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derde nobele spreker (na de soep) is Johan. die met plechtlg gebaar. 
zooals voor deze gelegenheid passend. der Vereeniging in gebruike 
aanbiedt het bij hem berustend Heringa-archief. Een aanhoudend gejoe!. 
de dar:kwoorden des voorzitters welhaast overstemmend, toonde de 
dankbaarheid der verzamelden. In vruchtbaren bodem vielen toen de aan 
dat archief door Johan ontleende verhalen over de roemrijke daden van 
onze voorzaten. zoo hier te lande als in den Oost. Ze1fs gaf het croquetje. 
behalve eetlust (zooals op het menu vermeld) aan Jan de lumineuse 
gedachte in. ten behoeve van ons archief. een kamer in het Mauritshuis 
af te huren. hetgeen lachen verwekte. en na eenige amendeeringen leidde 
tot het niet in stemming gebrachte voorstel om boven het Mauritshuis 
een brandvrije kamer in de Enschedesche bibliotheek te verkiezen. 

Decorswisseling werd benut voor notulen en jaarverslagen. 
Dan kwam ossenvleesch met saus. Terwijl de boontjes rondgingen. 

kW2m de starnboom ter sprake. Opnieuw dringt Marinus aan op een 
krachtig aanpakken van de stamboomstudie en herinnert er aan dat 
Dr. Lasonder bereid is daarbij te helpen. 

En toen weer de kellners aan ieder een schoon bordje hadden gegeven. 
werd de lucht zwaar van voorgevoelens. De meest roerige hoeken van 
de tafel werden stil. toen Floris opstond en het woord nam. Onder 
ademlooze stilte deelde hij mee dat het HERINGA-FONDS. tot welke 
oprichting reeds voor twee jaar op den familiedag te Amsterdam in 
principe besloten werd. thans niet aileen gereed. maar den 22 Juli 1.1. 
gesticht was. De afdrukken van de stichtingsacte werden den leden rond
gedeeld. 

Twee onzer leden hebben de stichtingsdaad verricht. Floris en Jodocus. 
Dus bestaat nu onherroepelijk. voortgekomen uit en annex aan de 
Heringa-vereeniging dat fonds. dat tot roeping heeft steun te verleenen 
aan leden der vereeniging. die daar behoefte aan hebben. Voorloopig 
nog zwak. nu de kapitaalvorming nog in het allereerste begin is. zal 
eerst recht deze stichting. die in haar voortbestaan van de moederver
eeniging onafhankelijk is, voor ons nageslacht haar nut kunnen afwerpen. 
Maar zeker mogen wij er trotsch op zijn dat uit onze vereeniging dit is 
voortgekomen. Grooten dank zijn wij allen den beiden grondleggers 
verschuldigd. Ons moet het een eerezaak zijn. door toetreding als lid. 
aan den groei van het fonds naar vermogen bij te dragen. 

In een korte uiteenzetting schetste Floris aan de hand van den stich
tingsbrief de grondslagen en het wezen van het fonds. Hij beschreef het 
als een 500rt vrijwillige verzekering. die den contribuanten in geval van 
nood in twee richtingen steun wil geven. hetzij voor eigen levensonderhoud 
of wei voor de opvoeding hunner kinderen (opleidingsfonds). Voor 
nadere bijzonderheden moge hier verwezen worden naar de aan de 
Mededeelingen toegevoegde stichtingsbrief. 

We laten dus de uitgelezen woorden onvermeld. waarmee beurtelings 
(of tegelijkertijd) aile aanwezigen. aan hun enthousiasme uiting gaven. 
Met acclamatie werd het voorstel aangenomen de helft van het kassaldo 
(f 400.-) in het fonds te storten. en onmiddellijk onderteekenden ver
scheidene leden het biljet van toetreding als contribueerend lid. of wei 
deden een storting-in-eens. Zoodat onmiddellijk een flinke som boven 
het stichtingskapitaal aanwezig was. Wij stellen ons voor van den stand 
van het Fondskapitaal in onze Mededeelingen de leden der H. V. op 
de hoogte te houden. Tot bestuursleden van het fonds werden aangewezen 
Floris. Docus en Haitze. 

Uit het algemeene enthousiasme ontstond de behoefte een telegram van 
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hulde te sturen aan Oom van Wetering. die van den beginne af aan een 
der steunpilaren van de fondsgedachte is geweest. en voor wien deze 
dag een groote voldoening moet zijn geweest. 

Het was dan ook slechts noode. dat de vergadering kon overgaan tot 
het volgende punt van de agenda en. zich nederleggend bij de beslissing 
van Oom van Wetering. er toe overging een nieuwen penningmeester te 
kiezen. Met algemeene stemmen werd Oom Simon (Stompetoren) als 
zoodanig aangewezen. 

En nog waren we niet aan het eind van de verrassingen. Een derde kwam 
aan het dessert. Een postpakket met begeleidend schrijven van Willem 
(Veenendaal) uit Ragaz bracht den voorzitter een hamer! Alweer gejuich. 

Het was bijkans half twaalf. toen met het diner ook de officiee!e ver
gadering gesloten werd. Oegenen. die na al de emoties behoefte hadden 
aan rust. zochten onder een der vele gastvrije daken van Groenlo hun 
slaapkamer op. Zij. die nog de spirit in hun aderen voelden golven. 
bleven tot ver na middernacht rond de kachel bijeen. 

Den volgenden dag yond men elkaar terug. Weer was het in de 
groote huiskamer van Basten Asbeck vol en gezellig. weer stroomde de 
geurige koffie en levendiger dan ooit voe!de men de grootte van de 
gastvrijheid van onze Grolsche tak. 

Orie. vier auto's stonden voor het huis klaar. En dan begon de uittocht. 
Net als toen wij kinderen waren. keken we nieuwsgierig naar al die 
geheimzinnig ingeladen flesschen. manden en karabiezen. En net zoolang 
reden de auto's af en aan tot heel het joyeuse gezelschap getransporteerd 
was naar Orostler. het mooie rustige bosch met zijn gezeUige theetent 
en verdere quite old fashioned gelegenheden. En weer gingen de kwink
slagen over en weer in een groote kring van blij gestemde Heringa·s. 

Het was te vroeg tijd om op te breken. Hartelijk dank gastheer en 
gastvrouw! Het was een geslaagde familiedag en een keerpunt in de 
geschiedenis van onze vereeniging. 

c. 
Geachte {ami/ie/eden. 

lngesloten doen wij U de stichtingsacte van het Heringa-fonds toe
komen. Het doel is U bekend. de statuten spreken voor zich ze!f. V orm 
en inhoud ervan zijn getoetst aan een stichting met overeenkomstig doe!. 
welke goed werk verrichtte. Wij roepen thans Uw aller medewerking 
in om te helpen opbouwen. want alleen daardoor zal ons fonds hetzelfde 
kunnen bereiken. Steunt door toe te treden Uw verwanten en .... U 
zelf. Ingevulde formulieren worden gaarne ontvangen door den laatst
genoemde. 

Het bestuur van het fonds. 
F. K. J. HERINGA.
 
HAITZE HERINGA.
 
JOO. HERINGA. penn. Leiden. Witte Singel 31.
 

FAMILIEBERICHTEN. 

Sinds de verschijning der laatste ..Mededeelingen" ontvielen aan onze 
vereeniging de volgende leden: 

Wed. S. P. Heringa. geb. Jacoba Hulst. overleden te 's Gravenhage 
17 December 1921. 

Petronella Maria Hagedoorn. overleden te Bilthoven 18 October 1925. 
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Wed. J. W. Sanders-Wunder, overleden te 's Gravenhage 10 No
vember 1925. 

Jodocus Hagedoorn, overleden te Bilthoven II Februari 1926. 
Zij hadden warme belangstelling voor onze vereeniging en bezochten, 

zoolang hun gezondheid dit toeliet, getrouw onze familiedagen. Daarvoor 
danken wij hen en eeren hunne nagedachtenis. 

Sinds dienzelfden tijd werden geboren 
Willem. lOon van P. K. Heringa en M. Wind, te Soest, 18 Sept. 1922. 

Zie stamboomlijst No.5. IX Kaadd. 
Martje, dochter van Hidde Heringa en M. van Thiel. te Stompetoren, 

13 April 1923. In te vullen stamboomlijst No. 10, IX cbacbac. 
Catharina Elisabeth. dochter van P. M. Heringa en L. Lasonder. te 

Enschede. 2 Oct. 1923. In te vullen stamboomlijst No.9. VIII Kes. 
Elsa Maria, dochter van F. K. J. Heringa en S. Heringa. te 's Graven

hage. ":I Aug. 192":1. In te vullen stamboomlijst No.9, VIII Kede. 
Jodocus. lOon van J. Jeswiet en M. C. J. Hagedoorn. te Pasaroean. 

30 Nov. 192":1. In te vullen stamboomlijst No.7, IX Kcdae. 
Eventueele correcties der stamboomlijsten komen in een volgend nummer. = 

MEDEDEELINGEN. 
Voor mogelijk gerief van de leden nam het bestuur de volgende = 

maatregelen : 
=I. Dr. G. C. Heringa. Nieuwe Gracht 6":1 Utrecht. stelt zich beschik

baar om zijn tusschenkomst te verleenen in geval men mocht wenschen 
in combinatie met andere leden gezamenlijk pension te zoeken of andere 
vacantieplannen te beramen. mogelijk ook kinderruil aan te gaan voor de 
vacantie. Hij verwacht wenschen daaromtrent zoo spoedig mogelijk aan 
zijn adres. 

2. S. Heringa, Stompetoren. is bereid een ruilbureau te organiseeren 
voor kinderboeken (prent-, lees- en schoolboeken). voor alle leeftijden. 
Hij vraagt daartoe: 

a.	 aanmelding van hen. die dergelijke boeken willen afstaan (tijdelijk.
 
voor goed of tegen vergoeding) met nauwkeurige opgave van titel
 
en schrijver; geen zending van boeken.
 

b.	 hetzelfde met nauwkeurige opgaven van hen. die boeken wenschen. 
Hij geeft aan belanghebbenden over en weer bericht, de verzending 

geschiedt onderling na informatie. onkosten wordt desgewenscht vergoed. 
Maakt het hem druk. naar zijn wensch! 

Een volgend maal worden U een verbeterde ledenlijst toegezonden en 
een stel aanvraaglijsten voor lidmaatschap der vereeniging. met verzoek 
deze te doen toekomen aan U bekende adressen van eventueele familie
leden, nog niet lid der vereeniging. 

De familiedag is voorloopig bepaald op Zondag 27 Juni, te Haarlem. 

In het bestuur trad om gelOndheidsredenen A. van Wetering als penn.
arch. af. De eerste functie werd opgedragen aan S. Heringa. Stompetoren. 
de laatste wordt waargenomen door den voorzitter. Aan den afgetredene 
werd in de vergadering hulde gebracht. welke hier nog eens worde herhaald! 

Bij wie is: Weissman. Heringa-State? Dit werk. evenals berichten van 
geboorte. overlijden. adresverandering. opgave familieleden worden gaarne 
ingewacht bij den penningmeester of bij P. M. Heringa. Loudonlaan 65. 
Enschede. 
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