwijten, iemand anders te hebben behandeld, dan ik mijn 
geloofsgenooten zou hebben gedaan. Meer nog dan voor de geestelijke 
belangen der ingezetenen komen vaak de stoffelijke aan de orde, hoewel 
die twee niet te scheiden zijn. Vooral ook in dit opzicht wil het mij 
toeschijnen, dat nog veel gedaan zal kunnen worden, om deze gemeente 
vooruit te brengen. B.v. er is hier een brede klasse van menschen die de 
krachtige steun van het gemeentebestuur noodig heeft. Niet in dien zin, dat 
in allerlei nood zal worden voorzien door giften, maar zoo dat zij geleid en 
geprikkeld worden, om door zelfwerkzaamheid haar positie te versterken, 
en te verbeteren. En nu mijne heeren tot het verrichten van mijn taak, roep 
ik de krachtige medewerking in van U als college, maar ook van U als 
personen. Ik doe dit met te meer vrijmoedigheid wijl door ons dezelfde eed 
is afgelegd, waarbij wij staande in Gods tegenwoordigheid hebben beloofd 



de belangen der gemeentenaren naar ons vermogen te willen voorstaan en 
bevorderen. Het wil mij voorkomen, dat wij daartoe niet kunnen komen 
zoo wij niet bereid zijn meer dan eenmaal afstand te doen van persoonlijk 
belang en persoonlijke eerzucht. Alleen zoo wij ons bewust zijn van een 
groot doel, dat wij ons voor oogen stellen, en we trachten daarna te 
streven, dan zal de eere die wij daarvoor moeten opofferen ons naderhand 
worden toegeworpen. (…) Behalve van den Raad zal ik ook den steun 
behoeven van den ambtenaren dezer gemeente. Ik doe ook op hunne 
medewerking een beroep. (…) Voorts doe ik een beroep op de ingezeten 

dezer gemeente. (…) Alleen door allerlei medewerking kan iets dragelijks 
tot stand worden gebracht. Ik herhaal, mijne heeren, de taak waarvoor wij 
staan is belangrijk, zoo belangrijk en zoo moeilijk dat het mijns inziens de 
moeite loont om ons daarbij aan den middag van dezen dag te bepalen, en 
ons daarvoor aan elkaar te verbinden. Een gemeente van 14.000 zielen, is 
aan onze zorg toevertrouwd. Denkt er niet gering over wat het zeggen wil, 
niet alleen in een moeilijke tijd als deze, maar ook wanneer weer rustiger 
tijden aanbreken. Laat ons echter niet voor die taak terugdeinzen, mar met 
onderling vertrouwen en samenwerking onder den zegen des Heeren het 
belang zoeken van deze gemeente, opdat Achtkarspelen moge roemen en 
bevestigd worden in geestelijke en stoffelijke welvaart en bloei. 
Vervolgens werd het woord gevoerd door de heren Auwema, Dorhout, Van 

der Heide, Jonker (secretaris) en A.Bottema, de laatste in het Fries: 

Nou it in algemien gebrûk is, dat by in gelegenheid as dizze de 
Boargemaster fen alle siden it “wolkom” ta winske wird, mien ik as 
ambtenaer fen disse Gem. net neilitte te kinnen om jow en jow sibben hjir 
iepenlik myn lokwinsk oan te bieden. (…)  
De Voorzitter beantwoordt de verschillende sprekers (…) en richt zich ten 
slotte ook in de Friesche taal tot den heer Bottema, met eene opmerking 
omtrent de vergelijking van het ambt van Burgemeester met de 
boekhouding eens koopmans. Hiermede de aan de Installatie verbonden 
toespraken en besprekingen beëindigd zijnde, stelt de Voorz. aan de orde 

Pier Eringa in de tuin 
 



de overige punten van de agenda. (…) De Voorz. sluit hierna de 
vergadering te ruim 4 uur. 
De hoofdplaats der gemeente had een eenigszins feestelijk aanzien. Niet 
alleen van openbare gebouwen, maar ook van de woningen van tal van 
ingezetenen woei de nationale vlag als een welkomstgroet aan den 
nieuwen burgemeester, als uiting van ingenomenheid met de komst van 
Z.E.A. De heer Eringa werd door de Wethouders en den Secretaris per 
rijtuig van het station gehaald en naar het gemeentehuis geleid. 
 

Twee brieven van Pier Eringa 

aan de weduwe van zijn jongste broer Dirk (1896-1951): 

Jo op ’t Holt (1895-1982) 

 
Buitenpost, 8 Augustus 1961 

Geliefde Jo, 
’t Is maar goed, dat je zo’n afwisselend leven hebt, dat je niet regelmatig 
naar de bus loopt om te zien of er niet een brief voor je is. Daardoor is het, 
naar ik hoop niet opgevallen, dat je nog geen reactie hebt gemerkt op de 
beide brieven, die ik van je ontvangen heb.  ’t Briefschrijven ging in de 
laatste maanden niet zo vlot, zodat er nog verscheidene gelukwensen 
moeten worden beantwoord. Eindelijk heb ik dan naar de pen gegrepen, 
allereerst om je te bedanken voor de goede wensen ter gelegenheid van 
mijn 82ste verjaardag. Ik hoop dat ze vervuld mogen worden. ’t Was een 
goede dag, die 13de juni 1961. Mocht ik, zoals ’s morgens wel meer 
gebeurt, wat gedrukt zijn, toen de familie  van Leeuwarden en Buitenpost 
mij kwamen complimenteren, ’s middags was het al beter toen de burgem. 
en mevr. de gemeentesecr. en Dirk Bakker, een bezoek kwamen brengen, 
en toen de avondgasten, waarvoor de juist genoeg zetels hadden (17) het 
huis verlieten was ik dankbaar voor we vriendelijkheid die dag ontvangen.  



Op bezoek in Buitenpost, v.l.n.r.  
Evolène (Dirks) Eringa, Akke Wytzes-Eringa, gastheer Pier Eringa, huishoudster juffrouw Syperda en Dini Wytzes, dochter van Akke 



En nu het overlijden van mijn zwager Hendrik. Een paar weken te voren 
was dr Koning de weg overgestoken om te vertellen, dat oom Hendrik met 
de dood in de schoenen liep, niet om dat dadelijk ruchtbaar te maken, doch 
wel om ons op zijn heengaan voor te bereiden. Toen ik een paar dagen 
later hem eens zou gaan bezoeken, bleek het, dat hij met Ids een dag naar 
Leeuwarden was bij Taeke en Neel. ’t Scheen dus aardig goed te zijn, maar 
het was hem wel aan te zien, dat hij het bij tijd en wijlen niet gemakkelijk 
had. Hij kon een wandeling naar de kerk nauwelijks doen. Toen ze op die 
bewuste zondag uit de kerk kwamen, dronken ze samen een kopje koffie. 

Toen Ids later in de keuken was vroeg ze hem hoe laat het was, waarop hij 
antwoordde “Vijf minuten voor twaalf”. Toen ze hem een paar minuten 
later voor het eten kwamen roepen, hing hij dood in de stoel. Na een 
telefoontje van de dokter ging ik kijken en vond ik hem gekleed op de 
vloer liggen. Gelukkig kwamen de beide neven uit het dorp, Pop en fam. 
en Piet v Mourik te hulp schieten. Wij maakten ons wel wat zorg over Ids, 
dat deze in de eerste tijd de eenzaamheid moeilijk zou kunnen verwerken. 
Dit valt echter zeer mee. Zij is zeer moedig en wekt eer de indruk, dat haar 
een pak van ’t hart gevallen is. Zij heeft zich natuurlijk ook bezig 
gehouden met het vraagstuk, wat er met H. moest gebeuren, wanneer zij 
weg wil. En bovendien, de huishouding begon haar met haar 81 jaar zwaar 
te vallen: die is nu veel eenvoudiger. Hendrik is op haar verjaardag 
begraven.  
Voor het overige heb ik niet veel te schrijven. Als ik voldoende krachten 
had, zou ik nog wel enkele gezellige uitstapjes hebben kunnen meemaken 
met de besturen van vroeger, maar de dagen worden te lang. Trouwens, dat 
plezier maken heb ik gelukkig lang kunnen volhouden. ’t Is me  nog stil en 
we vinden het reuze, wanneer wij bezoek krijgen van een dame, die wel 
gezelligheid en geen zorgen en werk meebrengt. Wanneer mogen we je 
verwachten? Betty (eega van wijlen Piers broer Jaap) was hier verleden 
week een paar dagen, Wees nu hart. Gegroet ook van juf. S (huishoudster 

juffrouw Sieperda), je zwager Pier.  



13 juni 1954: Pier Eringa 75, staand v.l.n.r.  5 Dukke Eringa-Leenstra, 1879-1978, 6 Wieke Eringa-Bakker, 7 Akke Wytzes-Eringa, 1885-1955,  
8 Pier Eringa, 1879-1962, knielend/hurkend v.l.n.r. 3 Elizabeth Eland (Bettie) Eringa-Andriessen, 1905-1975, 4 haar eega Jacob Eringa, 1894-1958 
5 Ruurdje (Ruus) Eringa-Leenstra, 1917-2002 



14 April 1962 
Gel. Jo, 
Maandag a.s. ben je volgens mijn kalender jarig. Ik hoop, dat deze brief je 
op die dag nog bereiken zal, maar met de vrije zaterdag weet je niet zo 
precies hoe het met de post uitkomt. Ik wens jou en de kinderen van harte 
geluk met deze verjaardag en hoop, dat je een goed jaar moogt krijgen, 
goed in geestelijk en materieel opzicht. Ik wens je toe dat de Here met je 
mag zijn of liever dat je het besef daarvan moogt hebben, want Hij heeft 
beloofd, dat Hij zijn kinderen zal bewaren, maar wij hebben niet altijd het 

bewustzijn daarvan. Hoe oud wordt je nu? Dirk zou 66 geworden zijn. 
Begin je wel eens te denken: Zou ik de volgende verjaardag nog beleven. 
Af en ik deden dat wel, toen we zo oud waren, maar we voelden ons niet 
altijd even sterk en de omstandigheden waren toen heel anders. De 
ervaring leert dat men daar niet te gauw en te veel aan moet denken. 
Evenwel af en toe mag men wel trachten te realiseren hoe het dan zou zijn. 
Je bent gelukkig vitaal en sterk, maar velen in mijn familie hebben de 70 
niet gehaald en je bent naar ik meen ook al eens levensgevaarlijk geweest. 
Gelukkig dat in het afgelopen jaar de zwarte schaduwen van de dood niet 
op jouw levenspad zijn gevallen en jij en je groeiende familie voor ernstige 
rampen zijn bewaard. 
Ik heb dezer dagen bedacht, dat ik ten minste drie maal in mijn leven 
menselijkerwijze bewaard ben gebleven door de ontwikkeling van de 
medische wetenschap. Toen dertig jaar geleden suikerziekte bij mij werd 
geconstateerd, was nog slechts enkele jaren de oorzaak daarvan bekend en 
konden de middelen daartegen aangewend worden. In 1935 heb ik 
wekenlang in het ziekenhuis gelegen om mij van mijn acute 
gewrichtsreuhmatiek af te helpen, wat lukte zonder enig spoor na te laten. 
Waren de middelen daartoe vroeger bekend geweest, dan had mijn 
schoonzuster Piet niet zo’n moeilijk leven gehad. Dezer dagen bleek, dat ik 
te veel vocht in mijn lichaam had gelukkig niet ten gevolge van een 
hartgebrek. Ik herinner mij, dat mijn grootmoeder daaraan gestorven is. 
Toen wist men nog niet, hoe dat vocht uit het lichaam te verwijderen was. 



Mijn leeftijd zal daarvan wel de oorzaak zijn. Wat die leeftijd betreft, ik 
moet constateren dat mijn levenskrachten zachtjes aan minder worden. Zo 
heb ik ook een slecht voorjaar gehad. In het begin van dit jaar verloor ik 
een tand, terwijl van een paar kiezen de kronen waren afgebroken. Ik 
besloot daarom mij een nieuw gebit in de bovenkaak aan te maken. Het 
trekken van het schamel restje van mijn gebit veroorzaakte een langdurige 
bloeding, waardoor ik zeer verzwakte. Slechts langzaam heb ik mijn 
krachten weer grotendeels terug gekregen. Maar en zijn nog allerlei 
dingen, die mij moeilijker vallen dan voorheen. Daartoe behoort ook het 

brief schrijven. Het kost meer inspanning een vlotte brief in elkaar te zetten 
en te schrijven. Dat komt wel mee, omdat in ons stille leven niet veel meer 
gebeurt. Ik geloof, dat het met deze redelijk goed geslaagd is al is hij 
misschien wat zwaar op de hand. Maar dat zal niet hinderen. Op een blijde 
dag als deze, waarop je omringd bent door een schare van kinderen en 
kleinkinderen, doet zo’n epistel niet veel kwaad. Wil je het gezelschap 
hartelijk van mij groeten en mij t.z.t. eens schrijven hoe het met ze allen 
gaat? Juf S heeft me gevraagd je ook van haar te complimenteren, wat ik 
bij dezen doen. We zien je deze zomer nog wel eens. Het beste gewenst 
van je Zwager Pier  

Kollumer Courant 16 juli 1962 

Begrafenis oud-burgemeester P.Eringa 

BUITENPOST. Zaterdagmiddag had onder grote belangstelling de 
teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen de heer 
P.Eringa, oud-burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. In de 
gereformeerde kerk werd een rouwdienst gehouden, die onder leiding 
stond van Ds.H.R.Zijlstra. Deze dienst werd bijgewoond door vele 
familieleden en kennissen van wijlen de heer Eringa, terwijl naast het 
gemeentebestuur van Achtkarspelen ook vele organisaties waarin de heer 
Eringa een belangrijk aandeel heeft gehad, aanwezig waren. Nadat 
gezongen was Ps.105: 5 bepaalde Ds.Zijlstra de aanwezigen bij de 
woorden van Pred.3: 1-15. Verschillende sprekers voerden het woord o.a. 



burgemeester H.van Ek, die in de eerste plaats sprak namens het 
gemeentebestuur van Achtkarspelen, maar ook namens verschillende 
organisaties in de gemeente, waarin de heer Eringa een werkzaam aandeel 
heeft gehad, o.a. de woningstichting, de landarbeidersstichting, de chr. 
scholen (lagere en ulo), de Tuinbouwschool, de Kruidentuin, Het Groene 
Kruis, de Brandweerborgmaatschappij Achtkarspelen en Kollumerland 
c.a.., de begrafenisvereniging en namens de groep Achtkarspelen van de 
Rijkspolitie. Burgemeester G.H.Kuperus van Heerenveen sprak als 
voorzitter van de vereniging “Beatrixoord”, waarvan dhr.Eringa nog 

hoofdbestuurslid was; hij roemde het vele werk dat de heer Eringa voor 
deze organisatie heeft gedaan. Ds.C.J.Goslinga uit Vreeland sprak als oud-
predikant en als vriend. Namens de familie sprak de heer J.Eringa uit 
Sneek. Ds.Zijlstra sprak tot de aanwezigen naar aanleiding van de woorden 
uit Openbaring 14:13. De stoet zette zich daarna in beweging naar de 
begraafplaats aan de Kuipersweg. De heer J.Eringa uit Sneek bracht aan de 
groeve dank voor de belangstelling. Gezongen werd hier Ps.68 :10, waarna 
Ds.Zijlstra het Onze Vader bad. 
 

Sjoerd Eringa 
Groningen, 7 september 1880 -  Rotterdam, 31 januari 1945 

 
Uit ‘Ik ben van elf’ door Dieuwke Eringa

 

1993 Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 

 

We wonen in een bovenhuis aan de Bergselaan. (Jacob, 1894, die als 

gymnasiast bij zijn oudere broer Sjoerd  in huis was, meldt in 1911 als 

adres St.Agathastraat 58b; op het overlijdensbericht van Sjoerd staat als 

adres Henegouwerlaan 42.) (…) We hebben een huiskamer èn een salon, 
mijn ouders hebben een slaapkamer, mijn vader heeft een studeerkamer. 
Dan zijn er nog wat kleine kamertjes. (…) Ik lig wel eens naast mijn vader 
in bed. Mijn moeder (Wiebigje Bakker, roepnaam Wieke) staat haar armen 



te wassen. Wat zijn die vreselijk dik. (…) Mijn vader heeft een jaeger 
borstrok aan en een jaeger onderbroek. Jaeger. Dat woord kende ik nog 
niet. Mijn vader ruikt prettig en onaangenaam tegelijk. In onze salon  
komen we alleen op zondag. Die is mooi gemeubileerd en daar ligt zo’n 
fraai tapijt, daar kun je op gewone dagen niet zomaar overheen lopen en op 
die canapé ga je niet zomaar zitten. Dat is Queen Anne, zegt mijn vader. 
De schuifdeuren zijn dan ook alleen ’s zondags open. Ik ben omgeven door 
mannelijke wezens. Mijn vader natuurlijk, er is een broertje boven mij 
(Pier) en een broertje onder mij (Pop). En dan zijn er de oompjes. Er 

wonen drie oompjes bij ons in huis. Ze zitten op het gymnasium want dat 
is christelijk. In Friesland, waar ze vandaan komen, schijnt geen christelijk 
gymnasium te zijn. (…) Aan tafel is het gezellig. Mijn oompjes vertellen 
over hun school. (…) ’s Zondags eten we griesmeelpudding met bessensap 
toe. Die pudding komt uit een vorm en die vorm is een vis. (…)  
’s Zondagsavonds brandt het kousje van het gaslicht heel laag. We moeten 
zuinig zijn met het gas. We zitten om de kachel heen. Daarin gloeit een 
briket. Een van mijn ooms is nu militair, hij woont in een kazerne, in de 
buurt van de Belgische grens. Als hij verlof heeft, komt hij bij ons. (…) Op 
een dag gebeurt er iets bijzonders. Ik heb ineens een zusje. (Ruus, 1917)  

(…) Nog steeds is het oorlog. Er gebeuren allerlei afschuwelijke dingen. 
Iedereen wordt ziek, iedereen krijgt Spaanse griep. Er zijn geen kolen 
meer, de school gaat dicht.  
Vader is een calvinist, een stoere calvinist. Mijn moeder is dol op mijn 
vader en je weet daarom nooit of ze het met hem eens is of niet. Ik denk 
dat ze het in ieder geval niet met hem oneens is. Calvijn had de pest aan 
toneel en toneelspelers, daarom mogen wij niet naar de schouwburg, zelfs 
niet naar de Gijsbrecht. Vader wàs al een stoere Fries, daarom mogen wij 
nooit op de gezelliger linker Bergse Plas schaatsen, dat vindt hij 
onbenullig. We moeten op de uitgestrekte rechter Plas, waar het ijs 
pikzwart is en heel dik en de wind je ombarmhartig voortjaagt. Op de 
andere plas zijn bovendien jongens en die willen je misschien naar huis 
brengen. (…) Dat je op zondag niet mag fietsen deert me niet, want ik heb 

Sjoerd Eringa, 1880-1945 Wiebigje (Wieke) Eringa-
Bakker *1881 

Ruurdje (Ruus) Sjoerds. 1917-2002 



toch geen fiets. Dat ik niet mag handwerken evenmin, want ik hou niet van 
handwerken. Van het ‘principe’ want zo heet dat allemaal, heb ik dus 
weinig last. Maar dat mijn vader zo streng is, en zo driftig, daar kan ik niet 
tegen. En dat is hij. ‘Dat komt weer door iets anders,’ zegt mijn broertje, 
de slimmerik. ‘Ze waren arm, vroeger.’ Ik denk na. Ja, dat moet wel. Mijn 
vaders vader was dominee. Ze waren met z’n elven, negen kinderen. ‘Hij 
verdiende haast niks, dat is het,’ zegt mijn broertje. ‘Ze willen nooit meer 
arm zijn.’ Ik denk dat mijn broertje gelijk heeft. Daarom werkt mijn vader 
zo hard. Hele avonden zit hij boven te studeren, te schrijven of les te 

geven. Of het nog niet genoeg is dat hij dit overdag doet. Daarom moeten 
wij ook altijd hard werken. We mogen geen enkele onvoldoende halen, 
nooit. (…) Mijn vader mag onze rector niet, dat is wel duidelijk. ‘Hij is een 
paganist,’ zegt mijn vader. Omgekeerd schijnt de rector mijn vader niet erg 
te mogen. (…) Eén zinnetje heb ik opgevangen. ´Hij is bezig te trachten 
zijn sporen te verdienen.´ Dat heeft de rector over mijn vader gezegd. Wat 
een grimmig gezicht en wat een grimmige stem had mijn vader toen hij dat 
aan mijn moeder vertelde. Heel even dacht ik: net goed. Mijn vader 
veracht zoveel mensen en nu kijkt er eens iemand neer op hem. Maar - dat 
dacht ik ook, hoe durft die man. Is mijn vader soms geen doctor? (…) Mijn 
vader heeft ons uitgelegd waarom wij tegen toneel zijn. ‘Een toneelspeler 
is nooit echt,’ zegt hij, ‘hij kruipt altijd in de huid van een ander.’ Blijkbaar 
hebben wij een toneelspeler in de familie (Ludzer Eringa, 1901-1962). Die 
is niet alleen acteur. Hij is ook van de kerk af en, nu ja, ‘mannen met 
mannen schandelijkheid bedrijvende’. Erger kan het niet. (…) We eten 
precies om half zes. Ons dienstmeisje komt binnen met haar bord en krijgt 
van mijn moeder een stuk rundvlees. Ze gaat terug naar de keuken en eet 
daar in haar eentje. Waarom eet ze niet bij ons aan tafel? ‘Dan kun je niets 
tegen elkaar zeggen,’ vinden mijn ouders. Aan het eind van de maaltijd 
komt ze weer binnen, ditmaal met de keukenstoel. Mijn vader leest een 
stukje voor uit de bijbel. Dat slaat hij nooit over. ’s Morgens en tussen de 
middag uit het Oude Testament, ’s avonds uit het Nieuwe Testament. 

Wieke en Sjoerd bij een bruiloft 



‘Haal je vedel.’ Mijn vader doet alles systematisch. Om en om spelen we 
na het eten met hem. Mijn oudste broer, mijn jongste broer en ik.  
’s  Zondags, na de koffie, ben ik aan de beurt, of mijn oudste broer.  
’s Zondagsmiddags, na het afwassen – mijn oudste broer en ik doen dat 
samen – spelen we trio’s van Mozart of van Beethoven, mijn vader, mijn 
oudste broer en ik. In de week vindt dat musiceren plaats van half zeven tot 
half acht. Daarna drinken we een half uur thee. Om acht uur gaan wij, de 
kinderen, aan ons huiswerk. Mijn vader vertrekt naar boven, naar zijn 
studeerkamer. Hij bestudeert drie onderwerpen: Italiaanse literatuur, 

Renaissance-dichters, historische grammatica. Voor ieder onderwerp trekt 
hij een uur uit. Ook dat schema laat hij rouleren, want hij is het eerste uur 
helderder dan het tweede en het derde. Daarna gaat hij naar beneden, met 
zijn gouden horloge in zijn hand. ‘Moeder,’  zegt hij, ‘ik heb vandaag elf 
uur gewerkt.’ Hij is tevreden. Ik heb een onvoldoende voor Grieks en nu 
moet ik tot het volgende rapport mijn huiswerk bij hem op zijn  
studeerkamer maken. Wat zie ik ineens tot mijn stomme verbazing? Hij 
huilt. Waarom huilt hij? Om het afscheid van Hector en Andromache, om 
het jongetje dat schrikt van Hectors helm. Hij huilt om Paolo en Francesca, 
hij huilt om het slot van Cyrano de Bergerac, wanneer Roxane eindelijk 
begrijpt wie haar al die jaren bemind heeft. Ik mag niet zien dat mijn vader 
huilt. Met grote stappen ijsbeert hij door de kamer. (…) Een van mijn 
tantes sterft en haar negen kinderen moeten onder de familie verdeeld 
worden. Mijn zusje (Ruus) is weer eens doodziek en mijn moeder schijnt 
met God geregeld te hebben dat zij mijn achtjarig nichtje in huis zal nemen 
als mijn zusje beter wordt. God is op het voorstel ingegaan, mijn zusje 
wordt beter en er komt een in het zwart gekleed meisje bij ons wonen met 
een fris gezichtje en weerbarstig haar. (…) Mijn moeder werkt eigenlijk 
zelden echt in ons huis. Wat ze ’s morgens doet weet ik niet, dan ben ik op 
school. ’s Middags slaapt ze een hele tijd. Daarna kleedt ze zich keurig aan 
– ze draagt vaak een donderblauwe japon met een witte jabot – en ze zit in 
de huiskamer achter het theeblad. Ieder die uit school komt krijgt een kopje 
thee. Later wordt het theeblad vervangen door een theemeubel. Van nu af 

De vier kinderen van Sjoerd en Wieke, v.l.n.r. 
Pop, Dieuwke, Pier en Ruus 



schenken de meisjes zichzelf thee in, zijn er jongens in de kamer dan doen 
de meisjes dat ook voor hen. Hoe het gaat wanneer er alleen jongens in de 
kamer zijn kan ik niet nagaan. Wanneer vader thuiskomt, moeten we 
allemaal zo snel mogelijk verdwijnen, want vader is moe. Mijn vader en 
mijn moeder praten over mijn vaders schooldag. (…)  
Wanneer de oorlog op zijn eind loopt sterft mijn vader. Oorlogsslachtoffer 
is hij eigenlijk niet, hij sterft aan een hartaanval. (…) Het bericht bereikt 
me doordat een tandarts die ik vaag van vroeger ken het me komt vertellen. 
Artsen en NSB’ers hebben telefoon, anderen niet. De post functioneert niet 

meer. De baby van mijn zus is geboren, hij is al veertien dagen oud eer ik 
het hoor. (…) Het Zuiden is bevrijd. Voor ons, in het Noorden, wordt de 
toestand steeds nijpender. We krijgen een halfje brood per week, een 
boterham per dag. De mensen sterven van de honger, ’s ochtends liggen ze 
dood in de portieken. (…) Om naar de begrafenis van mijn vader te kunnen 
gaan moet ik een fiets zien te bemachtigen, de mijne is bezweken. (…) Om 
acht uur ’s ochtends ga ik weg (uit Amsterdam). Het regent niet, het giet. 
Het waait niet, het stormt. (…) Buiten is het nu iets rustiger. Ik fiets 
normaal verder en kan aan mijn vader denken. Wat heb ik me tegen hem 
afgezet. En toch, hij is mijn vader. Ik fiets sneller, ik word naar hem 
toegetrokken. Naarmate ik sneller rij, word ik bozer. Omdat hij dood is. 
Om alle gemiste kansen, om alle gesprekken die ik met hem had moeten 
voeren en die ik ook wanneer hij was blijven leven, nooit met hem gevoerd 
zou hebben. (…) Hij was een heerser en ik kon me niet onderwerpen, zoals 
mijn moeder had gedaan. (…) Thuis in Rotterdam aangekomen tref ik 
alleen mijn moeder aan en een van mijn schoonzusters. Ze zitten in de 
voorkamer, de suitedeuren zijn gesloten. In de achterkamer staat de kist. 
Het hoofd van mijn vader lijkt veel groter dan normaal, alsof het van 
marmer is. Wij omhelzen elkaar, mijn moeder, mijn schoonzuster en ik. Ze 
zijn erg blij dat ik er ben. We praten zachtjes. Mijn beide broers en mijn 
zwager kunnen niet over straat, het is veel te gevaarlijk met al die razzia’s. 
De begrafenisondernemer komt binnen. ‘Mevrouw,’ zegt hij tegen mijn 
moeder, ‘U kunt beter nu vast naar Crooswijk gaan. Als er luchtalarm 

Trouwfoto Sjoerd en Wieke 
 



komt bent u misschien niet eens op tijd. Mijn moeder volgt zijn advies op. 
Ze geeft me een zoen en loopt met mijn schoonzusje de trap af. (…) Ik laat 
hen uit. Niemand van ons kan hier zijn, maar ik ben er. De kist wordt 
gesloten, op de kist ligt een tak. De palmtak der overwinning. De in het 
zwart geklede mannen tillen de kist op en dragen hem de trap af. 
Voorzichtig nemen ze de bocht. Ik laat hem uit, alsof hij gast is geworden 
in zijn eigen huis. Alsof ik degene ben die daar hoor, in plaats van mijn 
vader. Als ze weg zijn kijk ik naar de lege plek. Ook ik loop de trap af, ik 
sluit de deur voorzichtig achter me en stap weer op de geleende fiets. Op 

de weg tussen Rotterdam en Overschie staan een paar moffen op wilde 
eenden te schieten. (…) 
Waar mijn grootouders en mijn ouders vandaan komen is nog wel na te 
trekken. Je moet wel voorzichtig zijn. In de loop van de jaren worden de 
verhalen steeds woester. Verder terug wordt het moeilijker. Wat ze je 
hebben meegegeven, wat er in hun karakter terug te vinden is in dat van 
jou, probeer dat maar eens onder woorden te brengen. Dat weet je zelf niet 
eens. Roots. Ik denk aan een pastorie in een klein dorp. (Nieuwe Pekela). 

Het is winter, er ligt sneeuw, het is ondragelijk koud, maar daarbinnen is 
het warm en knus bij mijn oma Ruurdje Eringa-Boschma. Mijn opa Pier 

Eringa is al jaren dood, mijn oma woont samen met een van haar zoons, 
Jacob Eringa, die ook weer dominee is geworden. Er is daar een meisje, ze 
is mijn tante. Zij horen bij de wintervakanties. (De hierboven genoemde 

Jaap Eringa trouwde op 5 december 1927 met Elizabeth Eland Andriessen, 

maar deze kan niet bovengenoemd ‘ meisje, mijn tante’ zijn geweest, want 

oma Ruurdje overleed al in september 1925.De logeerpartij moet dus in de 

winter van 1924-1925 of eerder hebben plaatsgevonden, toen Dieuwke 

dertien jaar of jonger was. Andere mogelijkheden zijn dat Dieuwke 

meerdere wintervakanties door elkaar heeft gehaald of dat Betty 

Andriessen als verloofde bij Jaap gewoon een dagje op bezoek was, vanuit 

haar woonplaats Groningen. (…)   
Ik ben apetrots en dat is, geloof ik, wel terecht. Vandaag de dag is het niets 
bijzonders dat oudere mensen examens afleggen, maar toen was het nog 



een uitzondering. De hal van de VU staat dan ook zwart van de mensen, 
zelfs de dames van de administratie komen kijken. (…) ‘Wilt u even 
wachten?’ vraagt de pedel. ‘Er is pers.’ Het was de pers niet, het was De 

telegraaf. ‘En wat gaat u nu doen?’ ‘Ik ga me onmiddellijk in de drank 
storten. Op mijn voordeur staat een bordje “Gesloten wegens 
dronkenschap”.’ De volgende dag, op school, krijg ik emmers vol 
bloemen. Het kranteartikel ‘Moeder van drie kinderen doet doctoraal 
examen’ is met spuug op het bord geplakt. Ik voel me inderdaad voldaan. 
Ik heb het gerooid. Nu krijg ik een volledig aantal uren, een goed salaris en 

uitzicht op pensioen. Ik ben door de geldzorgen heen en dat komt net op 
tijd, want mijn kinderen gaan iedere dag meer kosten. Ik ben een 
bevoegde, eerstegraads lerares (Frans). Dat is prettig, maar in wezen gaat 
het om andere dingen. Ik heb het klaargespeeld om als gescheiden vrouw, 
met drie jonge kinderen en een baan, te studeren. Ik heb me bevrijd van 
mijn onderdrukkers. Mijn vader heeft me achtergesteld bij mijn broers, en 
nu sta ik gelijk met hen. Uit een beklemmend huwelijk (met Arie Bouman) 
ben ik gekropen. Onder mijn collega’s behoor ik tot de ouderen, maar ik 
heb de moderne opleiding van de allerjongsten. (…) Ook mijn oude 
moeder is tevreden. Sedert mijn vaders dood is ze op merkwaardige wijze 
zichzelf gebleven (…) Altijd gedraagt ze zich waardig, hulpvaardig en 
belangstellend. Door haar gelijkmatigheid was zij precies de vrouw die 
mijn ambitieuze, rigide en tegelijk overgevoelige vader nodig had. Als ze 
ooit kritiek op hem heeft gehad, heeft ze dat nooit laten blijken.  (…) Ze 
weet niet zoveel van mijn leefwijze, maar genoeg om te vinden dat ik 
losgeslagen ben, al zal ze zich daarover tegenover mij niet uiten. Nu voelt 
ze zich solidair met me. 
(Twee van de drie kinderen van Dieuwke zijn overleden. Haar dochter 

Ruth Bouman, Amsterdam, schreef op 17 november 2003 een bedankbrief  

‘na het overlijden van onze moeder en oma’.) 

 

 

 



Uit Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 

te Leiden 1945-1946, pag.63-69 

 

Dr Eringa was wat men een markante persoonlijkheid pleegt te noemen. 
Reeds bij een eerste kennismaking (…) werd ik getroffen door zijn ietwat 
strenge gereserveerde houding (…) door zijn bedachtzame manier van 
spreken, zijn keurig verzorgde, eenigszins precieuze uitspraak van het 
Fransch. (…) “Wees niet te snel met Uwen mond” aldus vermaant ons de 
Prediker. Eringa had die waarschuwing nauwelijks van noode: immers zijn 

woorden waren weinig, want hij was gewoon een wachter voor zijn lippen 
te zetten. Eringa wist te zwijgen en te luisteren … een deugd die met den 
dag zeldzamer wordt! Was het daarom dat zijn woorden bij belangrijke 
discussies des te meer gewicht in de schaal legden? Zeker is het dat 
hetgeen hij in ’t midden bracht, altijd de moeite waard was, want ieder 
voelde de eerlijke overtuiging die er uit sprak, maar bovenal zijn grondige 
kennis van het onderhavige onderwerp. Eringa was opgevoed in een 
rechtzinnig Protestantsch milieu, waar strenge ingetogenheid in handel en 
wandel, waar plichtsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef den grondtoon 
vormen van het gezinsleven. (…) Wie eenigszins vertrouwd is met de 
geschiedenis van het kerkelijk leven gedurende de laatste vier decenniën 
van de 19e eeuw, weet dat de naam Eringa ten nauwste verbonden is met 
die religieuze strooming, welke men het Friesche Réveil zou kunnen 
noemen. Van de vier broers, allen rechtzinnig Hervormde predikanten (de 

auteur was kennelijk niet op de hoogte van het bestaan van een vijfde 

broer, boer van professie), was Sjoerd’s vader, Pier Eringa, de eenige die 
voor de “Doleantie” koos, en met een blij gemoed, uit diepe overtuiging 
een grooter traktement en een aanzienlijker standplaats ten offer bracht om 
de kleine gemeente Goënga cum annexis te dienen, en er Gods woord tot 
de schare te brengen. In dit kleine Friesche dorp groeide Sjoerd Eringa op, 
en in latere jaren zou de herinnering aan een moeilijke, maar zegenrijke 
jeugd hem ten spoorslag dienen. Om financiële redenen – in de loop der 
jaren hadden negen kinderen hun intrede gedaan in het predikantsgezin – 



konden de oudste kinderen geen Geymnasium of Hoogere Burgerschool 
bezoeken, zoodat aan een Academische opleiding voor Sjoerd niet te 
denken viel. Hij ging dus naar de Normaalschool te Sneek, waar hij in 
1899 slaagde voor het onderwijzersexamen. Dat de jonge Eringa al vroeg 
studiezin en ijver aan den dag legde, moge blijken uit het feit dat hij reeds 
in 1903 in het bezit was van de Lagere acten Engelsch, Fransch en 
Wiskunde. Van 1899 tot l903 was hij onderwijzers aan de Christelijke 
school voor L.O. te Heerenveen; van 1903 tot 1905 aan een Mulo-school te 
Leiden. Eigenaardig genoeg koos Eringa in die Leidsche jaren niet 

aanstonds de Fransche taal, waarin hij later als philoloog zou uitblinken, 
tot speciaal studievak, maar het Engelsch. Was het voorbeschikt dat het 
jaar 1905 een keerpunt zou beteekenen in zijn geestelijke ontwikkeling? 
De feiten mogen voor zich spreken. In dat jaar weet Dr J.van der Valk, 
Rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam, hem zich aan dit 
gymnasium te verbinden onder de verplichting of althans de belofte zich 
verder te bekwamen in de Fransche taal en letteren. In die 
overgangsperiode moest het Christelijk onderwijs zijn sporen nog 
verdienen: bekwame wettelijk bevoegde leerkrachten ontbraken dikwijls of 
waren uiterst schaarsch. Zoo trad Eringa op 1 October 1905 als tijdelijk 
Leeraar in functie aan het Marnix Gymnasium en de eerste Chr.H.B.S. te 
Rotterdam, tevens de eerste Christelijke Hoogere Burgerschool in ons 
vaderland, - waarop 1 Januari 1908 een vaste benoeming zou volgen. 
Inmiddels deed E. zijn belofte gestand en slaagde in 1907 voor de acte 
Fransch M.O. A. Nu volgden eenige jaren van onverpoosde, gezette studie, 
waarop de kroon gezet werd, toen hij in 1911 de B-acte verwierf. Toen kon 
deze stoere werker pas naar hartelust het studievak, dat hem lief was 
geworden, in de breedte en diepte verder beoefenen. Het gemis aan een 
vooropleiding in de klassieke talen – een gemis dat hij steeds pijnlijker 
begon te voelen – trachtte hij aanvankelijk door lessen van zijn Vader, en 
door zelfstudie te vergoeden. Ook in het Italiaansch geeft hij zich later 
hoofdzakelijk door zelfstudie bekwaamd. Voor de wijze waarop hij de 
studie der klassieken opvatte, mogen de beide lijvige boekdeelen Dichters 



van Oud-Hellas getuigen. Eringa’s aspiraties bleven niet in den engen 
kring van het vakonderwijs besloten; zij reikten verder, want in het diepst 
van zijn wezen was hij voor alles een echt cultuurmensch. Geen wonder 
dat hij zich tot de Renaissance voelde aangetrokken, aanvankelijk het 
meest tot die periode, waarin voortreffelijke geesten neigden tot een 
Christelijk humanisme. Als onderwerp voor een proefschrift koos hij: “La 
Renaissance et les Rhétoriqueurs néerlandais”, waarop hij in 1920 (de 
eerste Wereldoorlog  bracht noodzakelijkerwijs een aanzienlijke vertraging 
teweeg!) met de extra vermelding summa cum laude aan de Sorbonne te 

Parijs promoveerde. In 1925 viel hem de zeldzame eer te beurt zijn studie 
door de Académie française te zien bekroond met de “prix de langue 
française”een gouden medaille met de beeltenis van den vermaarden 
stichter Richelieu, en diens naam en voornamen “en exergue”. Een jaar na 
zijn Parijsche dissertatie kwam het nieuwe Academisch Statuut, dat bij 
K.B. van 15 Juni voor de bezitters van de B-acte de mogelijkheid opende 
aan een Nederlandsche Universiteit te promoveren. Zoo deed Eringa op 30 
januari 1923 zijn doctoraal examen aan de Universiteit van Amsterdam, 
waar hij 22 October 1924 onder auspiciën van zijn promotor Prof.Dr 
J.J.Salverda de Grave promoveerde op een proefschrift over “La 
proposition infinitive simple et subjective dans la prose française depuis 
Malherbe”. Ook deze promotie geschiedde cum laude. Intussen was hij in 
1922 benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 
waarop vrij spoedig achter elkaar zijn benoemingen tot lid van het 
Utrechtse Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, van het Friesch 
Genootschap van geschiedenis, oudheid- en taalkunde, en van het 
Gezelschap van Christelijke historici zouden volgen. De jaren die liggen 
tusschen zijn Amsterdamsche promotie en het jaar waarop hij na 
onvermoeiden arbeid als leeraar en als privaat-docent – hoevelen hebben 
aan hem hun opleiding voor de acte Fransch L.O. en M.O. te danken 
gehad! – het oogenblik tegemoet mocht zien van een welverdiend otium 
cum dignitate, zijn een tijdperk geweest van intense geestelijke spanning. 
Als men bedenkt wat het zeggen wil gedurende een lange reeks cursusjaren 



klassen van 30 tot 34 leerlingen te beheerschen, en daarbij werkkracht en 
lust genoeg over te houden tot het schrijven van belangrijke studies, dan 
kan men zich voorstellen hoe het leven is geweest van dezen man 
“toujours prest au travail et à léxpercice de sa charge”, zooals Théodore de 
Bèze getuigt van Calvijn, voor wien Eringa een groote vereering moet 
gevoeld hebben. Het is hier niet de plaats om in en breede uit te weiden 
over Eringa’s geschriften: ze bewegen zich (…) op linguistisch, op 
cultuurhistorisch zooewel als op literair gebied. Degelijk, doorwrocht, 
afdoende zijn ze alle; zoo afdoende zelfs, dat waar Eringa gemaaid en 

geoogst had, van “aren lezen” nauwelijks meer sprake kon zijn. In dit 
verband mogen we met bijzondere waardeering gewagen van zijn opstellen 
over het klooster Port-Royal in de Standaard en van zijn vertaling van Les 

Pensées de Pascal. (…) Veeleischend, waar het hem zelf betrof, eischte hij 
ook veel van zijn leerlingen. Streng was hij tegenover hen, maar – volgens 
aller oordeel – strikt rechtvaardig. Rechtvaardig, pijnlijk scrupuleus was hij 
ook in het beoordelen van A-candidaten. Halve kennis, oppervlakkige 
kennis was hem een gruwel. Candidaten die zich met van buiten geleerde 
foefjes, mitsgaders een flinke dosis vrijmoedigheid trachtten te redden, 
werden zijn geserreerde vragen meedoogenloos uit hun schuilhoekje 
opgejaagd, in het nauw gedreven, en ten slotte – om een typisch Engelsche 
uitdrukking te gebruiken – “hunted down”. Ondanks den zwaren last, die 
op zijn schouders drukte, behield hij volgens het getuigenis van zijn beide 
zoons tot het laatste toe dezelfde opgewektheid van geest, dezelfden 
studie-ijver, waarmee  hij in de mooie jaren van “opgang” in de huiselijken 
kring kamermuziekavonden arrangeerde. Eringa was namelijk een niet 
onverdienstelijk pianist, en leidde het ensemble – er werden trio’s en 
somtijds zelfs strijkkwartetten ten gehoore gebracht – met den ernst, de 
grondigheid en de discipline van zijn ordelievenden, punctueelen geest. 
Teekenen van lichamelijke vermoeidheid bleven ten langen leste niet uit: 
de School voor Taal- en Letterkunde te ’s-Gravenhage, waaraan hij 
verscheidene jaren verbonden is geweest, moest hij om 
gezondheidsredenen vaarwel zeggen. Gedurende de bittere oorlogsjaren  



begon de dagelijksche gang naar de school, die onder de Duitsche 
bezetting veel verder van zijn woning lag dan vroeger, hem wel eens zwaar 
te vallen. Van een inzinking kon echter zelfs toen geen sprake zijn. De 
kwaal, waaraan hij leed, wist hij door eenvoudig en doeltreffend diëet 
binnen redelijke grenzen te houden. Als vroom Christen vreesde hij den 
dood niet. (…)  Alleen hoopte hij vurig dat een lang slepend lijden hem, 
vooral ter wille van de zijnen, bespaard mocht blijven. Die wensch is 
vervuld. Op 31 Januari van het sombere, nijpende oorlogsjaar ’45, tot het 
laatst toe helder van geest – hij hield zich, eenige uren voor zijn dood, nog 

bezig met het maken van notities voor een aanstaanden tweeden druk van 
zijn Syntaxe française – werd hij plotseling onwel, en spoedig daarna gaf 
hij den geest, en zoo is deze onverveerde strijder waarlijk “in ’t harrenas” 
gestorven, zooals hij altijd had gewenscht.  
Op 6 Februari, onder schier onoverkomelijke moeilijkheden (men 
herinnere zich slechts de spoorwegstaking en het vertraagde postverkeer), 
had onder het gebulder der Duitsche afweerkanonnen de teraardebestelling 
van Eringa’s stoffelijke overschot plaats. Van zijn familie konden alleen 
zijn weduwe Mevr.Eringa-Bakker en de oudste schoondochter, 
Mevr.Eringa-de Vrijer, aanwezig zijn. Aan de groeve werden woorden van 
waardering en troost gesproken door Dr M.Kruyswijk, Directeur der eerste 
Chr.H.B.S., waaraan Dr Eringa sedert 1916 onderdirecteur was, en door Dr 
M.C.van de Panne, leeraar aan genoemde inrichting. Nadat de 
wijkpredikant, Ds G.Bouwmeester, de Apostolische geloofsbelijdenis had 
voorgelezen, verzocht de weduwe de aanwezigen te zingen Ps.28:2. 
Mevr.Eringa-de Vrijer dankte de sprekers en alle aanwezigen namens de 
Moeder en de kinderen. Daar werd een vroom Christen, een voortreffelijk 
echtgenoot en huisvader, een trouw collega en vriend ter ruste gelegd: als 
zoodanig zal hij blijven voortleven in de herinnering van hen die hem 
liefhadden of hoogachtten. 

S. BRAAK 

Trouwfoto 1942 Ruurdje (Ruus) Eringa en Sietze Leenstra, 
tantezegger van Durkje Eringa 



NASCHRIFT 
Korten tijd na de begrafenis werd onder voorzitterschap van Dr Kruyswijk 
een comité gevormd dat zich ten doel stelde door het plaatsen van een 
gedenksteen op het graf van Dr Eringa zijn nagedachtenis blijvend te 
eeren. Dank zij de offervaardigheden van vrienden, collega’s, vrienden en 
oud-leerlingen kwam dit gedenkteeken tot stand : - exegerunt 
monumentum aere perennius… 
 

De nakomelingen van Sjoerd Eringa en Wiebigje (Wieke) Bakker 

Pier (1910-1988) + Dina Jeanne de Vrijer = Marie Jeanne (*1948) 
Dieuwke Isdke (1911-2003) + Arie Bouman = Eva Maria († 1989),  
 Paul (1946-1972) en Ruth 
Popken Sjoerd (1914-2003) + Herta Müller (*1909) 
Ruurdje (1917-2002) + Sietze Leenstra (1916-1993) = Hendrik Sietze  
 (*1943), Sjoerd (*1944), Wieke Marijke (*1947), Auke (*1949), 
 Marjanne Dieuwke (*1949) en Caspar Tjerk (*1955)  



Uit het Sneeker Nieuwsblad van 21 juni 1984: 

Sneker kledingzaak ontstond tachtig jaar geleden 

Uit noeste arbeid van Eringa sr groeide bloeiend  

familiebedrijf 

SNEEK – Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Jan Eringa (1882-1951) 
een kompagnonschap aanging met Willem Tjerkstra en tesamen dreef het 
duo een tekstielhandel in de Kruizebroederstraat. Het nu volgende verhaal 
vertelt over de geschiedenis van deze Jan Eringa en wat er van hem en zijn 
nazaten terecht kwam. Van hardwerkende arme jongen tot wat Eringa nu 
is: een florerende konfektiezaak met verschillende vestigingen in Sneek en 
daarbuiten. 

 
Al heel vroeg werd Jan Eringa met het bikkelharde leven gekonfronteerd. 
Hij was de zoon van de dominee Piers (moet zijn Pier) Eringa uit Gauw, 
die met een jaarsalaris van negenhonderd gulden een gezin van elf 
personen had te onderhouden. Het dertienjarige jongetje zat daarom ’s 
avonds zonder licht in enen Oosterwierumer bakkerij wat studieboeken  
door te nemen, doodmoe en hunkerend naar een beetje gezelligheid. Maar 
gezelligheid was er niet bij. Een knecht, al kwam hij ook uit een 
predikantsgezin, hoorde niet in de huiskamer. Stel je voor…  
 
“Stuten” 

Hoogtepunten in zijn sombere bestaantje waren de zaterdagavonden. Dan 

stapte hij met een arm vol “stuten”- het loon dat eigenlijk geen loon mocht 
heten omdat de bakker leergeld beurde – naar Gauw (hemelsbreed ± 7,5 

km). De broers en zusters zaten al voor het raam te kijken en als ze Jan 
zagen aankomen riepen ze: ‘dèr is Jan mei de stuten!’ De rest van de avond 
was het feest in de pastorie.  
 
Later werd Jan knecht bij de tekstielhandelaar T.R.Tjerkstra in Sneek. 
Toen hij zich aan de Kruizebroederstraat kwam melden was Jan een jaar of Jan en Durkje Eringa-Leenstra als jeugdig paar 

 

Jan Eringa 
Wouterswoude, 1882 – Sneek, 1951 

 
 



zeventien, een jongen dus, die met een hoofd vol “wyldsang” rondliep. 
Maar ja, een tekstielzaak werd toen heel anders gedreven dan 
tegenwoordig het geval is. De vervoersmiddelen en de wegen waren in die 
tijd vanzelfsprekend heel wat gebrekkiger, Daarom kon de klant niet 
gemakkelijk even naar de winkel komen, maar bezocht de handelaar zijn 
klant. Zo werd Jan er op uitgestuurd te voet of met de boot. Als een 
marskramer trok hij langs de grote boerenhoeven en de kleine 
arbeidershuisjes. Op zijn rug en borst rustten zware koffers, die bijeen 
gehouden werden door een riem over de schouders. Ook dit werk, dat 

gedaan moest worden ondanks regen en storm, hagel en schier 
onbegaanbare modderwegen, was allesbehalve gemakkelijk. Maar Jan 
hield ervan en deed zoveel mogelijk zijn best. Zijn ijver werd dan ook 
beloond: na enige jaren, om precies te zijn dus in 1904, werd Jan 
kompagnon van Tjerkstra. (Om nog preciezer te zijn: Akte van 

Vennootschap 22 augustus 1903.)  

 
“De Witte Zwaan” 

Intussen had hij zuinig gespaard en kon hij in 1907 op de hoek van de 
Oosterdijk en de Gedempte Pol zelf een zaak beginnen. Die winkel heette 
“De Witte Zwaan”. Middels een keurig kaartje beveelde hij zichzelf aan bij 
zijn kliëntèle met onder meer de volgende tekst:  

Bij dezen heb ik de eer U te berichten, dat de Vennootschap bestaande 
tusschen den Heer Tjerkstra en mij, binnenkort wordt ontbonden. Ik 
verzoek U daarom beleefd, indien U iets te bestellen mocht hebben, dit aan 
mij te adresseeren of Uw commissie voor mij te bewaren totdat ik u kom 
bezoeken. 

“De Witte Zwaan” werd al snel veel te klein, ook omdat jet gezin (Jan 
Eringa was in 1902 getrouwd met Durkje Leenstra uit Terzool) zich 
gestaag uitbreidde tot een kindertal van zes jongens en drie meisjes. In 

1911 verhuisde de zaak naar Oosterdijk 19, waar een nieuw groot pand 
gebouwd werd door de firma F.Blok voor de somma van elfduizend 

De plaats waar de jonge Jan bakkersknecht was. 



gulden. Het pand werd geleverd met een eiken vloer omdat de bouwer de 
prijs was meegevallen. Zeven jaar later, op 5 oktober 1918, trok Eringa 
ook het pand Oosterdijk nummer 17 bij het bedrijf.  
 
Broer Hendrik Casper 

Dit gedeelte van het artikel verplaatst naar het aparte hoofdstuk over 

Hendrik Casper. 

 

Faillissement 

In de jaren die volgden heeft Jan Eringa de steun van zijn broer wel heel 
erg ontbeerd. Grote vooraden maakten het beleid van  de zaak steeds 
moeilijker en een faillissement was nabij. Maar om dat te voorkomen 
kwam de hele familie in aktie. Vooral de families Van der Woude en Blok 
hebben een groot aandeel in de hulp gehad. Met hun financiële bijdragen 
werd in 1922 een NV opgericht met aan het hoofd de heer M.Bakker. Ook 
deze NV scheen niet de uitkomst te kunnen brengen die er van verwacht 
was. In de eerste jaren bleven de schulden stijgen ( op een bepaald moment 
zelfs zo’n tachtigduizend gulden, een situatie, die erger was dan een 
faillissement) en er werden nog steeds verliezen geleden.  
Maar Jan Eringa had een vrouw en negen kinderen en zij hebben er met 
elkaar voor gezorgd dat de firma Jan Eringa werd wat hij nu is. Met alle 
mogelijke middelen werd gewerkt om het bedrijf er weer bovenop te 
krijgen. Vooral het reizen werd zeer aktief aangepakt. Heel veel plaatsen in 
Friesland werden per fiets bezocht en later, in 1925, kon de eerste auto 
worden aangeschaft om de bezoeken ook tot ver buiten Friesland uit te 
strekken. Vooral ook op de Waddeneilanden werden aktief zaken gedaan 
door het houden van verkopingen. Natuurlijk kon men nog niet overal per 
auto komen. Daarom werd de fiets op de treeplank van de wagen 
gebonden. Men reed naar de dorpen, parkeerde de auto op de dorpspleinen 
en bezocht de omtrek per fiets. Friese families, die naar andere provincies 
verhuisden, werden ook daar weer opgezocht en zo kwam de familie 
Eringa in Hilversum, Baarn, Arnhem, Wageningen en vele andere plaatsen 

Jan en Durkje als bejaard paar 
 



in het land. Thuis gaf ook “moeke Durkje” veel tijd aan het bedrijf, 
ondanks haar drukke huishoudelijke bezigheden. Zo dweilde ze iedere 
avond na twaalf uur (sluitingstijd) de vloeren. 
 
Koffie met koek 

Dinsdags, marktdag, troonde “moeke” achter de koffiekan. De klanten 
kregen namelijk koffie met koek. Bekend is het verhaal van een 
boerenjongen, die gebiedend zei “jit my nochris yn, ik bin hastich!” 
Boeren waren vroeger – en misschien nu nog wel – altijd “hastich”ook als 

ze voor hun genoegen in de stad waren. De gewoonte zegt ook wat. Bij 
Eringa werd alleen koffie met koek geserveerd. In sommige andere zaken 
kregen de vrouwen met een breed gouden oorijzer een slokje met een 
taartje en die met een smal gouden oorijzer met koek… 
Het zwoegen had, zoals reeds vermeld, sukses. Dat was mede te danken 
aan het feit dat Eringa lid werd van de herenkledinginkoopkombinatie 
“Deco”, welke organisatie niet alleen voordeliger kon inkopen, maar 
bovendien voor goede voorlichting zorgde. Eén van zijn zoons, Auke 
Eringa, die bij het overlijden van Eringa sr. in 1951 direkteur werd, achtte 
een dergelijke combinatie voor dameskonfektiekleding van zoveel 
gewicht, dat hij niet rustte voor ze er was. (…) Zoon Auke bekleedde vanaf 
de oprichting gedurende vijfentwintig jaar allerlei bestuurlijke funkties.  
In de loop der jaren zijn de panden op de Oosterdijk verscheidene malen 
verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd. Ook werd er een pand 
gekocht van lunchroom/restauranthouder Prijs, precies aan de overkant op 
de Oosterdijk, waar een speciale herenzaak werd gevestigd, die geleid 
werd door Pier Eringa. (Déze winkel bestaat nog onder de oude naam, 

maar met een andere eigenaar. In het trappenhuis hangt een  levensgroot 

portret van Jan Eringa.)   
 



Staand van links naar rechts     Zittend van links naar rechts 

Gerrit van der Plaats (1908-1986)  Grietje de Vries- Eringa (*1922)    Akke Elizabeth van der Plaats-Eringa (1913-1998)     
Pieter de Vries (1916-2000) Tjitsche Quartel-Eringa (1917-2006)    Hendrik W.Kroeze (1908-1982)  
Dirk W.Quartel (1908-1976)    Johanna Eringa (1907-2004)    Ruurdtje Kroeze-Eringa (1905-1986)     
Auke Eringa (1911-1996) + Stien Eringa-de Ruig (1912-1996)   Jan Eringa (1882-1951) +  
Jentje Eringa (1915-1982) + Jopie Eringa-Burgers (1919-1995)    Durkje Eringa-Leenstra (1879-1978) 
Pier Eringa (1908-1996) + Trijntje Eringa-Krul (1911-1998)   Feikje Dethmers-Eringa (1904-1976) +   
      Michiel Dethmers (1903-1961) 



Filialen 

Maar Jan Eringa had behalve Auke en Pier nog meer kinderen die hun hart 
aan het tekstielbedrijf hadden verloren. De oplossing werd gevonden in het 
openen van enkele fiflialen. In 1939 werd een zaak in Coevorden 
aangekocht, die door toedoen van Jentje Eringa, de jongste broer, 
uitgroeide tot een mooi bedrijf. In 1947 begon men in Zutphen een tweede 
filiaal, dat gedreven werd door de jongste zuster Gre en diens echtgenoot 
Piet de Vries. Tien jaar later openden de Eringa’s in het Zutphense een 
geheel nieuw pand. Genoemde De Vries begon ook in Almelo een Eringa-

zaak, maar die staat thans onder een andere leiding.  
(Van het oude Eringa-imperium is weinig meer over. Maar zo vergaat het 

menig middenstandsbedrijf. Op de verdieping van het oorspronkelijke 

pand aan de Oosterdijk heeft Jan Aukes Eringa een galerie. We hebben het 

evenals in de vorige alinea over 2005.)  
 
Commentaar 21 juni 1984 van Jan Eringa’s jongste kind Greet (*1922):  
Toen Vader 13 jaar was had hij geen studieboeken. Ze trouwden in 1903 in 
een zaakje tegenover Tjerkstra. Daar schrobde Dukke (roepnaam van 

Durkje) Zaterdags de vloer, later niet meer! Toen ze in 1911 verhuisden 
naar Oosterdijk 19 hadden ze 3 meisjes + 2 jongens.  
 

Herinneringen van Greet de Vries-Eringa (*1922) 

(ongecorrigeerd) 

Ik zal proberen iets te vertellen van het gezin en hun wederwaardigheden 
van Jan Eringa (*1882) + Durkje Leenstra (*1879). Durkje had eerst   
verkering gehad met Pier Eringa, dat was uitgeraakt en toen zag Jan zijn 
kans schoon om haar te veroveren, want hij was helemaal weg van haar. Ze 
trouwden 7 mei 1903. Jan had een baan bij manufacturier Tjerkstra, maar 
ging na een paar jaar voor zichzelf beginnen in de Kruizebroederstraat. Jan 
had nogal good-will bij de klanten ook omdat hij een zoon was van Ds 
Eringa. Hij verhuisde naar de Oosterdijk op de hoek van de Gedempte Pol. 
Het huis heette “de Witte Zwaan”. Zijn ambities gingen nog verder naar 

Durkje Leenstra, 1880-1978 
 



Oosterdijk 17. Jan verkocht woningtextiel, bedden, dekens enz. 
Grootmoeder Eringa intussen weduwe geworden, en tante Tine haar 
dochter, woonden in Sneek. Die hadden het niet te breed. Dus Jan bood 
aan, dat ze gordijnen enz gingen naaien voor de zaak om zo wat bij te 
verdienen. De eerste wereldoorlog brak uit. Nederland bleef neutraal, maar 
men ging wel extra spullen kopen. De handel floreerde geweldig en Jan 
werd bijna rijk. Inmiddels was Hendrik, Jan zijn broer ook in de zaak 
opgenomen. Die maakte de fout, dat hij veel te veel inkocht, spullen van 
oorlogs kwaliteit en duur. Jan had nog een tweede pand laten bouwen op 

no. 19. De voorspoed kon niet op! Maar… wat gebeurt er? In 1918 breekt 
de vrede uit. Hendrik overlijdt aan de Spaanse griep. Er komen weer 
goederen op de markt van prima kwaliteit en veel goedkoper. Dat heeft Jan 
bijna de kop gekost. Weg rijkdom, faillissement dreigt! Geholpen door 
verre familie, o.a. oom Adam van der Woude en enkele boeren kon Vader,  
met behulp van zijn kinderen waar hij toen 8 van had, doorgaan. ’n Dikke 
schuld rustte op hun schouders. Moeke was vreselijk zuinig (niet opeten  
hoor) en spaarde nog over van haar huishoudgeld. Vader kocht in 1925 een 
auto en ging met kleding naar de boeren. Dat was vaak een feest. De hele 
familie besliste mee wat voor pak Sietze of Wijtze kreeg. Ik moest als 
klein meisje ’s morgens vaak naar bakker Schaap om 2 broodjes te halen 
voor Vader. ’s Avonds kreeg hij dan een opgewarmd prakje, wat van de 
middag was overgebleven. Vaak daarna ging Vader naar de 
kerkeraadsvergadering of op huisbezoek. We hebben van 1918 tot 1938 
tegen de schuld aangewerkt, toen was alles afbetaald. Het laatste bedrag 
met uitkering levensverzekering. Ondanks alles hadden wij een vrolijk 
gezin. Er werd piano gespeeld, gezongen met elkaar uit oratoria en uit de 
Deutsche Liederschatz tot “Kun je nog zingen zing dan mee” en niet te 
vergeten Psalmen en gezangen. Spelletjes deden we ook graag, maar 
kaarten niet. Dat was ’s duivels prenteboek. Maar ja. De kinderen vlogen 
uit. Feikje trouwde in 1929 met Michiel Dethmers, bankdirecteur van een 
Boaz-bank, zoon van de plaatselijke predikant. Ru ging met Henk Kroeze 
in 1928, die studeerde theologie, maar kreeg toen hij klaar was maar geen 



beroep. Eindelijk na 6 jaar verloving kreeg Henk een beroep naar Curaçao 
en werd daar predikant 1934. Jo had geen zin om haar hele leven confectie 
te verkopen en volgde in Arnhem een cursus Zending en Evangelisatie, ze 
werd in 1939 uitgezonden naar Suriname van de Hernhutter Zending. Pier 
trouwde met Trijntje Krul uit Stavoren in 1937 en verkocht herenkleding. 
Auke trouwde in 1936 met Stien de Ruig en legde zich toe op 
dameskleding. In 1939 werd de zaak enorm verbouwd, het hele 
woongedeelte kwam bij de zaak. Vader, Moeder en ik verhuisden naar de 
vroegere hoedenkamer. Slaapkamers op de 2e etage bleven in tact. Akke 

trouwde in 1938 met Gerrit v/d Plaats uit Meppel, timmerman. Emigreerde 
naar Pretoria en Gerrit werd daar aannemer. Jentje die eerder bakker was, 
ging bij de Militaire Politie in Venlo en trouwde in 1940 met Jopie Burgers 
en kwam in een filiaal in Coevorden, dus ook tot zakenman  
gebombardeerd, dat duurde tot l943 toen hij moest onderduiken voordat hij 
zich moest melden bij de Duitsers als militair. Hij zat met z’n gezin in een 
woonark en later in een zomerhuisje op een eiland in de Jentjemeer. Wat ’n 
toestand. Tjits (Tikkie) was in 1937 naar Curaçao gegaan om op de 
kinderen van Ru te passen, maar tot schrik van Moeder ontmoette ze daar 
een stuurman bij de Shell. Ze kwam weer naar Holland maar vertrok ook 
in 1939 naar Curaçao om met Dirk Quartel te trouwen. Moeke vond het 
vreselijk haar beide dochters naar het buitenland. Bleef over met kleine 
Grietje nu inmiddels, de aanvallige leeftijd van 18 jaar, werd wel een 
beetje verwend met mooie kleren. Alles werd immers schaars. De mensen 
kochten veel kleding en hamsterden duurzaam voedsel. Dus de zaak 
floreerde als een gek. 10 mei 1940 kwam moeke bij mij op de slaapkamer 
en zei “nô is het sa fier”. Al op Zaterdag 11 mei reden de tanks Sneek 
binnen, waar mannen op zaten met van die wrede koppen. Maar hoera op 
15 April 1945 vertrokken ze weer, nu per paard en wagen met daarop halve 
varkens en  allerlei gestolen zaken. De hele varkens menden het gestolen 
paard of liepen naast de wagen, of fietsten op gestolen rijwielen. De 
volgende dag kwamen de Canadezen in jeeps en gevechtswagens. De hele 
Oosterdijk stond vol jubelende mensen. Ik moest huilen van blijdschap. 

V.l.n.r. Feikje, Ruurdje en Jo Eringa 
 



Want Piet en ik waren ondergedoken sinds 24 januari omdat Piet als 
politieman met 11 collega’s in Heerenveen bij droppings uit vliegtuigen 
was. De boer op wiens land dat werd uitgevoerd werd opgepakt en 
misschien gemarteld zodat de hele club met vrouwen en kinderen moesten 
wegwezen met gevaar van de kogel. Stel je voor een z.g.n. Duitse 
politieman die samenwerkt met Engeland!!          

 

De nakomelingen van Jan Eringa en Durkje Leenstra (1879-1978) 
Feikje (1904-1976) + Michiel Dethmers (1903-1961) =  Hessel (*1930), 

 Hilda (*1931), Jan (1933-1979), Dirkje (*1936), Annie (*1938), 
 Michiel (*1942), Johanna (*1943) en Dina (*1946)  
Ruurdtje (1905-1986) + Hendrik Willem Kroeze (1908-1982) = 
 Diderica Margaretha (*1935), Willem Bernhard (*1938), 
 Johanna Elisabeth (*1940) en Geertruida Gesina (*1942) 
Johanna (1907-2004) 
Pier (1908-1996) + Trijntje Krul (1911-1998) =  Tjitske (*1938),  
 Jan Pier (*1939), Dirkje Johanna (1942-1945), Johanna Dirkje  
 (*1945), Margaretha Christina (*1947)  en Joltje Otto (*1951) 
Auke (1911-1996) + Johanna Christina de Ruig (1912-1996) = Heiltje  
 (*1937), Jan (*1939), Janneke Anneke (*1942), Jacob (*1944) 
 en Durkje (1948-2008) 
Akke Elizabeth (1913-1998) + Gerrit van der Plaats (1908-1986) = 
 Arie, Sophia, Jan Eric en Dirkje 
Jentje (1915-1982) + (1940) Johanna Berendina Burgers (1919-1995) = 
 Jan Bernhard Hendrikus (*1941), Gerard  (*1943), Dirk Jentje  
 (*1945), Johannes (*1949) en Nanette Eveline (*1950) 
Tjitsche (1917-2006) + (1939) Dirk Willemszoon Quartel (1908-1976) = 
 Johanna (*1940), Jan (*1942), Willem (*1942), Sytze (*1947) 
 en Dirkje (*1949)  
Grietje (*1922) + Pieter de Vries (1916-2000) =  Dirkje Johanna (*1945), 
 Jan Peter (*1947), Margarethe Stanislawa (*1950) en 
 Marianne Elisabeth (*1954) 

Tjitsche (Tikkie) en Jan Pier 
 



 

Akke Elizabeth 
Wouterswoude, 1885 – Sneek, 1955  

 
Jongste zoon Hendrik Casper (Henk) Wytzes, april 2006: 

Ze moet nogal hard gewerkt hebben, zeker in de jaren voor WO II. Zes 
kinderen, zij het geen rebellen al vonden ze het frequente kerkbezoek dat 
in die dagen onder Gereformeerden gebruikelijk was maar zozo. Maar, 
uiteraard, in die dagen kwamen de melkboer, de groenteboer, de bakker en 
de slager aan de deur en leverden hun waar en dat was toch niet zo gek als 
je ziet hoe men tegenwoordig voedsel en van alles bij de supermarkt in een 
volgeladen karretje naar de auto moet slepen. En, natuurlijk, een 
dienstbode. Relatieve welvaart voor WO II, auto en zeilboot. Ja, geleidelijk 
liep het huis leeg, zoals gebruikelijk en WO II was natuurlijk een moeilijke 

periode wat de voedselvoorziening betrof en de vrees voor tewerkstelling 
in Duitsland, de terreur en tegen het einde verschenen een bejaard echtpaar 
dat geëvacueerd was uit de omgeving van Arnhem en bovendien de oudste 
zoon met vrouw en enige kinderen. Enfin, het lukte allemaal, achteraf 
begrijp je niet steeds hoe. Moeder Akke draaide voor veel op. Maar ze was 
niet veeleisend, gewoon doorgaan. Wat ze van alles dacht is onbekend. Na 
de bevrijding werd het geheel anders. Het huis was nu echt leeg op Vader 
na en een dochter, die onderwijzeres was in Scharnegoutum. Zij was ten 
slotte haar enige metgezel. Niemand weet hoe dat tweetal daar heeft 
gefunctioneerd. Van buiten gezien weinig vreugdevol. Ze stierf in haar 
slaap oud zeventig jaar. We denken meer aan haar dan vroeger maar dat zal 
wel een kwestie van de oude dag zijn. 

Akke Eringa, 1885-1955 
 



  
  

Schoondochter Jacoba (Coosje) Wytzes-Bosman, april 2006: 

Moe is nooit over de grens geweest! Als ze naar Den Haag of Eindhoven 
moest pleegde ze al diverse schietgebeden. Ze was zeer familieziek, naar 
de broers toe dan, de zusters telden niet mee. Ze had ook een grief jegens 
de familie Bakker, die haar broers (Pier, Sjoerd) aftroggelden. Dat vond ze 
geen manier. Had ze een soort schoolopleiding? We weten het niet, ik denk 
dat ze meteen in dat zware en niet kapitaalkrachtige gezin van haar ouders 

werd ingezet. Eigenlijk ging ze als een soort zwarte pelgrim door het 
leven, niets eisend, steeds dienend, levend onder de schaduw van haar toch 
wel flamboyante echtgenoot. Pas toen ze weduwe was kwam ze wat tot 
haar recht en kon je zelfs met haar lachen. Eindeloos kon ze vertellen over 
bv. Age Wieges Wynia (of zo) ik weet nog steeds niet wie dat was. Soms 
zag je haar lezen, op het puntje van een rechte stoel: Jo van Ammers-
Kühler bij voorbeeld; maar onmiddellijk bereid op te staan en weer te 
dienen. Ik hield van haar, ze was uniek.  

Trouwfoto Anne L.J.Wytzes, 1877-1950, en zijn 
Akke Eringa 



De drie zussen Eringa, v.l.n.r. 
Akke Elisabeth, 1885-1955, Trijntje (Tine), 1890-1951, en Grietje, 1888-1954 



 
Tantezegger Jan Pier Eringa, redacteur, juni 2006:  

Er was een intensieve relatie tussen Bloemstraat 21 Sneek en  
Wilhelminapark 23 Oegstgeest. Ik kreeg als kind op mijn verjaardagen 
trouw een ansichtkaart van ‘tante Akke, oom Wytzes, Jetty, H.C. (= Henk) 
Wytzes en Diny’. Jetty logeerde graag bij ons en las me voor. Mijn ouders 
lieten mij als jongen alleen naar Sneek reizen, een keer met een vrachtboot 
vanuit Urk, waar ik had gelogeerd bij mijn oom Jan Andriessen, die daar 
arts was, en tante Henny. Ook een keer met de Lemmerboot vanuit 

Groningen, waar mijn grootouders Andriessen woonden. Blijkbaar wist ik 
dan op m’n eentje met mijn koffertje Bloemstraat 21 te vinden, vanaf het 
station of de haven. Ik voelde me daar thuis, in die ouderwetse, nogal 
donkere kamers. Tante Akke, altijd in nogal zwarte jurken, had een lief 
lachje en een lieve stem. Er waren veel kinderleesboekjes in huis, die oom 
Wytzes present had gekregen ter beoordeling voor zijn christelijke 
kweekschool, die vlakbij zijn woning was gelegen. Ik mocht fietsen op de 
jongensfiets van grote neef Henk en verdwaalde daarmee zelfs een keer. 
Tante Akke gaf me wat petroleum op een schoteltje en een lap die ik 
daarin kon dopen om de fiets op te poetsen. Later kwam deze jongensfiets, 
met één remblokje op de voorband, per expeditiebedrijf Van Gend & Loos  
naar Oegstgeest. In de loop van de bezettingsjaren, toen er steeds minder te 
eten was, ging mijn moeder ermee de boer op, want de Duitsers zouden 
haar zo’n fietsje niet afnemen. Ook na de bevrijding logeerde ik nog wel in 
de Bloemstraat en dan zeilde ik op mijn eentje dag in dag uit in de grote 
BM van grote neef Auke op het Sneker meer. De mooie Attie, echtgenote 
van oudste Wytzeszoon Jelle, raakte wel eens overstuur van haar hectische 
gezin en kwam dan bij ons logeren en relaxen. Jongste zoon Henk 
ontmoette Coosje Bosman, dochter van een Groningse hartsvriendin van 
mijn moeder, in Wilhelminapark 23, waar zij als teener al heel wat keren 
had gelogeerd. Greeth de Vries-Eringa, jongste kind van mijn Sneker oom 
Jan en tante Dukke, vertelde me dat zij regelmatig in Bloemstraat 21



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ging spelen met Henkie. Ook mochten ze dat wel doen in de kweekschool; 
dan deden ze of ze elk meester en juf van een klas waren. Volgens haar had 
tante Akke niet bepaald belangstelling voor de kookkunst en werd er elke 
ochtend havermoutpap genuttigd. Maar tante Akke was verder geweldig 
voor haar gezin. Jan (Aukes) Eringa herinnert zich dat hij als kind boekjes 
ging lezen bij tante Akke en dat zij dan altijd  stilletjes bij hem in de buurt 
bleef. Om te voorkomen dat hij een boekje in z’n zak zou steken of uit 
behoefte aan gezelligheid? Ten slotte zij vermeld dat de familie Wytzes het 
in de Bloemstraat 21 immer zonder wc moest stellen; er was een huuske in 
de achtertuin. Ik was hieraan gewend want achter het legendarische 
Andriessen-Visser familiehuis ‘Marezathe’ aan de Badweg op 
Schiermonnikoog, dat tot 1940 in augustus altijd werd bevolkt door wel 
dertig volwassenen en kinderen, stond ook zo’n huuske met een 
overeenkomstig penetrant luchtje wanneer je het deksel optilde. Het waren 
mooie tijden.  



Staand v.l.n.r. Sjoerd, Attie Krijger, echtgenoot Jelle en Ruurdina (Diny) 
Zittend v.l.n.r. Pier, Anne Louwrens Jelles Wytzes, Hendrik Casper (Henk), Akke Elizabeth Wytzes-Eringa en Jettie 



Op bezoek bij oom Jaap en tante Bettie in Oegstgeest, v.l.n.r. Jelle Wytzes,  
Pier Wytzes en Pop (Sjoerds) Eringa 

De oudste Wytzes-kinderen 
Staand achteraan Jelle (*1908) 
Verder v.l.n.r. Pier (*1909), Sjoerd (*1913) en Jettie (*1912) 



 
 

De nakomelingen van Akke Elizabeth Eringa en  

Anne Louwrens Jelles Wytzes (1877-1950) 
Jelle (1908-1987) + Attie J.Krijger († 1996) = Anne Laurens Johannes 
 (1938-2001), Lodewijk Pieter (*1941), Joanna Elisabeth (*1943) 
 en Clara Cornelia Adriana 
Pier (1909-1994) + Gerda H.Wiegers (*1927) = kinderloos 
Jeltje Yke (Jettie) (1912-1998) + Ate Sybrandy (1909-1979) =  

Sybren (1942), Elizabeth Akke, Fokeltje Gerbrig  
en Ruurdje Jeltje  

Sjoerd A. (1913-1986) + Petronella Johanna van de Loosdrecht 
 (1916-1990) = Lidy, Laurens en Attie 
Ruurdina (1917-1986) 
Hendrik Casper (*1923) + Jacoba Bosman (*1926) = Marjolein Christina 
 (*1955) en Elizabeth (*1957) 

Sjoerd en Jettie Wytzes 
 



 
 

Grietje Eringa 
Birdaard, 1888 – Haarlem, 1954 

 
Brief van G.Metz-Eringa aan haar dochter Tetty, 

van het origineel  letterlijk overgeschreven door Grietjes kleinzoon  

Hibbe Selles 

 
Haarlem 11 Juni (1944)  
 
Lieve Jan en Tetty en Jobje 
Lieve kinderen. hartelijk gefeliciteerd met de eerste verjaardag van jullie 
kleine lieveling. We hopen dat de Heere ons allen mag sparen. We weten 

niet wat ons de eerste dagen of weken zullen brengen, maar we weten 
hoe het ook gaat dat de Heere bij ons is en ons zal helpen. Dat heb ik 
toch deze week zo ondervonden. 't Is een wonder dat ik hier nu aan jullie 
zit te schrijven. 'k Had het niet gedacht. Gisteren was Evert jarig. 'k Had 
niet gedacht dat ik die verjaardag thuis kon vieren. Wim en Henny zijn 
ook gekomen. Evert had voor de gelegenheid een heele grootte taart 
laten bakken bij vd Linden waar ze aan 't werk zijn. Tini heeft jullie 
zeker al verteld wat hier thuis is voor gevallen. Evert is naar Henny 
gegaan en vader ook, dat heeft Tini zeker geschreven  
Evert is in Alfen naar de dokter geweest in verband met de stomp op zijn 
neus. Dokter heeft het doorgelicht en zag dat z'n neusbeen gebroken was, 
maar 't zat net goed- hij hoefde er niets aan te doen. Dokter vroeg hem 
hoe hij er aan kwam. Toen vertelde E. het hem. Toen hij vroeg wat het 
kostte duwde hij hem de deur uit en zei: zulke menschen betalen niets. 
Toen nu die kerels me weg haalden - er was één goeie bij, die kwam 
naast mij loopen en de anderen er achter. Mevr Timmer stond in de deur, 
en mevr van Egmond kwam net bij haar uit 't hekje. Mevr Timmer riep  Grietje Eringa, 1888-1954 

 



 ‘ga je uit?’ 'k Zei ‘nee, 'k word opgehaald-  daag’. Toen zei die vent  
(Sam Oly, de beroemde bokser uit Amsterdam, die Evert z'n neus kapot 
geslagen had- 'k wist toen nog niet dat het zoo erg was) -‘Je hoeft het de 
heele straat niet over te schreeuwen, je kon er wel trots op zijn’ 'k Zei: 't 
zijn mijn vriendinnen, die moet ik toch groeten’, en 'k heb mevr 
Krabbendam nog toe gewoven. Toen werd ik naar de Smedestraat naar 
het politiebureau gebracht. Daar werd mijn naam in een groot boek 
geschreven; de politie die dat deed zei dat is een eere 
om hier in te staan. Tini is later met pannekoekjes naar de Smedestraat 

geweest maar niemand kon haar inlichtingen over mij geven. 'k Was 
trouwens direkt met een politie naar Amsterdam naar de Euterpestraat 
gebracht. Daar kwam ik in een kamer met drie mannen. 'k Zei ‘dag 
heeren’,   
Een van hen zei: Zoo, je had zes joden in huis he? Nu dat was wel een 
beetje veel he? Vier heb je weg gedaan en twee gehouden. 'k Zei ‘nee 
meneer, 'k Heb nooit zes joden in huis gehad’. 
Nu zal ik jullie het verhoor vertellen. 
ik ben B.   een mijnheer A en een C-   de ander is verdwenen of heeft 
niets gezegd dat weet ik niet meer. 
A. Heb je geen joden in huis gehad? 
B. Ja 'k heb verleden jaar een paar weken een joodsche vrouw in huis 
gehad. die was zenuwlijder, die moest ik helpen.  
A. Weet je dat er in de bijbel staat dat we de overheid die over ons 
gesteld is niet mogen bedriegen ( Hij had me eerst gevraagd wat geloof 
ik had ).  'k Zei ja mijnheer maar er staat ook in dat ik mijn naaste moet 
liefhebben 
als mijzelf en God boven alles. Toen liet hij mij een bijbel zien en zei -
heb je hier kennis aan. 'k Zei ja mijnheer. 
A. en leef je daar ook naar? 
B. Ja mijnheer zo veel mogelijk.  
A. en heb je je naaste lief als je zelf? 

Hibbe Metz, 1883-1969, en zijn Grietje Eringa 
 

Hibbe en Grietje in latere jaren  



B. 'k Wou dat het waar was. maar de mensch kan niet meer Gods 
geboden heelemaal houden. 
A. Durf je met de hand op de bijbel te zweren dat je niets van de joden 
affaire af weet. 
B. Nee mijnheer. 
A zei -God verdomme 
B. Mijnheer u moet niet zoo vloeken 
A. Dat doe ik met opzet. hoor je wel dat ik de verdoemenis over mij 
inroep en moet je mij dat niet verbieden?  

B. Dat moet U zelf weten mijnheer. 
A. Weet je wel dat als Hitler hier niet gekomen was, dan hing je hier aan 
een boom te bengelen. 
B. Dat was voor mij niet erg geweest, want dan was dat mijn lichaam 
maar mijn ziel was in de hemel.  
A. Hoe durf je dat zoo maar te zeggen? 
     omdat Jezus voor mijn zonden gestorven is. 
C. een mooie boel- de geboden Gods niet houden dus maar doen wat je 
wilt- en dan er één voor op laten draaien. 
B. Ja mijnheer maar dat wou Jezus voor ons doen. 
Toen vroeg ik A  -Wat is U geloof. 
A. Niets   ik ben een Christen, maar moet niets van die vervloekte kerk 
hebben. 
B. Ik wel mijnheer. 
A. Die farizeeërs. Jullie dominees staan Zondags te bidden voor dat 
weggelopen wijf (bedoeld wordt  koningin Wilhelmina, H.S.) 
B. Maar we bidden ook voor de vijanden. 
A. Ja die troep die haar achterna gelopen is. 
B. voor de soldaten op de slagvelden. 
B. maar U komt immers nooit in een kerk. hoe kan u dat nu weten? 
A. Ja ik kom er wel eens om die lui in de nek te grijpen. 
C. Ja we hebben Ds Limburg uit de Oranjekerk gesleept. 
B. Was dat een Geref dominee? 

De familie Metz,  
voorste vijf moeder Grietje, Henny, Elly, Tiny, Evert en vader Hibbe;  
staand achteraan v.l.n.r. Ru, Pier en Taetske (Tetty) 
 



C. Nee een hervormde. 
B. O. 
C. Zie je wel farizeeër- er deugd natuurlijk niemand anders dan een 
Geref. 
B. Ja zeker mijnheer. 'k bedoel dan ken ik 
hem niet maar er zijn genoeg goeie gelovigen in de Herv kerk. 
A. en ook bij de Roomschen en buiten kerkelijken. 
B. 'k Hoop het. We krijgen het er wel uit. Zullen we haar maar eens wat 
opzetten 

Zoo zijn we nog een poosje door gegaan. Toen zei ik Mijnheer, als God  
mijn schild en hulp wil wezen. Wat kan een nietig mensch mij doen. hij 
kan het mij moeilijk genoeg maken maar de Heere is bij mij. 
C. 'k Ben maar een nietig mensch- maar 'k zal je maar eens in een ander 
kamertje brengen . 'k Zou nu maar gauw bekennen voor het te laat is. 
A. Maar als je nu zoo op God vertrouwt waarom brengt hij dit kruis dan 
over je. 
B. 'k Weet niet mijnheer maar Hij zal er wel een bedoeling mee hebben. 
Misschien kan ik hier nog wel eens menschen bemoedigen. (af.) 
Toen kwam ik in een kamertje daar zaten een mijnheer en een mevr. We 
hebben daar een paar uur gezeten. Toen werd die mijnheer geroepen. 
Toen hij weer terug kwam zei hij- Ze hebben alles gehoord wat we hier 
besproken hebben - hier zit een microfoon in deze kamer. Daar heb ik  
me nog wel eens over geknepen. 'k Wist zeker dat ik nooit iemands naam 
genoemd had, maar ja, we zaten daar wel wat van elkaar te vertellen, 
waarom we gepakt waren enz.    even later werd die mevr er uit gehaald. 
Die zat er al van Zaterdag af. Die was zoo benauwd. Ze had al die dagen 
niet gegeten en had hartkloppingen.  
Ze was gepakt omdat ze ergens in huis was waar joden zaten die gehaald 
werden, en die mijnheer ook. Zelf hadden ze verder niets gedaan. In die 
wachtkamer kwamen toen een stelletje joden  ongeveer 10 stuks, allen 
fam. van elkaar. Later nog meer en werden ze een voor een voor 
geroepen en kwamen weer terug. Toen het half zes was kwamen we in 



een auto en werden naar het hoofd bureau van Politie aan de Marnixstr 
gebracht. Daar kwam ik in een cel bij een mevr van 30 jaar, en die was 
zoo in de put. Ze had net zitten huilen en was zoo koud als een steen . Ze 
had dunne kleren aan en geen kousen. 'k Heb haar mijn winter mantel om 
de beenen gedaan. Ze vroeg of ik soms verpleegster was. 'k Zei nee,  een 
moeder van zeven kin- 
deren en 'k heb 9 kleinkinderen. 'k Hou van bemoederen. 'k Zei hebben 
jullie al eten gehad- want ik heb van vanmorgen 8 uur af alleen maar een 
stukje koek gehad.  

Dan moet u maar even bellen zegt ze. Nu,  ik bellen. 'k Dacht dat ze het 
niet hoorden- maar eindelijk kwam er iemand vragen wat ik wou. Toen 
vroeg ik of ze wat eten voor me hadden. O, zei hij,   'k was net op weg 
naar u toe met eten- Toen kreeg ik een schaaltje met aard en sla met 
komkommer sju en een kleine gehakt bal. Die mevr zei 't eten is hier 
goed maar van avond was het extra goed. 'k Zei dat moet ik dan juist 
treffen. 
 's Avonds negen uur konden wij een matras halen- een kussen en twee 
goeie dekens- maar mijn slaapie was zoo koud. 'k Zei  weet je wat? we 
leggen die matras op het bed en kruipen daar samen op- 't is wel wat 
nauw maar dan hebben we 4 dekens,   en werden lekker warm. We 
hebben nog wat gepraat en zijn toen gaan slapen. 'k Heb niet veel 
geslapen maar lag er heerlijk . 
'k Zei  'k wou dat ze thuis eens wisten hoe goed ik het hier heb. 
's Morgens zeven uur begon er water in een wastafel te loopen en 
stonden wij op om ons te wasschen. We kregen samen een blauw geruite 
handdoek. Toen werd ik er uit gehaald.  Die andere moest blijven. We 
hadden eerst onze matras en dekens enz weer weggebracht. Toen kwam 
ik in een kamer- daar stond een lange tafel en stoelen    er kwamen nog 
heel wat heeren binnen.  er was nog een vrouw en een meisje van 17 jaar 
bij. Verder alleen heeren met de hoed in de hand  met hun boord  das, 
sjarretels, bretels enz. Die hadden ze 's avonds af moeten geven en nu 
terug gekregen. Ze moesten zich daar weer aankleden. We kregen daar 



een kop koffie- een der heeren (meest onderduikers)  had suiker  daar 
kregen we allemaal een beetje van   en acht boterhammen, 4 om op te 
eten en 4 om mee te nemen. Toen kwam er weer een auto voor en 
werden we weer naar de Euterpestraat gebracht. De meesten echter  
waren 
afgezet op de Weteringschans.  Er gingen denk ik verscheidene van naar 
Amersfoort dat dachten ze zelf trouwens ook . Wij werden met ons 
zessen in een kelder gebracht.  daar stonden wat stoelen en banken   
verder niets- geen drinkwater  geen WC.   in de hoek stond een groote 

plas water.  Planken voor de ramen.  De heele dag 2 lampen op. 
Die mijnheer van de vorige dag en Geref jongen van 23 jaar en nog een 
man,  een boertje uit Soest,  hebben daar gezeten van 's morgens 9 uur af.  
't Boertje werd om 2 uur gehaald;  die hadden ze de dag dat hij opgehaald 
was geslagen, niet zuinig omdat hij niet zeggen kon waar die joden 
gebleven waren die hij in huis gehad had. Er kwamen jodinnen in en er 
werden weer een paar uitgehaald. Op laatst ongeveer half vier werd ik 
gehaald   'k moest mijn tasch en wat ik verder had ('k had niets verder) 
mee nemen naar boven. Toen kwam ik tegenover die bokser te staan. Hij 
zei  weet U nu 
al waar die jodin gebleven is. 'k Zei nee mijnheer die is de stad uit 
gegaan.  
Hoe lang is die bij u geweest. Ik was nu u geworden- vorige dag was ik 
jij enz. 
'k Zei 4 weken   Wanneer is ze weg gegaan. 'k Zei in Sept omdat mijn 
dochter trouwde- en u heeft zelf mijn huis doorzocht- u zag toch wel dat 
ik nooit zes joden kan bergen en 'k durf er nu wel een eed op te doen dat 
ik geen zes joden in huis gehad heb.  Toen vroeg hij  heeft u geld om 
thuis te komen?  dan mag u naar huis gaan. Toen ik wegging heb ik hun 
de hand gegeven en bedankt dat ze mij zo gauw lieten gaan. Maar 'k zei 
tegen mijnheer A en C – ‘heeft de Heere het niet goed met mij gemaakt 
en geholpen? 'k Ben blij dat ik eens hier geweest ben. 'k Heb heel wat 



gezien en geleerd’. Ze zeiden  ‘als je het maar niet zo leuk vind dat we u 
hier nog eens krijgen’. 'k Zei nee mijnheer dat hoop ik ook niet.  
Jongens ik wist niet wat ik hoorde. 'k Had 's morgens mijn dagorder op 
geslagen   't eerste wat ik las was - Vreest niet. Ik help u.   dat heeft mij 
de heele dag geholpen   dat mijn Vader- de Koning der Koningen mij 
klein menschje wilde helpen. 'k Wist dat Hij het doen zou-  maar 'k wist 
niet dat Hij het zoo vlug zou doen. 'k Had heusch gedacht dat ik naar 
Vugt ging  
'k Denk hoe moeten ze het thuis redden 

toen ik 's nachts in bed lag dacht ik  ‘ik lig hier als een prins’ dat  zei ik 
ook. Toen zei mijn vriendin: dan zeker als een prinses. 'k Dacht ik ben 
ook een prinses - een dochter van de Koning der Koningen. Die alle 
macht heeft in hemel en op aarde. Wat ben ik met gejuich in gehaald 
door de heele straat maar bovenal door mijn vrienden. Mevr Timmer was 
's avonds jarig   daar ben ik geweest -  Mijnheer Scheuntaller was de 
vorige avond jarig geweest.  ze zeiden 't leek wel een begrafenis.  een 
ander zei -We vonden niks meer aan de invasie enz.  Maar lieve 
kinderen, De Heere heeft het gedaan.  't Is gegaan als met Petrus- er is 
voor mij gebeden door jong en oud. 't Is ook een wonder. Maar 'k ben 
blij dat ik er geweest ben en dat ik wat heb mogen doen voor die arme 
verschoppelingen.  
Nu lieve schatten allemaal 
               hartelijk gegroet van je  
                                     liefh   Moeder 



 
Jan Pier Eringa, Mozartlaan 4, 3741 HV Baarn 

Baarn, 22 juni 1998 
Beste familie Selles, 
Hoewel jullie moeder mijn volle nicht was, dochter van mijn tante Griet, 
heb ik haar weinig ontmoet in mijn leven. Jaren geleden, bij de 
begrafenis van een neef Wytzes, heb ik enkele woorden met haar 
gewisseld. Ook jaren geleden heeft zij mij gegevens over het gezin Metz 
verschaft voor de Eringa-genalogie, waarmee ik toen bezig was. Wij 

hebben elkaar toen ook een keer of wat aan de telefoon gehad. Een 
onderwerp daarbij, dat haar behoorlijk dwars zat, was de manier waarop 
de Eringa-clan destijds het huwelijk van Griet met Hibbe Metz 
beoordeelde. Die Eringa’s hadden’t nogal hoog in hun hoofd, heb ik wel 
gemerkt, ook uit andere bronnen. Ru’s en mijn grootvader Pier Eringa 
bijvoorbeeld was predikant. Drie van zijn broers waren dat ook. Zij 
vonden het maar niks dat hun broer Ulbe in 1892 als boer naar de V.S. 
emigreerde. Maar juist die man heeft heel wat papieren nagelaten waaruit 
je kunt afleiden dat hij een intelligente persoonlijkheid was, eentje die 
van wanten wist. Ik kan jullie geen excuses aanbieden voor het 
(wan)gedrag van mijn voorvaderen. Ik bewaar aangename herinneringen 
aan tante Griet, die af en toe bij haar broer Jaap, mijn vader, op bezoek 
kwam. Ook herinner ik mij dat er af en toe een nichtje Metz uit Haarlem 
op de fiets langs kwam. Enkele oude familiefoto’s tonen Griet en Hibbe 
in volle glorie, mooie mensen, die absoluut niet onderdoen voor dat 
ongeregelde zootje Eringa’s.  
De voornaamste reden van mijn brief is natuurlijk dat ik jullie mijn 
medeleven betuig met het verlies van jullie moeder Ruurdje, genoemd 
naar de vrouw van bovengenoemde Pier. Ik ben 69 en verloor mijn 
moeder in 1975, mijn vader in 1958, mijn tweede broer Dik in 1976, 
mijn eerste broer Joop in januari jl. Er is niets aan, al dat verlies. Het 
bepaalt je bij de eigen eindigheid, waar je eigenlijk helemaal niet aan 
wilt. Het is merkwaardig dat ik jullie schrijf terwijl ik jullie helemaal niet 



ken en jullie er geen idee van hebben wat voor snijboon ik ben. Het doet 
er niet toe. Ik wens jullie sterkte toe en het beste. Hartelijke groet van...  
 

Hibbe Selles, Heemsteedse Dreef 301, 2101 KK Heemstede 
Heemstede, 6 November 1998  

Geachte heer Eringa, 
Hoewel tamelijk laat, waarvoor mijn verontschuldiging, wil ik U alsnog 
bedanken voor Uw brief met betuiging van deelneming in verband met 
het overlijden van onze moeder, Ruurdje Selles-Metz. Wij hebben het 

erg gewaardeerd zo een uitvoerige brief van U te ontvangen. 
De naam Eringa werd door mijn moeder nogal eens genoemd bij het 
vertellen van verhalen over haar jeugd of over de familie. Zo was het een 
dominee in Friesland die haar als jong meisje (ongeveer 14 jaar) de auto 
liet rijden, en het was meen ik ook een Eringa die haar in die dagen een 
tochtje op een motorfiets liet rijden. Op die gebeurtenissen keek ze met 
veel vreugde en trots terug. Uw naam heb ik ook wel gehoord, al was het 
maar omdat U kennelijk degene bent die haar een kopie van de Eringa 
stamboom heeft toegestuurd. Deze hebben we in haar papieren 
teruggevonden, en is door mijn broer Bert meegenomen naar Nieuw 
Zeeland, waar hij woont. Bert had daar belangstelling voor omdat hijzelf 
de hele genealogie van de familie Selles heeft uitgezocht (vanuit Nieuw 
Zeeland!) en in een computerprogramma heeft ondergebracht. Zelf heb 
ik hier van Uw stamboom een verkorte versie liggen, die achter op een 
kerstkaart van 1992 staat die U haar destijds hebt toegestuurd. 
Ik weet dat ik in mijn kinderjaren wel eens iemand van de Eringa familie 
heb ontmoet. Hier in Heemstede woonde een Pier, leraar oude talen. Ook 
kan ik me vaag herinneren met mijn moeder wel eens in Oegstgeest bij 
de familie te zijn geweest. Een dochter daarvan, naar ik aanneem Uw 
zuster, studeerde omstreeks 1955 in Leiden en die heb ik toen nog een 
ontmoet. 
Uw beschrijving van de problemen in de Eringa familie over het 
huwelijk van mijn grootouders Hibbe Metz en Grietje was voor mij een 



verrassing. Ik kan mij niet herinneren dat mijn moeder het daar ooit met 
mij over gehad heeft. Ik noemde dit aan haar zuster Tini Blom-Metz te 
Amersfoort, aan wie dit verhaal wel bekend was. Het door U genoemde 
(wan)gedrag van de voorvaderen was mijn moeder kennelijk wel bekend, 
en ze heeft kennelijk gezegd dat dit haar dwars zat, maar niettemin sprak 
ze altijd met sympathie over de familie. Nog dit jaar had ze per telefoon 
gesproken met Tjits Quartel-Eringa in Apeldoorn, die natuurlijk ook 
ergens bij U in de stamboom staat. 
Als met wat ouder wordt (zelf ben ik 61) lijkt de belangstelling voor de 

familie geschiedenis toe te nemen. Mijn zuster heeft alle brieven, foto’s 
en andere documenten die betrekking hebben op het leven van onze 
ouders en grootouders in twee grote boeken bijeen gebracht, en dat heeft 
een heel interessant resultaat opgeleverd. Helaas kunnen we daarover nu 
geen vragen meers stellen aan de voorgaande generatie! 
Ik wil U nogmaals bedanken voor Uw uitvoerige brief, geschreven – 
zoals U zelf schrijft -  zonder dat U ons kent. Mocht U daar 
belangstelling voor hebben dan is dat laatste natuurlijk oplosbaar! 
Met hartelijke groeten, Hibbe Selles                              

De nakomelingen van Grietje Eringa en Hibbe Metz (1883-1969) 
Ruurdje (Ru) (1909-1998) + Willem Selles (1910-1945) = 6 kinderen 
Taetske (Tetty) (1911-1997) + Gerrit Jan van der Mark (1912-1999) 

 = 6 kinderen 
Pier (1912-1985) + Sietske Vellinga = 3 kinderen   
Aaltje (Elly) (1914-1999) + George Jan Veldwijk (1916-1986)  

= 4 kinderen 
Evert (1917-1982) + Maartje Maria Koers († 1999) = 7 kinderen 
Hendrika Ytje (Henny) (1920-1981) + Willem van der Mark (1918-1996)   
  = 4 kinderen 
Tietje (Tiny) (1922-1998) + Abraham Blom = 5 kinderen 



Trijntje (Tine) Eringa 
Gauw, 1890 – 1951 

 
Grietje (Gre) de Vries-Eringa schrijft mei 2006:  

Marten Gerbrandy en Tine Eringa trouwden in 1922. Nadat Tine met 
Grootmoeder op het Bolwerk in Sneek woonden, waar ze het karige 
domineespensioen aanvulden met gordijnen naaien voor de firma Eringa, 
kreeg ze toen gelukkig een aanzoek van iemand van goeden huize. Ze 
gingen wonen in Zutphen, maar kregen helaas geen kinderen. Oom Marten 
als arts hielp vele kinderen het levenslicht aanschouwen maar zijn eigen 
vrouw bleef kinderloos. Dat was een hard gelag. Ik weet nog dat ze beiden 
in de herfst van 1944 naar Friesland kwamen. In Zutphen was een Duitse 
ammunitietrein door de Engelsen gebombardeerd en half Zutphen was 
zwaar beschadigd of helemaal verdwenen. Een verdwaalde bom viel op de 

Jacobs Damsingel, het huis van hun buren was geraakt. Daar kwam bij dat 
de naam Gerbrandy niet zo geliefd was bij de Duitsers. Zijn broer ‘lytse 
Piet’ was minister-president van de Nederlanders in ballingschap in 
Engeland. In 1947 huurde Jan Eringa een zakenpand(je) op de Nieuwstad 
in Zutphen. Pieter en Greeth de Vries-Eringa woonden in Coevorden, waar 
P. bediende was bij mijn broer Jenny Eringa. Vader zei: ‘Piet en Greeth 
gaan naar Zutphen. Een hulp voor dag en nacht en Greeth ook volop in de 
zaak.’ Maar ja, hoe kom je aan woonruimte in zo’n kapotte stad? Oom 
Marten was zo goed om inwoning aan te bieden. Onze dochter Dicky was 
2 jaar en Jan-Peter werd in oktober verwacht. We waren blij en gelukkig 
aan de Grote Gracht, zo heet het water aan de Jacobs Dam. Oom Marten 
ging elke dag op de fiets naar z’n patiënten. Hij was een geliefd en kundig 
arts. Elke zondag trouw naar de kerk. Ze hadden wat vrienden onder de 
notabelen en er werd daar ook over wijsbegeerte gesproken, hadden ook  

Trijntje (Tine), ‘statieportret’ 

Trijntje (Tine) Eringa, 1890-1951 
 



Groepsfoto huwelijk Marten Gerbrandy en Trijntje Eringa, 31 mei 1922 
Staand v.l.n.r. 

1   Piter Sjoerds Gerbrandy, 1885-1961  (minister-president tijdens en na W.O.II),  2   Anne L.J.Wytzes, 1877-1961, 3   Pier Eringa, 1879-1962,  
4   Wiebigje (Wieke) Bakker, eega van S5, 5   Sjoerd Eringa, 1880-1945, 6   Grietje Eringa, 188-1954, eega van S7, 7   Hibbe Metz, 1883-1969 
8   Hiskia Gerbrandy ?, 9   Dirk Eringa, 1896-1951, 10 Jacob Eringa, 1894-1958, 12 Jan Eringa, 1882-1951,  
Zittend v.l.n.r. 

1 Akke Elizabeth Eringa, 1885-1955, eega van S2, 3  Ruurdje Eringa- Boschma, 1959-1925, 4  Marten Gerbrandy,  
5  Trijntje (Tine) Eringa, 1890-1951, bruid van Z4, 6   Jeltsje Piter v.d.Zijl, eega van Z7, 7   Sjoerd Gerbrandy 
 Rechts op de voorgrond Anna Gerbrandy? 



eens als onderwerp ‘Pascal’. Oom Marten was een philosoof. Tante Tine 
was in voor- en najaar wat in de war. Dan ving oom Marten haar wel op 
maar klonken er ook wel eens harde woorden. Ze lag ’s middags wel tot 6 
uur in bed en ging dan wandelen met onze kinderen, net als wij moesten 
eten. Tot september 1950 woonden we daar. Toen kregen we een grote 
bovenwoning daar dichtbij. In juni werd Stanieke onze dochter geboren. ’t 
Was gemakkelijk dat we maar even hoefden te roepen en daar kwam de 
verloskundige (oom Marten) de trap op. Later als de baby huilde ’s 
morgens vroeg, die stond ’s nachts in de wachtkamer van de dokter en dan 

kwam tante Tine naar boven, stopte haar vinger in onze suikerpot en dan in 
de mond van de hongerige baby. Desondanks is Stan een stralend meisje 
geworden. Het ging intussen steeds minder met tante Tine en ze stierf vrij 
plotseling op 7 februari 1951. Oom Marten bleef tot ± 1955 arts en ging 
toen rustig wonen in Warnsveld. 

 
Trijntje trouwde 31 mei 1922 met  Marten Gerbrandy (*4 juni 1890). 

Zij hadden geen nakomelingen.  

V.l.n.r. Dirk, Jacob en Hendrik Casper 



Hendrik Casper Eringa 
Gauw, 1891 – Sneek, 1918 

 
Uit het Sneeker Nieuwsblad – Donderdag 21 juni 1984 

Sneker kledingzaak ontstond tachtig jaar geleden 

Uit de noeste arbeid van Eringa sr. goeide bloeiend familiebedrijf 

 

Broer Hendrik Casper 

Grote steun ondervond Eringa tijdens de “uitbouw” van zijn broer Hendrik 
Casper Eringa, die chef was van de heren- en damesafdeling. Deze 
afdeling was pas in de zaak opgenomen. Voordien had men hoofdzakelijk 
tapijten, bedden manufacturen en op heel bescheiden wijze 
kinderkonfektie. Helaas mocht Hendrik Casper niet lang zijn krachten aan 
het bedrijf geven. In 1918 werd hij besmet met de toen heersende Spaanse 

griep en hij stierf op 17 november. Dit was een groot verlies. De broer 
beschikte namelijk over grote kwaliteiten als mens en als verkoper. Hij 
wist steeds de belangstelling van de klant te wekken. Kwam hij met het 
pak bij een boerin, die al bij voorbaat “nee” zei, dan vroeg hij heel 
vriendelijk: ”as jo de stalen net sjen wolle, mei ik dan efkes yn ‘e  keamer 
komme om se sels te besjen? Ik ha se krekt krigen sjoch en ik fyn se sa 
moai, dat ’t net litte kin der altemets de eagen oer gean te litten.” Hendrik 
verkocht dus wél. 
 

Brief van Hendrik Casper, Militair Eringa, 

 aan Den Heer Jan Eringa, Oosterdijk, Sneek 

Tilburg. 6 Aug. 15 

                                                                                 Waarde Broeder en Zuster, 
Al is het dat ik pas thuis en bij jelui was, wil ik niet nalaten je van harte 
geluk te wenschen met je verjaardag. Ik hoop dat de Heer onzen God U 
lang mag sparen voor elkander en voor ons. In ’t kort, voor allen die jou 

Hendrik Casper Eringa, 1891-1918 
 



lief zijn. Moge God U Zijnen rijken zegen schenken, geestelijk en 
stoffelijk en geve hij je alles wat ge noodig hebt voor ’t leven en om hierin 
Zijnen Naam te verheerlijken.  
De wensch, die reeds zoo velen malen geslaakt is behoeven we niet te 
herhalen, nl. dat de mobilisatie en de verwoestende wereldkrijg spoedig 
een einde nemen. Ik zou me gelukkig achten, wanneer ik weer thuis kon 
komen om in de zaak werkzaam te zijn. Maar we hebben te berusten in ’t 
welbehagen Gods en Zijnen wil te volgen. Mogen we geestelijk ook nog 
voordeel hebben van de moeilijke omstandigheden waarin we geleid 

werden, maar waar we ongetwijfeld door God uitgeleid zullen worden. Ik 
heb een goede reis gehad, we waren om half een thuis en vanmorgen moest 
ik mee uitrukken. We hadden echter nogal geen zware dienst, zoodat de 
ongewoonte me nogal niet zoo zwaar drukten. 
Ge hebt zeker al iets gehoord of gelezen van de relletjes in Tilburg. Er was 
een adres beweging op touw gezet voor divisie verplaatsing, naar 
noordelijker streken van ’t land en vreezende een demonstratie der 
militairen werden voorzorgsmaatregelen genomen, door ’s Zondags alle 
1ste  compagnieen van alle bataljons in hun kwartieren te houden. Toch 
ging men Maandag en Dinsdag tot ongeregeldheden over o.a. in een der 
schilderhuisjes voor het kwartier van de Generaal in brand gestoken en 
werd (wat wel het treurigste is) een dronken artillerist door een sergeant 
doodgeschoten. De wachten zijn nu versterkt en ook ik moet van 7 tot 11 
op wacht voor ’t divisiebureau. De opstootjes zijn natuurlijk  
kwajongenswerk en revolutionair en ik sympathiseer er niet mee. Wij 
krijgen er weinig voordeel van. Men spreekt reeds van een overplaatsing 
van enkele regimenten naar Vlissingen. Maar dit zijn nog geruchten. We 
zullen wel zien hoe ’t afloopt. Ontvang nu mijn hart groeten en goede 
zaken. Uw broer Hendrik  
 

 

Hendrik Casper met hoed 



Oosterbeek, 27 januari 1928, Ytje Jongsma, 1895-1963, weduwe van Hendrik Casper Eringa, 1891-1918, hertrouwt met  Berend van Halsema, 1887-1963 
staand  7 Dirk, 9 Jan en 11 Akke Eringa      op de (voor)grond 2 Trijntje (Tine) Eringa en Jo, eega van Dirk  



Boedelscheiding 
De ondergeteekenden 

1. Ytje Jongsma, zonder beroep, wonende te Sneek, 

weduwe van den Heer Hendrik Casper Eringa,  

2. Ruurdje Bosma, zonder beroep, wonende te Sneek, 

weduwe van den Heer Pier Eringa, 

3. Pier Eringa, burgemeester, wonende te 

Buitenpost, 

4. Sjoerd Eringa, Leeraar, wonende te Rotterdam, 

5. Jan Eringa, koopman, wonende te Sneek, 

6. Ane Lourens Wytzes, Hoofd eener school, wonende 

te Bolsward, als in algeheele gemeenschap van 

goederen gehuwd met Akke Elisabeth Eringa, 

7. Hibbe Metz, stucadoor wonende te Leeuwarden, 

als voren gehuwd met Grietje Eringa, 

8. Trijntje Eringa, zonder beroep, wonende te 

sneek, 

9. Jacob Eringa, beroepen Gereformeerd predikant, 

wonende te Sneek, 

10.Dirk Eringa, electro-technisch ambtenaar,   

   wonende te ’s Gravenhage,  

Verklaren bij deze te willen overgaan tot de 

scheiding en deeling van goederen in huwelijk 

bestaan hebbende tussen wijlen den Heer Hendrik 

Casper Eringa en de ondergeteekende Ytje Jongsma, 

zomede van de nalatenschap van eerstgenoemde en 

geven daartoe vooraf te kennen: 

Dat Hendrik Casper Eringa in leven in algeheele 

gemeenschap van goederen met de ondergeteekende 

sub 1 (uit welk huwelijk geen kinderen zijn 

geboren) op 17 November 1918 te Sneek, zijne 

laatste woonplaats, is overleden, zonder bij 



testament over zijn nalatenschap te hebben 

beschikt en tot eenige erfgenamen volgens de Wet 

heeft nagelaten: 

a. zijne moeder Ruurdje Bosma voor 1/4 gedeelte 

b. zijne acht broeders en zusters Pier-, Sjoerd-

Jan-, Akke Elisabeth-, Grietje-, Trijntje-, 

Jacob- en Dirk Eringa ieder 3/32 gedeelte;   

dat partijen als dag van scheiding aannemen  

1 September 1919, dat het tot de gemeenschap en 

nalatenschap behoorend onroerend goed reeds is 

gescheiden bij onderhandsche akte, overgeschreven 

ten hypotheekkantore te Sneek 11 September 1919 in 

deel 648 no.111, doch in afwijking  van het bij 

die akte bepaalde de verrekening der waarde, 

waarvoor dat onroerend goed werd gescheiden, 

alsnog moet plaats hebben en alzoo in deze akte 

zal worden opgenomen; 

dat door den deelgenoot Jan Eringa zoowel vóór als 

nà het overlijden des erflaters diverse betalingen 

zijn gedaan zoowel voor de gemeenschap als voor de 

ondergeteekende sub 1 in privé en voor de 

erfgenamen, en door hem ook tijdens het leven des 

erflaters diverse gelden van hem zijn ontvangen, 

waarvan een rekening is opgemaakt, sluitende met 

een een saldo in het voordeel van den boedel van 

 49,62 welke rekening mede als grondslag van deze 

scheiding zal strekken; 

dat de gemeenschap ten scheidingsdage bestond uit: 

1. de waarde van het gescheiden onroerend  

                                goed   5000. 

2. Inboedel en verdere werende lichamelijke 

door de ondergeteekenden samen  



gewaardeerd op        3000. 

3. Het saldo der rekening ten laste van 

Jan Eringa                                49.62 

                                   Samen                                    8049.62 

                                   voor de weduwe des erflaters werd nà zijn 

                                   overlijden voor de gemeenschap aan diverse   

                                   rekeningen betaald          54.52       

        Rest                                      7995.10

                 Fictief te verhoogen met de bedragen welke 

                                   door Jan Eringa volgens zijn rekeningen 

                                   werden betaald voor: 

                                   de weduwe des erflaters           246.475 

                                   de nalatenschap des erflaters        390.175 

                                   de broeders en zusters des erflaters 171.96 

Samen                                       808.61 

Zoodat de gemeenschap zuiver bedraagt      8803.71        

Waarvan de helft uitmaakt het aandeel van 

De weduwe des erflaters, ad.              4401.85 

Door Jan Eringa werd volgens de rekening 

voor haar betaald                           246.47 

Zoodat zij in de te verdeelen massa 

gerechtigd is voor                         4155.38 

Terwijl de wederhelft der gemeenschap 

uitmaakt de nalatenschap van den erflater 

ad                                         4401.85 

Door Jan Eringa werd volgens de rekening 

voor de nalatenschap betaald                390.17 

Resteert                                   4011.68 

Waarin gerechtigd is de deelgenoote Ruurdje 

Bosma, weduwe van den Heer Pier Eringa 

  

voor 1/4 gedeelte op                       1002.92 



Resteeert voor de overige erfgenamen       3008.76 

Door Jan Eringa werd volgens de rekening 

Voor hen betaald                            171.96        

Blijft                                     2836.80 

Waarin gerechtigd zijn de acht broeders en 

zusters, ieder voor een gelijk deel op     354.60 

Tot de voorgenomen scheiding en deeling overgaande 

verklaren de ondergeteekenden met onderling 

goevinden toe te deelen: 

1. aan de deelgenoote Ytje Jongsma, weduwe van den 

Heer Hendrik Casper Eringa: 

De baten hiervorens sub 1 en 2 omschreven voor de 

totaal uitgetrokken waarde van            8000.- 

Zij voldoet aan zich zelf hare vordering 

Op de gemeenschap groot         54.52 

Voorts belast zij zich met het 

doen van de navolgende uitkee- 

ringen in contanten aan: 

de ondergeteekende sub 2          1002.92 

de ondergeteekenden sub 3,4,6,7, 

8,9 en 10 ieder  354.60 samen    2482.20 

den ondergeteekende sub 5          304.98 

Samen                                      3844.62 

Zoodat de deelgenoote juist ontvangt het 

haar toekomende ad vierduizend eenhonderd 

vijf en vijftig gulden acht en dertig cent 4155.38 

2. aan de deelgenoote Ruurdje Bosma, weduwe van    

den Heer Pier Eringa: 

De uitkeering in contanten te doen door de 

ondergeteekende sub 

1. waarmede zij juist ontvangt het haar toekomende 

ad Een duizend twee gulden twee en negentig cent 



2. aan ieder der deelgenooten 

a. Pier Eringa  

b. Sjoerd Eringa  

c. Ane Lourens Wijtzes als gehuwd met Akke  

Elisabeth Eringa, 

d. Hibbe Metz, als gehuwd met Grietje Eringa  

e. Trijntje Eringa  

f. Jacob Eringa  

g. Dirk Eringa  

De uitkeering in contanten te doen door de 

ondergeteekende sub 1, waarmede elk hunner juist 

ontvangt het ieder hunner toekomende ad 

Driehonderd vier en vijftig gulden zestig cent. 

h. aan den deelgenoot Jan Eringa: 

Het saldo zijner rekening onder de laters sub 3 

vermeld, ten bedrage van                   49.62 

De uitkeering te doen door de onder- 

geteekende sub 1, groot                    304.98 

Zoodat de deelgenoot juist ontvangt het hem 

toekomende bedrag van Driehonderd vier en 

vijftig gulden zestig cent.                354.60 

En hiermede verklaren de ondergeteekenden de 

voormelde gemeenschap en nalatenschap te hebben 

gescheiden en verdeeld en verklaren de deelgenoten 

het aan ieder hunner in privé op kwaliteit 

toebedeelde te hebben ontvangen en elkander over 

en weder volledige kwijting en decharge te 

verleenen. 

Geteekend ter respectieve woonplaatsen in de maand 

September 1919 

Wed.H.C.Eringa   Wed ds P.Eringa   P.Eringa 

S.Eringa   Jan Eringa    A.L.J.Wytzes   T.Eringa  



JacEringa   D.Eringa 

(De handtekening van Hibbe Metz, nummer 7, ontbreekt.  1,-- komt 
ongeveer overeen met  2,--, twee gulden. Rond 1919 was die ‘florin’ veel 
meer waard dan een halve euro in 2006.   354,60 was een heleboel geld.)     

 
Hendrik Casper Eringa en Ytje Jongsma (1895-1963) hadden geen 

nakomelingen.  

 

 

De jongetjes Jacob en Hendrik Casper Eringa 



Jacob Eringa 
Gauw, 1894 – Baarn/Oegstgeest, 1958 

 
Uit het schrift van zijn dochter Annelies  (*1936) 

(aanvullingen van zijn zoon Jan Pier) 

 
Mijn vader werd geboren in het kleine Friese dorpje Gauw waar wij met 
z’n allen een keer op de fiets op bezoek waren en waar nog een foto van 
over is. Achter de tuin was een slootje, daar vertelde hij wel eens over 
zodat bij dat bezoek ik opgetogen riep daar is dat slootje. Zijn vader, 
gereformeerd dominee (hij legde de 1ste steen voor de gereformeerde kerk 
van Gauw, zoals wij konden lezen op een gedenkplaat), hij heette Pier 
Eringa, was een zwijgzame man die zich niet zo erg met zijn kinderen 
bemoeide, hij liet dat allemaal aan zijn vrouw over. Mijn vader vond dat 

maar jammer; daarom koos hij ervoor zijn eigen kinderen heel bewust op 
te voeden en ze vol te stoppen met kennis en ideeën. Met zijn broer Dirk 
sliep hij op zolder (er waren ± 7 kinderen). Eens hadden ze een logeetje 
van hun leeftijd te logeren, die sliep ook op zolder, Jaap en Dirk pestten 
deze logé door steeds samenzweerderig te roepen: “zul’n we het nog es van 
iet’n laat’n doen” en die logé wilde dat alsmaar begrijpen maar het  
betekende gewoon niks en dan lagen ze slap van het lachen. Eén van zijn 
vroegste herinneringen was dat zijn moeder, op een winterse dag, er werd 
druk geschaatst, tegen een buurvrouw zei: “Jaap is slap in de enkels.” Jaap 
begreep deze zin niet maar voelde zich grenzeloos trots: hij was iemand 
waar volwassenen over praatten. Zijn moeder slaakte kernachtige 
uitdrukkingen. Zo had Jaap een gat in zijn sok en Dirk liet dat aan zijn 
moeder zien en zei: “Dat het Jaap daan” waarop hun moeder zei: “Nee, dat 
heeft de tand des tijds gedaan.” Toen mijn vader 12 was verliet hij zijn 
dorpje en ging in Rotterdam wonen om daar het christelijk (Marnix-) 
gymnasium te bezoeken. Hij kwam in huis (St.Agathastraat 58b) bij zijn 
oudere broer Sjoerd, die Franse les gaf op die zelfde school, waar ze hem De jongeheren Jacob en Dirk Eringa 



de Kikker noemden (vanwege zijn kaalheid). Arm jongetje, weg van zijn 
dorp, zijn moeder en broers en zusjes, bij dat jonge stijve echtpaar in huis. 
Ze waren erg streng. Hij vroeg een keer of hij de mosterd mocht pakken en 
kreeg toen vreselijk op zijn kop: alsof hij critiek had op het eten. Later ging 
hij naar Amsterdam om daar aan de VU theologie te studeren. Er zijn 
mooie foto’s van hem als student, vaak met een studentenbaret op, aan 
diners, bij verkleedpartijen, met zijn dispuut. (…) Toen hij afgestudeerd 
was werd hij dominee in Engwierum in Friesland (1919-1922) en later in 
Nieuwe Pekela in de provincie Groningen . Zijn moeder heeft een paar jaar 

(ze was toen weduwe) bij hem gewoond, tot haar dood. Hij was al 31 toen 
hij met Betty Andriessen (22) trouwde (5 december 1927). Waarom hij er 
zo lang over deed de ware geliefde te vinden weet ik niet, want hij was niet 
verlegen en nogal op vrouwen gesteld. Er zijn allerlei mooie foto’s van 
hem, op reis in Duitsland, als hij reisleider was voor de NCRV 
(Nederl.Christ.Reisvereeniging), met altijd leuke jonge meiden om hem 
heen, soms op zijn knie met glaasje wijn in de hand, of aan de reling van 
een schip uitkijkend over het water, heel romantisch. Hij had toen hij mijn 
moeder leerde kennen een auto, zo’n mooie vierkante doos op wielen met 
spaken, en ook een grote herdershond, Herta geheten. De auto moest weg, 
uit zuinigheid (je verdiende maar weinig als dominee) en Herta moest weg 
denk ik omdat mijn moeder niet van huisdieren hield. (…) Weet je hoe hij 
mijn moeder leerde kennen? Die was met haar familie in hun vacantiehuis 
Marezathe, aan de Badweg, op Schiermonnikoog. Hij was daar ook een 
weekend (gelogeerd bij de familie Wytzes) en zag haar op het strand lopen. 
Hij liep een eindje voor haar uit, liet een lucifer- (of sigaren-) doosje 
vallen en keek uit een ooghoek hoe zij stilhield en dat opraapte (om er 

schelpen in te doen). Toen schoot hij toe en zei: “Hela!, dat doosje is van 
mij!” en zo raakte het aan. (…) Mijn vader had een truc om kinderen aan 
het lachen of het griezelen te maken. Hij legde en servet op zijn hoofd en 
trok dan allerlei héél enge grimassen, als een feeks, waarbij hij zijn handen  

Jacob Eringa 



Trouwfoto 5 december 1927 Jacob (Jaap) Eringa en Elizabeth Eland (Bettie) Andriessen  
met als bruidsmeisjes Lot van Arkel, nichtje van de bruid, en Tjitsche (Tikkie) Eringa, nichtje van de bruidegom 

De kinderen van Dirk en Jo (1, 3, 5) op bezoek in Oegstgeest,  
v.l.n.r. Pim, Joop, Jaap, Jan Pier en Ru. 



op griezelige wijze om elkaar wrong. (…) Bij zijn romantische instelling 
hoorde ook dat hij niet in moderne kunst geïnteresseerd was. Hij had 
mappen vol uitgeknipte reproducties van oude schilderijen, of Engelse 
tijdschriften vol zoete dierlijke nimfachtige vrouwelijke wezens, ook 
ansicht albums vol kaarten met mooie filmsterren (zijn favoriet was Lillian 
Harvey); hij zat daar veel naar te kijken. (…)  Mijn vader heeft een aantal 
ernstige ziektes gehad, precies welke weet ik niet, maar wel weet ik dat hij 
aan zijn schildklier is geopereerd en vervroegd met emeritaat ging omdat 
hij iets aan zijn hart had (boezemfibrulaties): daar is hij ook aan gestorven, 

midden op straat in Baarn (met mijn moeder per fiets op weg naar een 

bezoek bij ds.D.Krijger). (…)  We gingen altijd in de zomervacantie ergens 
heen, voor de oorlog naar Schiermonnikoog, een maand lang, waar alle 
tantes, ooms, opa + oma en de neefjes en nichtjes en een aantal 
kindermeisjes bijeen waren. (…) Hij heeft eens op de preekstoel in een 
kerk een statenbijbel gevonden die zo onbehoorlijk uit zijn band hing dat 
hij die hele bijbel zogenaamd heeft laten vallen (met veel geraas stortte het 
woord Gods naar beneden) zodat ze er daar wel mee naar de boekbinder 
moesten gaan. (…) Mijn vader: was hij een geëmancipeerd man? Hij deed 
nooit iets in het huishouden, zette geen koffie of thee, waste nooit af, 
kookte geen eitje, alleen stofzuigen deed hij weleens, in de vacantie, en 
alleen, volgens mij, omdat hij een stofzuiger zo’n  mooie machine vond en 
hij hield zo van machines. Maar hij vond het heerlijk om met een aantal 
vriendinnen in de gemeente (beslist ook met vrienden) over boeken of over 
theologie te bomen. (…) In het algemeen gesproken heerste er bij ons thuis 
volstrekt niet een sfeer van: mannen zijn belangrijker dan vrouwen. (…) 
Hij vond het heel belangrijk dat je een “historisch besef” had, daar werkte 
hij hard aan, om dat bij zijn kinderen te bevorderen. Hij hield van muziek, 
en stond vaak vol belangstelling te luisteren als Dick of ik onze stukjes 
Bach aan de toetsen van de piano ontfutselden; maar ook in deze kunst was 
zijn smaak nogal behoudend, romantisch ook. Ik herinner me hoe verrukt 
hij was toen ik de Lieder ohne Wörter van Mendelssohn ging spelen. Hij  



Een uitstapje. V.l.n.r. Jaap en Bettie Eringa, Pim Dirks Eringa, Jo Eringa-op ’t Holt, Lot Andriessen (zus van Bettie), Ru Dirks Eringa en Dirk 



had al vroeg een gramofoon (weer zo’n interessante machine) en niet 
alleen Schubert, of Ave Maria of de Peer Gynt suite verzamelde hij op die 
grote dikke zwarte schijven, maar ook liedjes van Duitse sterren, of Sunny 
Boy gezongen door Paul Robson, een zwarte zanger met een fantastisch 
lage bas, prachtig vond ik dat, als kind. En natuurlijk de Mattheus Passion: 
een instituut in ons leven, elke adventstijd opnieuw: een hele zondag zaten 
we ernaar te luisteren (op de radio). (…) De wetenschap, op allerlei 
gebied, daar las hij ook graag over en dan was hij opeens helemaal niet 
ouwerwets of behoudend. Bij hem was er geen sprake van een botsing 

tussen geloof en  wetenschap; de evolutietheorie: die vond hij prachtig, en 
die stond helemaal niet haaks op het geloof van Gods schepping van de 
wereld in 7 dagen. (…) Toen ik 14 of 15 was kocht hij van geld dat een 
paar rijke gemeenteleden hem gaven (nee, het was er één; naam bekend bij 

de redactie) een motorfiets, een kleintje, ’n Eysink. Hij was de koning te 
rijk ermee en poetste hem op tot hij glom: het was echt een stuk speelgoed, 
en een interessante machine! (Samen met met moeder reed hij er heel 

Nederland mee door.) (…) Mijn vader was dol op de bioscoop. Toen hij 
nog niet zo lang in Oegstgeest dominee was moest hij er voor naar Den 
Haag (want film was slecht, vonden de broodgevers de gemeenteleden) 
maar later (na de oorlog, dus 1945) kon hij rustig naar Leiden. (…) Dat 
enthousiasme voor nieuwe uitvindingen: dat had hij heel zijn leven. Toen 
je, iets waanzinnig nieuws zelf naar de radiowinkel kon gaan om een 
gramofoonplaat te laten opnemen, sleepte hij ons naar die winkel voor die 
prachtige plaat die nu waarschijnlijk helemaal leeg geraakt is, een kado 
voor mijn moeders verjaardag. (Het ging iets anders. Ben, de zoon van de 

directeur Westerik van het postkantoor, was amateur platenmaker. De 

opname vond plaats in de huiskamer boven het postkantoor in ‘ons’ 

Wilhelminapark. Ik, Jan Pier, speelde bonkerig ‘Lang zal ze leven’ op de 

piano. Joop droeg voor ‘Er liep een gieter door de gang’.) (…) Mijn vader 
was dol op knutselen, timmeren. Van alles timmerde hij in elkaar. In die 
kleine ruimte tussen de slaap- en studeerkamer hing een timmerkistje, met  



In de achtertuin te Oegstgeest: Joop Eringa, buurmeisje Nan de Groot, Jan Pier Eringa, Bettie Eringa-Andriessen, Dirk Eringa en Jo Eringa-op ’t Holt 



een keur aan timmer gereedschap precies op z’n eigen plek (want hij was 
heel netjes; ook zijn buro was altijd netjes opgeruimd; hij zei – ik citeer dat 
wel eens: “het leven is zo chaotisch, mijn kleine omgeving moet niet ook 
nog chaotisch zijn”). (…) Voor mijn vader wiens belangstelling zo op 
Duitsland en de Duitse cultuur gericht was, moet de inval van de Duitsers 
een erg grote schok geweest zijn. Ik was natuurlijk nogal klein toen (4-9 

jaar) dus ik weet alleen maar stukjes herinneringen uit de oorlogstijd. Ik 
weet b.v. dat hij geen gevaar liep bij razzia’s van mannen als 
arbeidskrachten in Duitsland, omdat hij dominee was. (…) Soms liet hij 

vanaf de kansel gevaarlijke anti-Duitse geluiden horen, zodat mensen na 
afloop van de dienst zeiden: “dominee, wees toch voorzichtig.” (…)  Ik zie 
hem ook in gedachten gehurkt bij de Woka, wonderkachel, in de tuin, 
waarop gekookt werd, een heel klein ijzeren noodkacheltje; je moest heel 
veel kleine houtjes in het kookpotje stoppen als je aan maaltje aardappels 
wilde koken (als je die al had, maar mijn moeder fietste op Joop’s kleine 
jongensfietsje – die werd door de Duitse soldaten niet zo snel ingepikt – 
dagen lang door de provincie(s) op zoek naar eten en kwam altijd met iets 
thuis. (Dit was de jongensfiets van Jan Pier, overgenomen van diens 

oudere neef Henk Wytzes uit Sneek.) (…) Het moet voor mijn vader en 
moeder een heel moeilijke beslissing zijn geweest om hun 3 zoontjes naar 
Groningen te sturen, die laatste oorlogswinter. Ze reisden met een grote 
groep mensen achter in de laadbak van een vrachtauto en die auto’s werden 
op die lange tocht naar het Noorden ettelijke keren beschoten. Maar 
gelukkig keerden de 3 Eringa-jongens op een nacht (het was een avond) 

veilig terug, mei 1945; hun ouders waren niet thuis, die zaten ergens 
gezellig te kletsen; gelukkig konden ze door de brievenbus hun zusje 
wakker roepen. Nu wil ik iets vertellen over hoe in ons gezin de houding 
tegenover sex en erotiek was. Mijn vader trouwde dus nogal laat, maar 
zoals ik zei hield hij wel van vrouwen en in de gemeente waren er nogal 
wat die vielen op zijn mooie ogen en charmante manieren (die hij had als 
hij zich niet geremd voelde). Soms was hij nogal een flirt, maar ik weet 
intuïtief dat hij mijn moeder nooit onttrouw is geweest (die had hem 



trouwens genoeg te bieden). (…) Zoals ik al vertelde bezat mijn vader 
nogal wat tijdschriften met van die zoete licht pornografische plaatjes. 
(hij had een abonnement op de Wereldkroniek). Hij vond het spannend om 
mij die te laten zien toen ik een bepaalde leeftijd had. (…) Hij had ook een 
dik bruin boek “Die Geschichte der Erotik” of zoiets (Das Erotische 

Element). Hij liet me dat boek een keer zien en vroeg me om als hij een 
keer dood zou gaan dat boek uit de kast (ik herinner me nu nog welke kast, 
welke plank) te halen en het niet aan de anderen te laten zien. Grappig hè? 
(Jan Pier heeft dit boek een keer ontdekt achterin het rechter 

bureaukastje.) (…) Ik herinner me nog goed dat hij me sexuele 
voorlichting gaf. We hadden een wandeling die heette: de viaduct 
omlopen: je liep langs Endegeest het dorp uit, dan naar rechts langs de 
grote weg tussen Den Haag en A’dam, en dan weer naar rechts Oegstgeest 
weer in. Die wandeling duurde 3 kwartier en zo lang duurde ook die 
sexuele voorlichting. Het enige dat ik me er precies van herinner was dat 
we op het eind ervan een vrijend paar in de bosjes zagen liggen en hij met 
klem zei: “maak dat nooit bespottelijk, lach vrijende mensen nooit uit. 
”Mooi hè? Die viaduct doet me ook denken aan iets wat met het vorige 
thema te maken heeft. Na de oorlog kwam Churchill in ons land op 
bezoek. We wisten dat hij om  4 langs Oegstgeest zou rijden, van Den 
Haag naar A’dam. We stonden aan de kant van de weg en daar kwam een 
kleine colonne auto’s aan, in één ervan zat Churchill. Mijn vader brulde 
iets als hoera en Churchill stond op en maakte het V teken! Mijn vader zei 
dikwijls doelend op mijn moeders bruine ogen, Piet Paaltjens citerend: “Nu 
eens doen zij mij verschrikken, dan weer troosten zij mij zacht.” Dat zei hij 
als ze snibbig tegen hem was of critische opmerkingen maakte. Ik merkte 
dat ze wel critiek op hem had maar critiek van hem op haar, daar kan ik me 
gewoon niets van herinneren, behalve dat hij haar vond zeuren als ze iets 
zei van zijn slechte tafelmanieren, of als hij een lang verhaal over ratten of 
muizen begon midden onder de maaltijd en zij zei: “Kun je daar niets 
straks over praten,” dan riep hij verontwaardigd: “Maar Betty muizen zijn 
hele interessante schone beestjes”en hij bleef over ze doorzeuren terwijl 



mijn moeder machteloos doorat. Ik herinner me vaag dat hij het woord 
“schadefreude” uitte als zij een triomfantelijk, onaardig verhaal over 
iemand anders vertelde. Maar ruzie b.v., dat heb ik ze nooit horen maken. 
Dat klinkt toch wel onwaarschijnlijk, maar ik zou het toch moeten hebben 
gemerkt als ze met elkaar streden. Ik denk dus echt dat ze meestal gelukkig 
met elkaar waren, en elkaar heel trouw waren. (…) Je hoorde ze ook nooit 
kibbelen over geld, dat er altijd te weinig was, dus het had best gekund, 
gekibbel. Zoals ik al noemde kwamen er in de gemeente vreselijke 
problemen en mijn vader ging daar niet handig mee om. Ze probeerde hem 

dat uit te leggen, hij deed zijn best maar kon niet anders; ze steunde hem 
door dik en dun. Een van de laatste dingen die zij voor haar dood tegen Jan 
Pier zei was: ik had het goed bij je vader en bij jullie. (…) We waren een 
voorbeeldig gezin, nooit ruzie (nooit geleerd: ruzie maken), we kochten op 
zondag geen ijsjes, mochten niet naar de bioscoop toen we / Jan + Joop 
jong waren, mochten alleen op zondag naar het strand als het snikheet was, 
mochten niet op dansles (!) (Jan Pier wel toen hij in dienst was) en toch 
was hij geen strenge dominee: er heerste toch helemaal niet een sfeer van 
dwang, van zwartekousenkerkmentaliteit, want we hadden een vrolijke 
sfeer in huis en tsja, hij was wat theologie betreft niet ouwerwets, wel 
ouwerwets vroom: de manier waarop hij bad, de babietjes doopte, het 
avondmaal uitdeelde (neemt eet dit is mijn lichaam, neemt drinkt dit is 
mijn bloed dat voor u vergoten is: hij zei dat zo mooi, zo waarachtig, 
ernstig en vredig). (…) Hij probeerde in een preek uit te leggen dat de 3 
eenheid (God, Zoon + Heilige Geest) een soort model was. Een woeden 
gemeentelid hield hem de volgende dag op straat aan en riep: “God heeft 
met eigen hand geschreven: ‘Ik ben de Heeren uw God’ en dat is in 
meervoud.” Ontzet kwam hij thuis met zo’n verhaal (want hij vertelde veel 
over zijn werk en de mensen): dat je zulke domoren de dingen uit moest 
leggen, hoe kon hij daar ooit geduld voor opbrengen?! (…) Ook zijn eigen 
functioneren als dominee relativeerde hij. Toen hij een keer naar Toon 
Hermans was geweest zei hij: “het verhaal van zo’n man doet de mensen 
meer dan 100 preken bij elkaar.” (…) De catechisatielessen, daar heb ik 



een aantal jaren opgezeten. (…) Ik vond het heel saai, en ook onze 
leerboekjes waren saai: De weg des Heils, 2 deeltjes, door hem geschreven, 
de inhoud was net zo ontmoedigend als de titel (voor jonge mensen, n.b.), 
alles in vraag en antwoord zoals de Heidelbergse Cathechismus. (Het 

waren twee verschillende boekjes die hij schreef: DE WEG DES HEILS op 

eenvoudige wijze uiteengezet in vragen en antwoorden (60 pagina’s) en 

HOOFDPUNTEN DER GEREFORMEERDE GELOOFSLEER   
 (2

e
 herziene, vermeerderde druk, 1946, 128 pagina’s), beide uitgegeven 

door J.H.Kok N.V. te Kampen.) (…) Er werd in onze familie in Groningen 

+ Baarn ontzettend hard gediscussieerd over dogma’s, uitlopend op de 
oprichting van de artikel 31 kerk (heeft iets met de doop te maken, ik heb 
het nooit gesnapt). Je weet niet met wat een rode koppen als die lieve ooms 
+ tantes tegenover elkaar stonden, zaten (bij een borrel, met een sigaar), 
elkaar verwoed uitleggend hoe God over deze en die zaak dacht snietes 
swelles. Mijn vader had het daar wel moeilijk mee, want híj was deskundig 
(een professioneel, had dit vak gestudeerd) maar iedereen matigde zich een 
eigen mening aan, heel frustrerend. (…) Er kwam een 2e dominee in de 
gemeente (J.C.Brussaard, bekend van de radio), een emeritus predikant, 
part time, voor de ouderen. Het was volstrekt niet een man waar mijn vader 
mee op kon schieten. Er kwamen twee partijen in de gemeente – men wou 
mijn vader en helemaal uitwippen, veel mensen vonden hem te modern. 
Zoals ik al schreef: hij ging er onhandig mee om, was niet soepel, 
diplomatiek, soms (in kerkeraadsvergaderingen, waar de strijd zich 
voornamelijk afspeelde) verloor hij zijn geduld, werd driftig, zei helemaal 
de verkeerde dingen. (…) Hoe het allemaal afliep weet ik ook niet meer, 
wel dat het ’n slechte invloed op zijn gezondheid had; met een zorgelozer 
bestaan had hij vast langer geleefd. (…) Ook heb ik dit onthouden: hij las 
hoe de pharizeeën hem, Jezus, valse strikvragen stelden om hem er in te  



Jaap en Bettie Eringa-Andriessen 25 jaar getrouwd, 5 december 1952, v.l.n.r. Jan Pier, Jaap, Annelies, Bettie, Dik en Joop. 



laten tuinen en hij zweeg en schreef in het zand en ik vroeg “wat schreef 
hij in het zand?” en hij antwoordde: “hij schreef met zijn vinger in het 
zand: ellendelingen, rotzakken” (misschien dacht hij toen aan die 
tegenstanders die zijn eigen leven verpestten). (…) Alles bij elkaar 
bekeken, mijn vader was een goeie vader, vol liefde, vol aandacht, vol 
respect voor zijn kinderen. (…) Mijn vader was een echte intellectueel, met 
een grote intellectuele nieuwsgierigheid, heel veelzijdig in deze 
nieuwsgierigheid. Maar hij was niet een koele rationalist, eerder een 
gevoelsmens: een boeiende combinatie van het een (het intellect) en het 

andere (de emoties). Hij kon zich erg melancholiek voelen, zoals de meeste 
mensen die beschouwelijk van aard zijn (logisch, ze huppelen niet luchtig 
over de schaduwkant van het leven heen), toch herinner ik me hem als 
levenslustig en positief (daarin gesterkt door zijn sterke geloof in God). Hij 
was volstrekt integer, ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij ooit een 
valse streek zou uithalen. Hij was niet jaloers van aard. Hij was een 
individualist, stippelde zelf zijn weg uit, sjokte niet met de massa mee. Hij 
was moedig, en flink. Hij was een excentriekeling, niet voor niets dweepte 
hij zo met Piet Paaltjens. Hij deed soms echt van die gekke dingen, dat 
vond mijn moeder maar niks, al vond ze het grappig? (…) Hij was niet 
bekrompen, al was hij in bepaalde opzichten echt gereformeerd. Hij had 
twee eigenschappen waar ik niet goed tegenkon: de 1e was drift. Nu leed ík 
daar nauwelijks onder, mijn broer Joop wel, die kreeg weleens een draai 
om zijn oren, mijn vader stond dan op uit zijn stoel, wandelde naar het 
andere hoofdeinde van de tafel, en gaf Joop een tip op zijn hoofd, 
afschuwelijk. Soms sidderde je, als iemand iets zei waar hij driftig om kon 
worden. Mijn broer Dick riep eens een keer aan tafel bitter uit (ik ben nu 
kwijt wat de aanleiding daartoe was): “kan ik het helpen dat jullie me op 
de wereld hebben gezet” (hij was 15 of zo) en ik dacht: o jee nu wordt 
vader razend, maar die vond dat een ontroerende opmerking en zei: “je 
hebt gelijk.” De andere vervelende eigenschap was zijn heerszuchtigheid. 
Die speelde hem parten in gesprekken en discussies, waarbij hij een ander 
dikwijls niet genoeg ruimte liet. (…) Wel boos was ik b.v. om het feit dat 



ik geen laag stuur op mijn ouwerwetse fiets mocht kopen (kan ik toch 
voorovergebogen zitten, als op een sportfiets), terwijl ik nota bene zelf het 
geld er voor verdiend had met bollen pellen (  7,50 kostte zo’n leuk 
stuur). En waarom? Omdat híj het zonde voor het geld vond. Niet alleen 
boos was ik, maar razend. Ik herinner me dat ik een keer voor de deur van 
zijn studeerkamer stond en aarzelde met kloppen (je moest altijd kloppen 
door je naar binnen kon) omdat ik hem iets moest vragen waarvan ik dacht 
dat hij nee zou zeggen en ik haatte het. (…) Mijn vader had op zijn 
voorhoofd een raar bobbeltje zitten. Dat zat er al vanaf zijn vijfde. Hij was 

’s avonds buiten aan het spelen en toen was er een stom wicht van 13 of zo 
en die gaf hem een duw zodat hij met zijn hoofd tegen de punt van een hek 
viel. Dat verhaal vonden we mooi: hij was een kind geweest, net als wij. 
En hij vond het zelf heel grappig dat een lichaam vele tientallen jaren zo’n 
restje van een voorval met zich meetilt. (…) Al was mijn vader dan “geen 
heer”, hij had één galantprincipe: we mochten nooit aanmerkingen maken 
over het eten, dat mijn moeder met zoveel geduld en oewijding (of ook 
zonder geduld en toewijding) voor ons gekookt had. Mensen: mijn vader 
kon er zich eindeloos in verdiepen, in dit verschijnsel. Mooie vrouwen, 
filmsterren: daar schonk hij graag aandacht aan, maar wandelend op het 
strand en kijken naar die halfblote Jan + Alleman verzuchtte hij met de 
Prediker: “een krom en verdraaid geslacht.” Nog een voorbeeld van de 
onvrijheid van een dominee of de bemoeizucht van een gemeentelid: oom 
Piet Knibbe (de vader van mijn lagere schoolvriendin Riekje Knibbe) zei 
tegen mijn vader: “je moet maar echt niet de Decamerone van Bocaccio 
lezen, dat is niet goed voor een dominee;” een advies waar mijn vader 
jaren later nog om zat na te gniffelen. (…) P.S. De kracht van het gebed: 
mijn vader, klein jongetje, zat op het hek van een weiland waardoor hij 
heen moest op weg naar school, maar het weiland was vol koeien en daar 
was hij bang voor. Hij vouwde zijn handen, sloot zijn ogen en zei zachtjes 
“Here zegen deze spijze” en zie, toen hij zijn ogen open deed waren alle 
koeien weg.       



 
De nakomelingen van Jacob Eringa en 

Elizabeth Eland Andriessen (Groningen, 1905 – Oegstgeest, 1975) 
Jan Pier (*1929) + Elisabeth van der Stoep (*1932) = Elsbeth Eland  
 Jacomina (*1959), Jacob Jan Piers (*1961) en Marleen (*1965) 
Joachim Andries (1931-1998) + Jacoba H.S. Noteboom (*1929) =  
 Jaap Sebastiaan (*1960) en Hans Christiaan (*1961) 
Dirk (1934-1976) en Alida de Jong (*1943) = Annelies (*1963) en Wieke 
  (*1965) 

Annie Elizabeth (*1936) + Bert C.L.Touwen (*1934) = Hadewijch 
  (*1962),  Jeroen Laurens (*1964) en Dorothea (*1966)  
 
 



Dirk Eringa 
Gauw, 1896 – Eindhoven, 1951 

 
Het is mij, Jan Pier Eringa, redacteur van Het verhaal van onze familie 

Eringa, vreemd te moede over mijn oom Dirk te schrijven. Maar er is geen 
alternatief want zijn vier kinderen leven niet meer. Wel bezocht ik op  
11  november 2005 te Epe zijn schoonzoon Jaap Gehrels (1921-2006), 
weduwnaar van Jantina Rensina (Pim) Eringa (1922-1997). Mijn hoop dat 
Jaap mij een enigszins compleet levensverhaal van Dirk zou kunnen 
verschaffen, bleek ijdel.  Gelukkig kan ik aan het eind van dit laatste 
 hoofdstuk nog citeren uit een brief van een andere schoonzoon van oom 
Dirk, Willem Niemöller, die getrouwd was met jongste dochter Evolène, 
afgekort Lène. 
Uit het voorgaande hoofdstuk over Dirks broer Jacob (Jaap, mijn vader) 

valt af te leiden hoe de twee jongens in Gauw opgroeiden. Ze trokken 
graag met elkaar op, maar aandoenlijk is wat Jaap op 4 februari 1907 
schriftelijk (in rode inkt) bekende:  
J’ai reçu ce porte lettres le quatre Fevrier Mille neuf cents sept de ma 

maman à la condition que j’aime mon frère Thierri (Dirk) et que je sois 

raisonable contre lui. Jac.Eringa 

Na de lagere school doorlopen te hebben (wellicht evenals Jaap Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te St.Jacobi Parochie, Hoofd der School 
(zwager) A.L.J.Wytzes, volgde Dirk, volgens schoonzoon Gehrels, een 
technische opleiding. Maar of dit  m.t.s. of h.t.s.  was kon hij niet zeggen. 
In de boedelscheiding na het overlijden van zijn broer Hendrik Casper 
(1919) wordt Dirk vermeld als ‘electro-technisch ambtenaar, wonende te ’s 
Gravenhage’. Daarna kreeg hij een baan in Hengelo (Ov.). In die periode, 
te weten in 1921, trouwde hij met Jo op ’t Holt, dochter van ds. Op ’t Holt 
te Bolsward. Van hun trouwdiner, dus waarschijnlijk in een etablissement 
in Bolsward, staat hieronder een schitterende foto.  





 
 
 
 
 
 
 
Nog in Hengelo werd hun eerste kind, een dochter met de roepnaam Pim, 
geboren. In 1924 verhuisde het jonge gezin naar Eindhoven, waar Dirk in 

dienst trad bij Philips Gloeilampenfabriek, afdeling tl-armaturen. Vrijwel 
alle stafmedewerkers van Philips waren protestant, vrijwel alle arbeiders 
katholiek. Zijn werkgever plaatste bij zijn overlijden een advertentie 
waarin zijn verdienste als Commercieel leider van de Philora Afdeling 

werd geroemd. In deze functie maakte hij talrijke buitenlandse reizen, 
bijvoorbeeld kort na 1945 naar Brazilië om de autoriteiten over te halen tl-
verlichting te bestellen in de wagons van een prestigieus treinstel. Bij dit 
soort onderhandelingen kwamen zijn humor en charme goed van pas; hij 
wist feilloos hoe hij de mensen voor zich in kon nemen. Het schijnt dat 
domineesdochter Jo er moeite mee had om haar ‘Lebemann’ Dirk in het 
gareel te houden. Maar bij al zijn grappen toonde hij ook zijn serieuze 
trekken van huis uit. In gezelschap was zijn standaardvraag: ‘Wie heeft er 
nog wat te beweren?’ Typerend voor de sociale status van Dirk en Jo was 
dat de zeer welvarende familie Gehrels er wel even aan moest wennen toen 
Jaap zijn hart verloor aan dat meisje Eringa. De relatie hield echter stand, 
want in oktober 1950 trouwden Jaap en Pim. Hun huwelijk werd kerkelijk 
bevestigd door de gereformeerde ds.Gerrit Zeyl, met wie Dirk en Jo 
bevriend waren. (Nadat ik in 1954 in Baarn was komen wonen maakte ik 
dezelfde ds.Zeyl mee als wijkpredikant en voorzitter van de kerkenraad; hij 
heeft alle drie onze kinderen gedoopt in de gereformeerde kerk aan de 
Oude Utrechtseweg.). Jaap Gehrels herinnert zich het gezin van zijn 
schoonouders als zeer gezellig.  

Staand van links naar rechts 1 Sjoerd Eringa, 1880-1945    2 Hibbe Metz, 1883-1969    3 Marten Gerbrandy    4 Anne L.J.Wytzes, 1877-1955    6 Aafje Meima 
7 Grietje Eringa, 1888-1954, eega van S2    9 Johanna Eringa, 1907-2004, dochter van S13    11 Mevrouw Meima    12 De heer Meima    13 Jan Eringa, 1882-1951 
14 (waarschijnlijk) Durkje Leenstra, 1880-1978, eega van S13     
Zittend van links naar rechts 1 Akke Elizabeth Eringa, 1885-1955, eega van S4    Pier Eringa, 1879-1962    3 Afke Bakker, -1944, eega van Z2     
4 Jacob Eringa, 1894-1958    5 Ruurdje Eringa-Boschma, 1859-1925    6 Johanna Jantje Op ’t Holt, 1895-1982, bruid van Z7    7 Dirk Eringa, 1896-1951 
8/9 ongetwijfeld de ouders Op ’t Holt 
Op de voorgrond 1 Trijntje (Tine) Eringa, 1890-1951, eega van S3     2 Ruurdje Eringa, 1905-1986, dochter van S1     3 Feikje Eringa, 1904-1976, dochter van S13 
  



Trouwfoto Jaap Gehrels, 1921-2006, en Pim Eringa, 1922-1997; geheel vooraan links Dirk en Jo Eringa-op ’t Holt 



Wat weet ik persoonlijk te vertellen over oom Dirk, de peetoom van wijlen 
mijn jongste broer. Er is een door mijn vader genomen foto in onze 
voortuin in Oegstgeest: op de bank de oudste kinderen van oom Dirk en 
tante Jo (Pim, Ru en Jaap) en de twee oudste kinderen van Jacob (Jan Pier 
en Joop). Als oom Dirk op z’n eentje bij ons logeerde, waarschijnlijk op 
doorreis van of naar een van zijn vele zakenrelaties, schalde zijn enigszins 
snerpende Friese stem door het hele huis. Tot middernacht zaten de twee 
broers op mijn vaders studeerkamer luidkeels met elkaar van mening te 
verschillen. Ik vermoed dat Dirk zijn broer-de-dominee tartte met zijn 

wereldse inzichten. Want was hij niet een man van de wereld? Er zijn veel 
foto’s beschikbaar waaruit blijkt dat de levenspaden van Dirk en Jacob 
elkaar regelmatig kruisten. Uit het in Het verhaal van onze familie Eringa 

opgenomen videogesprek tussen Grietje (Gre) de Vries-Eringa, Hendrik 
Casper (Henk) Wytzes en mij blijkt hoe populair de jonge ooms Jacob en 
Dirk waren in de grote kring van neven en nichten.  
De volgende anekdote mag hier niet onvermeld blijven. Het zal in 1959 of 
1960 zijn geweest dat (mijn vader) Jacob een preekbeurt vervulde in 
Noordeloos. Desgevraagd weigerde de gastvrije boer, mogelijk een 
ouderling, hem op zondag zijn stallen te tonen aangezien dit in strijd zou 
zijn met het gebod van de rustdag. Jacob ervoer het gezelschap van deze 
boer als zo beklemmend, dat hij zijn aangetrouwde neef en naamgenoot 
Jacob Gehrels, die met zijn gezin toen in Gorcum woonde, opbelde met het 
dringende verzoek hem per auto te komen verlossen uit zijn logeerpartij. 
Hoe zou Jan Piers Eringa te Edens een dergelijke situatie hebben 
beoordeeld?  
 

Uit een brief van schoonzoon Willem H.J.Niemöller dd. 3 mei 2006  

Beste Jan Pier, 
(...)  Mijn entree in het streng gereformeerde bolwerk Eringa was op z’n 
zachtst gezegd nogal ongelukkig (...) want de grensverleggende Dirk was 
immers op 9 maart 1951 overleden, toen Lène nog net 16 was. En Lène 
ontmoette ik voor ’t eerst op 15 juni 1955 – zij was toen 21 jaar. Op 6 mei 

Dirk en Jo Eringa-op ’t Holt 



1956 werd ’t platonische in onze verhouding verlaten en kregen we een 
échte relatie. Dat was ’t begin van een geweldige tijd én een koude 
ontvangst in ’t Eringa-nest. Moeder en zusters van Lène zagen onze 
verhouding als een (religieuze en financiële) mesalliance; vanuit hun 
optiek niet ten onrechte. Broer Jaap speelde in ’t begin nauwelijks een rol. 
25 mei 1957 was onze verloving, die plaats vond in ’t huis van Jaap en El 
Eringa. De kogel was – in verschillende opzichten! – door de kerk. We 
trouwden op 22 juli 1958 – zelfs nog in een (toch wel verkeerde) kerk! 
Lène werd prompt ontslagen als verpleegster in het gereformeerde Juliana 

ziekenhuis; een echte verpleegster was ongehuwd. Deze inleiding dient je 
op de hoogte te stellen van een aantal zaken, dat ’t voor mij onmogelijk 
maakt om betreffende mijn schoonvader aan ‘waarheidsvinding’ te doen. 
Helaas heb ik geen persoonlijke ervaringen. Wat ik weet, heb ik uit de 
tweede, zo niet uit de derde hand. (...) In huize Eringa op de Aalsterweg in 
Eindhoven waren in de oorlog Joden ondergedoken. Lène mocht 7 mei 
1986 de postuum aan haar ouders toegekende Yad Vashem onderscheiding 
in ontvangst nemen. (...) Ik heb begrepen dat moeder Eringa een centrale 
rol speelde in dit gebeuren. Wel zat vader Eringa bij huiszoekingen nogal 
opvallend in Hitlers ‘Mein Kampf’ te bladeren.  
Dirk ging ooit bij zijn broer Pier en schoonzuster Afke in Buitenpost op 
bezoek. ’t Echtpaar was ten einde raad, want de huishoudster had afscheid 
genomen. En zoals bekend: ’t Jeltingahuis is wel érg groot (nu is het – met  
‘aanbouwsels’ – gemeentehuis. De dialoog tussen de broers verliep 
inclusief ‘snerpend Fries accent’, dat je eigenlijk moet hóren, ongeveer als 
volgt. ‘Ach Dirk, we zijn ten einde raad. De huishoudster heeft ons 
verlaten en we bidden alle dagen om hulp.’ ‘Pier, jullie moeten niet bidden, 
maar een advertentie zetten, met spoed gevraagd.’ Lène die min of meer 
‘liep’ met een roomse jongen, werd door Dirk streng en vermanend 
toegesproken: ‘Lène, je bevindt je op een hellend vlak.’ (...) Toen Ru wilde 
trouwen met Wout v.d.Heuvel (van de Zuidhollandse eilanden afkomstig 
en - dus?- van de zwarte-kousen-kerk), maakte hun gereformeerde  
predikant Fanoy bezwaar. Het huwelijk werd in april 1948 ingezegend in 



Wouts hervormde kerk. En dat kón natuurlijk niet. Ds.Fanoy: ‘Komende 
maandag zal ik de gemeente meedelen dat jullie dochter Ru onze kerk 
verlaten heeft.’ Waarop Dirk woedend gezegd zou hebben, dat dan de héle 
familie Eringa gedwongen zou worden de gereformeerde kerk de rug toe te 
keren. Fanoy schijnt de ban over Ru níet te hebben uitgesproken! (...) Een 
intieme vriend van Dirk was Rob Warmenhoven. Voor zover ik weet, heeft 
Dirk aan het eind van zijn ziekbed (maagkanker?) vrouw en kinderen weg 
gestuurd en is Rob Warmenhoven bij hem gebleven. Dirk schijnt toen zelf 
alle ondersteunende draden, buizen en toestellen buiten werking gesteld te 

hebben. Hij overleed door – wat ik dan maar noem – ‘auto-euthanasie’. 
Van moeder Eringa heb ik me een ‘boeiend’ beeld kunnen vormen. Ik heb 
haar nooit écht aardig gevonden, maar je kon wel op haar rekenen. Ze was 
erg gesteld op ‘wat hoorde’, wás een predikantsdochter en daar was ze 
trots op. (...) Uiteindelijk heb ik bewondering voor haar gekregen.  
Vader Eringa blijft voor mij een ‘postuum’ beeld. Hij komt op mij over als 
een erudiet – politiek geëngageerd, technisch hoogbegaafd (in 1920 
verscheen van zijn hand in de ‘Polytechnische bibliotheek’  no. 19 
‘Draaistroommotoren, hunne constructie, werking en berekening’ en 
Philips heeft hem later ‘titulair ir.’ gemaakt – dat deed men wel bij 
veelbelovende mensen). Kortom: een man, die ik helaas gemist heb. Hij 
heeft veel van de wereld gezien – een man zonder tunnelvisie. Hij was ook 
degene, waar homofiele familie welkom was en die hij zo nodig terzijde 
stond (Ludzer Eringa, Lammert Bakker). Gevoel voor humor – een zeer 
wezenlijke eigenschap om ’t leven bij tegenslagen en verdriet hanteerbaar 
te maken – schijnt hij gehad te hebben. Als illustratie een herinnering van 
Lène: bij het bijbellezen moest opgelet worden, dus als hij (b.v. bij 
Mattheus 26.6) las ‘Toen Jezus te Tilburg was...’ en niemand reageerde, 
kregen de naast hem zittende kinderen een draai om hun oren. (...) Sterkte 
met al je voornemens! Met vriendelijke groet, Willem 

Op het stoepje van de serre te Oegstgeest:  
Evolène Dirks en Annelies Jacobs Eringa 



De nakomelingen van Dirk Eringa en Johanna Jantje op ’t Holt  

(Beetgummermolen, 1895 – Purmerend, 1982) 
Jantina Rensina (Pim) (1922-1997) + Jacob Fredrik Gehrels (1921-2006) = 
 Jacobs Fredrik (Jef) (*1951), Dirk (*1952), Johannis Christiaan  
 (*1954), Coenraad Maarten  (*1957) en Sjoerd Anne (*1959) 
Ruurdina Hendrika (Ru, 1924-1992) + Eeuwoud van den Heuvel (1918- 
 1999) = Johanita Jacqueline (*1949), Dirk Eeuwoud (*1951) en 
 Michiel Willem (*1953) 
Jakob (Jaap, 1929-1988) + Elvira Niobe Steenhuizen (El, 1930-2005) =  

 Dirk Lars (*1958), Jaap (*1960) en Joyce (*1965) 
Evolène (1934-2005) + Willem Hendrik Johan Niemöller (*1931) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde van 

Het verhaal van onze familie Eringa 
 

Hierna volgen nog 
rouwberichten uit het bezit van Jan Pier 

aflopend chronologisch op jaren van overlijden. 



 
 
 
  
 
 



























 


