POËZIE–ALBUM VAN PETRONELLA ANDRINGA
16 FEBRUARI 1887 - 25 DECEMBER 1986

Nieuwebrug, 16 februari 1899

Petronella Andringa 1901
Deze album behoort aan mij
Zoolang ik heb het leven,
Petronella Catharina is mijn naam
Mij bij de doop gegeven
Andringa is mijne van
Mijn vaderlijke stam
Terband is het dorp
Waar ik ter wereld kwam.

1

Mijn kind gij vraagt aan mij
Een regeltje op dit blad
Nu denk ik zoo bij mij
O mocht de Goede God
U! op uw Levensbaan
Toch steeds geleiden
Opdat gij na een vlekloos Leven
U eeuwig moogt verblijden
In ‘s Hemels schoone dreven
Joh.Tj. Andringa

2

Lieve dochter
Er daalde een duifje van den hemel
Ter neer op aard,
Zoo wit als sneeuw, zoo zacht als zijde
Zoo vlug van vaart.
’t Hield in zijn bek een klaver stengel
Voorzichtig vast.
Waaraan een drietal schoone blaadjes
Was zaamgepast.
Het duifje wierp op aard de stengel
Voorzichtig neer,
En dadelijk vloog het met zijn wiekjes
Klappend ten hemel weer
Nu wensch ik mijn kind dat gij deze blaadjes
Hier vindt beneên,
Ze zijn Geloof,
Geloof, Hoop en Liefde
Te zamen een.
Uwe Moeder

3

Lieve Zuster !
Gij vraagt mij als ik in dit boek
Een versje U wil schenken!
Opdat gij bij het zien daarvan
Aan mij zoudt kunnen denken
‘k Voldoe heel gaarne uw verzoek
Maar gaarne zou ik weten
Dat Gij ook zonder
zonder versenboek
Mij nimmer zult vergeten
Ter gedachtenis aan uw
broeder Tj. J. Andringa
Niewebrug 26 Februari 1899

4

Lieve Zuster !
Een album is een aardig ding
Eenieder schrijft zijn naam erin
De eene dit de andere dat
En daarom schrijf ik ook maar
maar wat
Ter gedachtenis aan uw
Broeder Rudolf
Nieuwebrug 26 Februari 1899

5

Lieve Zuster.
Er luidt een klokje van scheiden
Zoo rusteloos door het dal
Ik weet dat het voor ons beiden
Ook eenmaal klinken zal
Maar wat er ook moog gebeuren
Wat ook het leven biedt
Geloof mij lieve zuster
Vergeten doe’k u niet
Ter herinnering aan
uw Zuster Anna Andringa
Nieuwebrug 31 Juni

6

Lieve Nicht!
Weinig letteren heb ik noodig
Om mijn wenschen aan te biên
Meer dan vijf zijn overboodig
Dat zal ik u laten zien
Het kleine woordje Geluk alleen
Is het juiste wat ik meen
Ter herinnering aan
uw liefhebbende Nicht Marie de Haan
Amsterdam 31/6/98

7

Lieve Vriendin.
Op een album met portretten
Daar wordt dikwijls op gefit
Men gaat op de kleuren letten
‘D’een zegt
zegt dat en d’and’re dit
Doch op dee’z Albumbladen
Vindt men nergens een gezicht
De taal van’t hart kan men hier vinden
En die is tot u gericht
‘k Wensch dan dat het leven u nooit tot last
moge zijn
Dat vreugde u om en om zweve
Gelijk de heldere zonne
zonneschijn
Ter herinnering aan
Uwe Vriendin Hielkje Wiegersma
Nieuwebrug 12 Mei 1900

8

Nieuwebrug 10 September 1900
Lieve Nicht
Achting genieten
En eeren te geven
Dat streelt de harten
En adelt het leven.
Vrienden te hebben
En vriendschap gevoelen
Geeft aan het
het leven
Een schooner bedoelen
Bemind te worden
En liefend te leven
Dat is ons doel
Waar wij allen naar streven
Ter Herinnering aan
Uw Nicht Agatha Ettema,F raneker

9

Lieve Nicht
Nu waarde Nicht
Een klein gedicht
Rijmen zit niet in mijn hoofd
Maar Petronella
Petronella ik had
Het u beloofd
Al is dit versje gering en klein
’t Zal hoop ik tot genoegen zijn
En dat het u maar wel mag gaan
Hier op die schoone levensbaan
Ter gedachtenis aan uw
Nicht Petronella Meijer
St. Nicolaasga 10 Sept 1900
10

Waarde Vriendin
Ik zou wat in uw album schrijven
Maar wist niet wat
Wij willen steeds Vriendinnen blijven
Bevalt dat
Ik schrijf niet veel zooals ge ziet
Maar wensch alleen vergeet mij niet.
Ter herinnering aan
Uwe Vriendin Margaretha Kingma
Nieuweschoot 25 Maart 1899

11

Zuidveen, 6 April
Waarde Vriendin!
Zooveel haren op eenen geitebok
Zooveel rozen op eenen rozenstok
Zooveel vlooien op eenen poedelhond
Zooveel malen wensch ik U
levensgezond
Ter herinnering aan
Uw vriend
Geert Kroon

12

Lieve Zuster
Wanneer gij naar verloop van jaren
Uw album blaadjes eens doorziet
En eens dat versje weer gaat lezen
Vergeet dan ook uw broertjes niet
Ter gedachtenis aan uw broertjes
Petrus Andringa en
Sybrandus Andringa
3 Maart 1901 Nieuwebrug

13

Uit vrienschap
Durf te leven kwel u niet
Met te veel gedachten
Werk uw werk en zing uw lied
Onder blij verwachting
Vroom en vrolijk frisch en vroeg
Met de zonne wakker
Met de handen aan de ploeg
Op die grote akker
Ter gedachtenis aan
Maria Hoeben
Heerenveen 27/3/1902

14

Uit Vriendschap
Het broos verganklijk albumblad,
Dat thans dit letterschrift bevat
Wordt eens niet meer gevonden
De hand die deze pen bestuurd
Wordt eens in’t graf ontbonden
Maar immer onverganklijk blijft,
Het woord dat zij hieronder schrijft
Gods liefde
liefde en trouw, die U bewaart.
Ter herinnering aan uw vriendin
Geesje Postma
De datum zij Gedenk aan mij
Heerenveen Nijehaske 1902

15

Wat ik u toewensch!
Een lieve kring van trouwe vrienden
Een effene zonnige levensbaan
Een open oog voor ’t goede en
schoone
schoone
De lust om steeds vooruit te gaan
Een blij te huis vol licht en vrede
Een lieflijk hart een zacht gemoed
Tevredenheid bij vreugd en smarte
En levenslust en stervensmoed
Uw Toegenege Sietsche Heida
Heerenveen 14 April 1902

16

Aan Pietje
Wat leed of ramp u treffen moog
Houdt ’t oog tot God omhoog;
En vouw de handen zamen,
Kniel biddend neer
En zeg: Op U vetrouw ‘k O Heer!
En de Engelen zeggen: Amen!
Tot Aandenken van Uwe
u toegenegen Martha Hoeben
Heerenveen, 24 Maart 1902

17

uit vrientschap
vrientschap
Ik zou wat in uw album schrijven
Maar wist niet wat
Wij zullen steeds vriendinnen blijven
Bevalt dat
Ik schrijf niet veel zoals ge ziet
Herinneringen aan
grietje de Boer
Nijehache 1902
De dartum zij gedenk
Aan mij

18

Uit Vriendschap
Gij biedt mij deze album aan
Ik acht het als mijn plicht
Om voor u op dit kleine blad
Te schrijven één gedicht
Nog jong zijt gij ven jaren
Het leven lacht u aan
Gij kent nog geen bezwaren
Waarlangs uw weg zal gaan
Blijft dankbaar voor het goede
Geniet het blij van Zin
Wordt weldoen nimmer moede
Zoek steeds u vreugd daarin
Ter herinnering aan Anna Hoeben
Heerenveen 24 Maart 190

19

Lieve zuster
Ik wensch u toe
Wat ik mij zelven wensch
En dat is zeker goed
Ter gedachtenis aan uw broertje
Sijbrandus Andringa
Nieuwebrug
Nieuwebrug 1902
De datum zij gedenk aan mij

20

Uit vriendschap
In de schoonste tijd van't leven
Wil ik u een versje geven
Dat een korte wensch bevat
Leef gelukkig en tevreden
Vindt waar uwe voet mag treden
Trouwe vriendschap op uw pad
Terherinnering aan uwe
toegenegen vriendin
S. G. Sikkenga
Niewebrug 22 Februarie 1903

21

Uit Vrienschap
Rozen verdorren
Bloemen vergaan
Maar onze vriendschap blijft altijd
bestaan
Ter herinnering aan
J de Boer
De datum zij gedenk aan mij
Heerenveen 1903

22

Beste Petronella
Petronella !
Als ik een dichters geest bezat,
Dan had ik op dit albumblad,
Een schoon gedicht geschreven.
Doch daar ik deze gave mis,
Wensch ik u al wat noodig is,
Een recht gelukkig leven,
En voeg er nog ten slotte bij,
Ik denk aan u, denk gij aan mij.
Ter herinnering aan je vriendin
Wimke Jager
Niewebrug 3 Aug 1902

23

Lieve Vriendin
In uw album iets te schrijven
Zou ik gaarne willen doen
Maar het moet bij willen blijven
Want ik weet niets van fatsoen
Ik ben geen dichteres geboren
Rijmen kan ik evenmin
evenmin
En om andren na te praten
Daarin heb ik ook geen zin
Dus van mij de wensch alleen
Leef gelukkig en tevrëen
Ter nagedachtenis aan Uwe Vriendin
Th. de Jong
Giekerk 3 aug. 1903
24

Waarde Nicht
Altijd vreugde nooit verdriet
Dat lot vindt men op aarde niet
niet
Ik kan dus niet wenschen
Dat dit leven, u altijd vreugde zal
geven
Maar dit wensch ik U van ganscher
harte
Ontvang veel vreugde, en weinig
smarte
Tot aandenken van uw neef
T.E. Meijer
23 Januarie 1904
25

Waarde Nicht
Kort is de winterdag
Kort is de jeugd
Daarom wie leven wil
Leve verheugd
Ter herinnering van Uw Neef
R E Meier
23 Januari 1904

26

Waarde Vriendin
Vriendschap zoekt geen rang of schatten
Maar een trouw oprecht gemoed
Dat bij vreugde en bij droefheid
Ons haar invloed kennen doet
Wat dan ook de verdre loopbaan
Op deez aarde voor ons zij
Nimmer zal ik u vergeten
Denk dan somtijds ook aan mij
Ter herinnering aan uw vriendin
Wikje van Dijk

27

Beste Petronella
Wel foei een foutje bij dit blad
En bovendien nog vastgeplakt
Waarom een foutje, vraagt gij wis,
Is dat iets nieuws dat mode is?
Neen, dat juist niet, mijn beste meid
Maar 't is alleen, uit zekerheid,
Opdat gij , onder al uw vrienden
Mijn bladzij, vlug terug moogt vinden
Ter herinnering aan u vriendin
Cornelia de Jong
Nieuwebrug
Nieuwebrug 17 Oct. 1904

28

Uit Vrienschap
De tijd vervliegt, de bloem valt af
Maar Vrienschap blijft bestaan
In ieder oord, in elke streek
Waar 't lot ons ook doet gaan
Dus waar en hoe ge u ook bevindt
In 't onbegrensd heelal
Denk soms aam Haar, die zich met
met
vreugd
Ook u herinneren zal .
Ter herinnering aan uw Vriendin
Grietje Keetelaar
Nijhuizum 29/8 05

29

Beste Petronella
Een album is een aardigheid,
Waar gij mij met hebt verblijd.
En nu wil ik u een versje geven,
In uw album blad.
Onder de bloemen
bloemen die aardrijk versieren,
Ken ik een bloempje nedrig en klein
Blauw als de kleur van de wolkenloze hemel
En als de onschuld teder en rein.
Wanneer ge nu naar latere dagen
Met blij herdenken u album doorziet,
Denk dan aan mij
En aan het bloempje; vergeet mij
mij niet
Dat is dan ook mijne wensch.
Ter herrinring aan uw vriendin
Anna Punter
Nieuwebrug 1 April 1905

30

Waarde Nicht
Al zal 't er dwars
door henen gaan
Mijn naam zal in uw
Album staan
Ter gedachtenis aan uwe Nicht
Jeltje P. Ijdema
Nieuwebrug 31 januari
januari 1905

31

Beste Pietje
Twee open oogen,
Een harte van goud
Zuiver geweten zorg dat je houd
Al geeft dan u leven
Kommer en smart
Gij zijt dan te vreden
Met vreugde in 't hart.
Uw toegenegen vriendin
Catharina Miedema
Nieuwebrug 25 September

32

Waarde Vriendin
Kom Pietje neem dit roosje
Zoo rein van bloezem blaârn
Och wil het niet versmaden
Want Vriendschap biedt het aan
Als pronk aan Floras Hoven
Waardeert ge wis vriendin
Maar zie er dan ook tevens
Het beeld van Onschuld in.
Tot aandenken van uw Vriendin
Elske Oosterwoud
Naskerdijken 5 November 1905

33

Waarde vriendin
Vriendschap staat zoo vast als muren
Maar de onze zal nog langer duren
Want muren vallen mettertijd
Maar vrienschap duurt in eeuwigheid
(Gij kunt wel zien aan de pen dat
dat ik geen
Notaris ben)
Ter herinnering aan uw vriendin
Johanna Patersma
Nieuwebrug 9 Augustus 1906

34

Waarde Vriendin
Slechts dommen zijn het,
Die altijd klagen,
Dat alle rozen
Doornen dragen;
Maar de wijze klaagt niet,
Omdat hij naast doornen
Rozen ziet.
Ter gedachtenis van
Anna de Vries
Nieuwebrug 21 Dec. 1906

35

Beste Pietje
Lees vrij ik mij
Op dan houdt van
En zeg van gij
Neer en u houdt
(De datum ben ik vergeten de muizen hebben
hem op gegeten)
U toegenegen
Johanna Engwerda

36

Rauwerd
Rauwerd 5 Oktober 1906
Uit Vrientschap,
Gij vraagt in deez’ album
Een versje van mij
Aan dit verlangen
Voldoe ik gaarne hier bij
Leef lang en gelukkig
Wees frolijk en blij
En leest gij dit blaadje
Denk dan aan mij.
Marijke Engwerda

37

Album Omslag

38

Petronella Catharina Andringa is geboren op
16-02-1887 in
Ængwirden/Terband, dochter van
Johannes (Tjipkes) Andringa en
Homkjen Ruurds de Jong.
Jong
Petronella is overleden op
25-12-1986, 99 jaar oud.
Petronella trouwde, 29 jaar oud,
op
06-05-1916 inÆgwirden met
Fedde (Meinderts) Engwerda,
Engwerda
29 jaar
Fedde is geboren op 3030-0909-1886 in
Wymbritseradeel/Scharnegoutum,
zoon van
Meindert (Ates) Engwerda en
Baukje (Botes) van der Werf.
Fedde is overleden op 0909-0101-1932 in Vroomshoop, 45 jaar oud.
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