
LORIFAS: GEI4ERTS I'JEVERSGEZELSCHAP UtT 1847.

door Ad Otte:r

ffiïiFírt' orifas is een naam rnet een in het Brabantse land ver_
ÍilMl trouw0e klank, en dat zeker niet in de laatste plaats
,E# doo" het door de gehele provincie bekende volkslied o-
ver Hertog Jan met het raadselachtige refrein rrHarba Lorifeir.
,Iarenlang was het de herkenn ingsme I odi e voor het Brabants IIalf_
uur bij de KRO en het is nu de rrtune| van 0mroep Brabant. I{et
Iied werd gemaakt in 1,94?. Harrie Beex, oud-voorzitter van
Brabalts Heen, ronthuldet bij gelegenheid van het 2S-jarig
bestaan van het lied herkonst en achtergronden daanr'an en dat
was niet zonder reden want bij nenigeen had ,le rnening postge_
vat dat dit zo snel poputair geworden volksliecl gold als een
typisch voorbeeld van door mondelinge overlevering uit de
niddeleeuwen bewaa_rd gebleven cultuurgoed (f). Oe tekst van
het anonien in roulatie gebrachte lierl rrns van Beex en de ine-
lodie was van Floris van der putt (nu: emer itus -pastoor teLieshout). Zowel Ínelodie als in de tekst gebezigde woorcien
als tvarenr, rpeerdr en ttrionfantr galen het Iied ook inder_
daad een middeleeuws tintje maar evengoed wercl toch ook ge_
wezen op haar ontstaan in de 20ste eeuw r,rtr Eer gezongen wordt

echter is een stukje tekst dat werd ontleend aên 6én dêr hoof_
se Íninneliederen díe worden toegeschreven aan tlertog Jan per_
soonlijk. En sedert de storÍnachtige opgang van het lied van
Beex en van der Putt is er al heel wat gefilosofeerd over de
betekenis daarvan, naar nen is er niet rnee klaargekornen. Ook
niet nadat de hele Brabant pers her en der in de provincie
zijn licht ging opsteken. Peter Vink stootte daarbij op zijnrr Zwerftochten door de Peel rr, gepublÍceerd in Traverse, op
een 19de eeuwse weversclub ÍLorifasfi uit Genertrnaar dat ge_
geven werd niet verder uitgespit. En juist dat gegeven is
n.i. toch wel een dieper gaande beschouwing waa-rd, want in
Genert bezit de naam Lorifas al sinds Ínensenheugnis een le_

van na 7OO jaren dat Hertog Jan kwann varen. rllarba Lorifal
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gendarische klank endat dus niet vanrlrege het in 194? genaak_
te lied (Z). tt"t is daarbij opnerkenswáard dat de zo net het
Brabantse vereenzelvigderrl,orifar juist in è gemeente Gemert,
welke pas sedert het begin van de lgde eeuw officieel tot
Brabants gebied gerekend nag worden, allerwege bekendheid ge_
noot. Een verklaring daaxvoor ligt wellicht besloten in hetfeit dat het Gemertse r+eversgeze lschap onder die naarn pas
ontstond tegen het nidden van de vorige eeuw.

Ontstaan en doel van als Lorifas.
0p het _in october 1888 gehouden feest van St.Severus, de pa_
troon der Genertse wevers (B), is kennelijk cle gedachte op_gekonen oÍn op grootse wijze het jaar daa.Lopvolgend het 15deeeuwfeest van Severus te naken tot wat nen ,à, ,roura., a"r,jubelfeest. Varr novenber 1889 dateren de eerste notulen vanhet zogenaamde rrHoof dgezelschap St.Severus te Genertrr, welkenotulen, een indruk geven van niet alleen de gedegen wijze
waarop Severusfeesten werden voorbereid naar oàk 'tran doêl eninhoud der Severusgezelschappen, waarvan er in Gemert in lg8g
maar liefst 10 blijken te bestaan (4).Itzij beoogden geen ander doel clan gezellig sanen_zijn eensper maand (op Zondag) door het bestuur vastgàstelcl. Zotn zon_
dag noenden de wevers dan compr i es iezondag en de Severusdag
was voor de wevers een ware l,reugdedagn, zo schreef wijleiBert van Genert in een terugblik af in áe dertiger jaren inde Gernertsche Courant. Heel nauwkeurig ingepast in het levenvan alledag van de Genertse wevers verhaáIàe deze schrijvertot in details van de tradities en gebruiken dier gezelschap_pen, die hij noernde een soort vereniging, een zogenaaÍnde
cornpagnierr. Het relaas van Bert van Genert is in zijn geheel
opgenonen in onze uitgave rDe Gemertse handwever _ zijn vak_taal en zijn dagelijks leven"(5) en het daar verhaalde bLijktexact in overeenstenning met bronnen als notulen en regle_menten. 

_Zo 
scbrijft het op g decenber lggg opgemaakte statuutvan het Hoofdgezelschap voor: rrBij dit gezàIs.h.p, h,aarvanware vriendschap en eendracht de grondsiag is, zuilen geenegrove stoornissen of oneenigheden mog,rn plàats hebbenÍ.

In nogal wat geschriften en publikaties is de fout begaan deuit de vorige eeuw daterende weversgezelschappen te zien alseen voortzetting van de ainbachtsgilden r,an v6àr ae Franse tijdof als een voorloper van ale vakbÀn d,en. ?nsdrreef oud-{€.FlaanSicking ons onlangs nog - onder;neer om te ata.,raa, toa behoud_
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zuchtig ons Genert was - rrdat de ambachtsgilden in de Franse
tijd waren afgeschaft drong pas laat tot Gernert door...Í(6).
Ter verdui del i jking: Genert heeft nooit een arnbachtsgilde
gekend, dat was de steden voorbehouden en daar kan noch de
aanwijzing van Gemert als rrllistorische stadskernlr die pa,s 10
jaar oud is, noch het Gernert benoemen als rrweversstadr tijdens
de carnavalsdagen, iets aan ver anderen. En wat de textiel-
arbeidersbond St.Severus betreft: de plaatselijke afdeling
daarvan werd opgericht in het begin van deze eerrw en die ont-
stond niet uit, naar naast de cp geheel andere leesl geschoei-
de Severusgezelschappen. h is geen enkel gegeven bekend dat
de laatsten zich ooit hebben ingelaten met andere zaken als
vriendschap, gezelligheid en feestvieren.
En wanneer het Hoofdgezelschap van St.Severus vanuit clat ka-
der andere gezelschappen benadert on geuamenlijk hêt jubel-
feest te vieren dan prijkt bovenaan in een opsornming van Ge-
zelschappen: 'rI,orifasrr gevestigd bij Van Duinhoven ( Caf6 In
den Boomgaard in de gang) tegenover de kerk. AIs president
wordt genoend H. van Berlo.
Hoe oud de Genertse Severusgeze Ischappen precies zijn, daar
is tot dusverre niet veel van bekend geworden. Áangenomen
wordt dat het Hoofdgezelschap dateert uit het jaar 1BBB oÍdat
in dat jaax het bewaard geblevên reglement werd opgemaakt.
In de notulen van het gezelschap is orerigens merkwaardig ge-
noeg sprake van de herkozen president en overige directiele-
den op 4 november van dat jaar.
Het gezelschap trArbeid Adeltrr, waarbij waren aangesloten de
wevers van de fabriek van Prinzen en waarvan de Duitse werk-
meester C,ar 1 Orth de president was, werd opgericht een paar
jaar na opening van de nieuwe fabriek in de Hoef, in 1gg6 (?).
Voorts bezit één rten nog bestaande gezelschappen een zilveren
her inner ingsschi ld uit de zestiger jaren van de vorige eeuw(8). Van het Gezelschap Lorifas voncl ik bij toeval een gege-
ven dat er op wijst dat haar geschiedenis al in 1g4Z aange-
vangen is want in de Prov. N oordbrabantsche r s-Hertogenbos-
sche Courant van 21 juli 1897 wordt verslag gecláal van het
in Genert gevierde gouden jubileun van rrloriphasÍ:

rrchemert t 18 juli. Gisteren vierde het gezelschap tt|,oriphasr,
gevestigd bij den heer P. van Duijnhoven alhier, zijn bO-
jarig bestaàn. Meenden de leden dat zulks reeds reden ge-
noeg was dien dag niet ongenerkt te laten voorbijgaal, er
klvan bij dat het gezelschap nog 2 dêr oprichters onder zijne
leden telt, nl. den heer H. van Berlo, president, en diens
broederl daaxom vooral besloten zij dien dag tot een waren
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feestdag te naken. In een prachtigen landauer werden de
feestvierende president en zijn broeder aan hunne woning
afgehaald en zoo trok nen in statigen optocht door Gemerts
straten onder de lieflijke tonen onzer fanfare Itceciliatr.
Aan het weelderig versierde feestlokaal gekomen, werden de
gouden jubilarissên en het geheele feestvierende gerelschap
door den Heer H. Verfioeven in eene kernachtige toespraak ge-
lukgewenscht. De heer J.v.d. Acker danlrte nanens den presi-
dent en namens alle leden van rrÍ,oriphasrr. (...)
De avond werd verder op prettige wijze, zoals zulks aan
rrl-oriphasrr eigen isren in gep aste wroolijkheid doorgebracht.
Het behoeft niet gezegdrdat rnenige to6t ingesteld en rnenig
glas geledigd werd op het lang leven der gouden jubilaris-
sen en den bloei var Loriphas .rl

De in het artikel hierboven genoemden H. Verhoeven en J.v.d.
Ácker waren respektievelift direkteur varr de fanfare en presi-
dent van het Severus-Hoofdgezelschap. tbt in aangehaalde tekst
volletlig ontbreken van en ige achtergrond, doel en activiteiten
van Lorifas, uit die tijd of uit een verder verleden, bena-
ttrukt nog eens het karakter van een gezel li gheidsvereniging.
Lorifas en het vereni gingsleven van toen.
Het Brabantse dorp kende in de negentiende eeuw de herberg
als welhaast enige plaats van vermaak. In vele herbergen was
een of andere schietvereniging thuis die daar een schutsboon
of tloel in gebruik had. Het schieten rnet lauis- of handboog,
var oudsher al beoefend door de schutsgilden, gold als d6
sport van de vorige eeuw. Op de koer van een herberg vond men
somtijds ook nog een overtlekte beugel- of klosbaan. Het bil-
jarten kwam in Gemert pas echt op, en dan nog maar op een
paar plaatsen, in het laatste kxrart van de negentiende eeuw.
In clrukbeklante zaken vormden zich voorts liedertafels en ge-
zelschappen van allerlei slag, terwijl de betere kringen hier
en daar een beslotên ,qociËteit vestigden. Zo dateert ook de
Gernertse HerensociËteit uit het nidden van de vorige eeuw.
Mogelijk dat die ook zoals op andere plaatsen de Ísponsorrl
is geweest van de GeÍnertse harnonie h,aarvan in rtiezelfde tijd
voor het eerst sprake is (8). Wijst de nog bestaande rCom-
rnissie van Patronage der HarmonieÍ nietirr die richting? Van_af de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de harmonie in
ieder geval, bli.ftens bewaard geblevên kranteber ichten rregel-rnatig opgetreden.
De Gemertse weversgeze lschappen die in dezelfde tijd ontston-
den hebben ongeth'i.ifeld bijgedragen tot wat neer kleur en
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verscheidenheid in het geheel op het mannetijke deel der sa_menlevíng afgestemale r uitgaaaÀlgvgn r . Ceniuiten, zoals dejaarlijkse dekenverkiezing en het 
"i;".;-;";-;.t patroons_

::;:a, 
."ta""nde nen voor een deel aan die van rle schutsgil_

ï11."1*_::l , le. vereni sinsen van de vorise eeuw bewaard se_Dreven materiaar krijgt men overigens de indruk arsof het daaraltijd feest was. Wat een contr^Àt met het .re.e.ri girrgul..r"r,,
1u1.::e.Tu1" vanaf leoo/1e1o, geïnit iee"á 

-a"à" -á. 
R.K. sees_teliÍ<heid in patronaat of alcohotvrij_f oil"i;-;";.niging voorvereniging uit de groncl werd gestampi tot en'mei- are R.K. Gei-tenfokvereniging toe.

Rond de eêurrwende voltrokken zich allerwege gtrote verande_ringen in het naatschappelijk bestel. n"--g""8lgen van watdoorgaans bekend staat als àe indust"iër. 
"E'oi,rtie, noopten,ook in de Brabantse dorpen waar de tandbouw gold als voor_naarnste Íniddel van bestaan, tot aloêl"gerichte oiganisaties eninstituties om eenvoudigrueg mee te kunnen. Bij àe opname vanGenert in het tramwegennet werd aat misscÀien"wJr neel luistverwoord met: rrcenert opgenomen in de vaart der volkerenr.Met na.me voor inhoud en àanzien van het ao"pJe 

-'lru"e.rigings_
leven zouden pauselijke encyclieken als Rerirn Novarurn (1g91)in grote nate bepalend worden. En in het begin van de twin_tigste eeuw ontstonden z6veel van _cli" aouigË.i"hte en hier,en in het gehete zuiden des tands, .p k;;;;i;;;" teest se_
::i:ït::^l:ï:l:cllg"", dat er nauwei.iiL ",i,i"- rr.;; ;-;ïj.urJq., overDreef voor enksl qp rrgezelligheid en broederschaprrgeilnte gezelschappen.
De 2oste-eeuwer zou echter de vroegere
lemaal vergeten en dat zeker nietlnde
ge eên groot aantal ludieke, soms erg
elenênten die het vereni gingÊleven
De Gemertse l(nolschut, die uittrok
terstevoren gezeten op een ezelris
neest sprekende voorbeeld (9).
?"t 91914 niet de enige Brabantse plaats was waax dergelijkerzonderlinger verenigingen ontstonden moge het artikel bewij_zen over rrDe Ferselse Voddeguldr in Brabàts Heen (tO).
&:r dan Lorifas. .. . .
In 191O trok het gezelschap nog nee in de optocht der opluís_
*::tlg I"r het so-jaris priestàrfeest 

"u" Ë;;;;" van Beek.rraf rs zo ongeveer het laatst controleerbare gegeven, d.w.z.dat gestaafd kan worden rnet dokunentati. 
"lt-áï. tijd. Het

verenigingen nooit he-
laatste plaats vanwe-

carnavalesk aandoende,
van weleer in zich droeg
met de vaandefa""e.." ".fiidaarvan misschien wel het
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gezelschap was toen gevestigd in de café van Dielis van Lies-
hout op de hoek Haage ik-Molenstraat. Tussen 1897 en 1910 moet
Lorifas bijgevolg zijn verhuisd van Peerke van Duinhovens
herbergrrln den Boomgaardrr daar naar toe. De beide oprichters
Johannes en Hendricus van Berlo waren intussen hoogbejaarde
lieden geworden en of clatm mede het einde van het gezelschap
heeft betekend is niet neer te achterhalen. Johan van .Ansem
(1884-1974), zoon van kuiper van Ánsem uit rle Haageik en bij
velen nog wel bekend als de oud-boekhouder van aannemingsbe-
dr{jf van Eupen, kon zich Lorifas zoals dat zich in zijn jon-
gensjaren aldaar Ínanifesteerde nog heel best herinneren. Als
Lorifas teerdê, zo vertelde hij me, dan betrok inen tamboer
in een soort var frans soldatenpak en met roffelende tron de
wacht voor het clubhuis van de rvan Dielensr. Hi.j dacht dat
het gezelschap niet meer bijelkaar gekonen rvas nadat de caf6
waarin zij gehuisvest was afbrandde.

Een tiental jaren geleden was bij vrijwel geen enkele bejaar-
de nog bekend dat Lorifas een Severusgezelschap wasrop welke
hoedanigheid Willem Vos me gewezen had netde notulen vaÍI het
Hoofdgezelschap in de hand. Velen dachten dat Lorifas een,
zlj het eigenaardige in zlin soort, zangvereniging was geweest.
En in dat verband is het op zijn minst vermeldenswaard dat
Willem Vos in een stapel folianten met liederen, afkomstig
vaÍr de in Caf6 De Zwaan in het Ibuiseind (11) gevestígde
Liedertafel, ook een lied van Lorifas aantrof op de rnelodie
van lÍien Nederlands Bloed.
Toontje Snits uit de Haag gaf me indertijd ook nog een bijzon-
dere karakteristiek van het gezelschap: rUao, jao, Ldrriefas
dé weet tk noch wel, dé waor rn zaojppertèèjke, drr waar ie-
derendaen bajlrr0p mijn r'Iaag echter of hij daar dan ook bij
was geweest antwoordde hij: rrNae ikke nie, ik waar ginne wae-
ver mar sigaoremaoker geworre en baj L6rriefas waar"e nist
waevers. Mtn briir Jan de Waever (Srnits), die waor drr wel
ba jtt .
Van de beide oprichters Van Berlo, waarnaar WiIIem Vos enig
genealogisch onderzoek verrichtte, is in ieder geval bekend
dal- zíj wevers hraren van dtn oude sternpel: thuish'evers. Zij
woonden in het huis op de hoek Heuvel-Heuvelse pad. En bosen
brachten daar ook de wol naar toe als ze daarvan iets geweven
wilden hebben. En ook in de farnilie van de Van Berlors was
nen Lorifas nog niet vergeten. Zo vertelde Gonde van den El-
sen uit de Haag aan Willem Vos, die her en der op infornatie
ging. van een hoed met belletjes die toebehoord zou hebben
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Liêd aemaakt bij eêleAenheid van het zilvêien jubireun van dePresident van Loriphas in t8?2.
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rtán Hannez6mmeí ( Johannes van Berlo ). Ze lichtte nog toe:rrons Hannez0mke wás bás fan de kumpenie!rl
Tenslotte is er dan nog het relaas van peter Vink, die zoalsgezegd een twintigtal jaren geleden al bij Gemertse bejaardente rade gingren wiens optekeningen onlangs in het door Druk_kerij Gernert ui-tgegeven ÍBoek van Gemertfi in herdruk kwamen.
hrat door hem verhaald is over Lorifas is naar nijn rnening inzijn geheel onjuist. Veel van zijn verhalen hebben trouwensdatzelfde kenmerk. En dat kornt naar mijn gevoel niet zozeerïoort uit het feit dat hij aanklopt bij siechte informantenals wel dat hij zich slechts laat leidón door een kennelijke
behoefte tot het leveren van een traardig" verhaal voor dekrant. Niet zelden interpreteert hij ilaarbij zijn zegsliedenin plaats van ze te citeren. En zo is hij, net áls oud_kape_
laan Sicking eerder, de mist ingegaan rnei'zijn verhaal. lfi;verwart verhalen over de Severusarbei dersbonà en de Severus_gezelschappen. Dat Lorifas, die hij noent reen opstandige
afdelingrr en- treen strijdbare groêp"; ontstaan zou zi;n uit
meningsverschi l len in de weve;,sbond .St. Sever ius,, ovei, neer ofminder kruideniersrrraren in ruil voor weefgoed, áat is esl be_denksel en niet neer. Er bestond niet eenÀ een r{reversbond inde tijd dat Lorifas werd opgericht.

Nog meer rlorifassenr in Gemcrt.

Fien _Neggers-Peeters , nu woonachtig in 66n der bejaarrlenflatsaan de Julianastraat, bi.j wie ik zo terloops ook rnaar eensinformeerde of ze ooit van een vereniging Lorifas had ge_hoord, schudcle van nee. Maar...
Haar. grootrnoeder die ze als jong rneisje rvel Ínoest helpen bijhet raandraaient (van cle lcellinéSarenà op het weefsetiuw) bi:een thuiswever, die zei altijd áis ze ieis niet goed had ge_
Í111r "W3 bé6nde ga.i tàg rne lgmiefas,r. FÀ dat haal Fien al_tijd onthouden. Daar zat iets in van een zachJ verwi;t!Een rrl8rr i efasrtdus een C,emerts synonieín voor deugniet, klunsof prutser? Vermeldenswaard in dit verband is zeker het ge_geven dat in Vlaanderen het- woord rlorejasr net een gelijk_aardige betekenis nog in gebruik is. Van DaI. À*ft d"*rroo",deugniet, scheln, Ieegloper of lonperd....
Terug naar de kmertse lorifas. Tàon liortooms voert in rlestreekroman tDit, Zwarl.e Goudr een figuur 

"n- ,.a de bijnaanHerfst Loerifas: reen dorre zonclerling, diË er uit zag alsdood hout in het najaar. Vandaar die niarn,.
Nu wil het'geval dat in deze ronan van Kortoons nogal wat Ge_

-14-



merts materiaaL zit,. Want het was Jan van Berlo, die we bij
de heenkundelaing gerust durven karakteriseren als een nees-
ter in de vertelkunst, die Kortoons een groot aantal Gemertse
portretten voor ogen schilderde en die de schrijver vervol-
gens verwerkte in zijn boek. Jan van Berlo,daarnaar gelraagdo
heeft overigens nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij het
door hem aangedragen en in Kortoons boek verwerkte trderiaal.
Zo heeft de auteur, misschien wel bewust, na:nen en bijnamen
bij heel andere persoonsbeschr i j vingen terecht laten konen.
Ook bij Herfst noerifas is dit het geval. Bovendien raras de
CreÍnertse bijnaan louter rrloerifasrr. De voornaan rrHerfstrr is
een aanvulling van Kortoons, rnogelijk ingegeven door het zo
snel populair gerr'orden liedrHarba Lorifar. De schrijver flapt
er in zijn fantasie ook voor die kreet maar neteen een inter-
pretatie achteraan.
Fn opnieuw is êr dan zorn nerkwaardige mengeling ontstáan van
waarheid en verzinsel.....
Met dank aan Willem Vos en Jan van Berlo voor de zorgvulclig-
heíd waarmee zíf wetenswaardigheden overdragen en in cle hoàp
dat ik hun infornatie op de juiste r+ijze heb verwoord.......

t ne lSmief as

NOTEN:

1. H.Beex, Het lied varr Hertog Jan 25 jaar oucl, Brabants tte€,m 1972.
2. Dê publikatiês va.rr peter Vink werden gebundetd uitgegevên doorDrukkeiij cêmert in 1982. Comnentaar daarop versctreèn in cenelts Heên1943, I]r,2.

De in Oenert vert?ouïdê k1aÍrk van ,,Lorlfas', leefdê rêer op mêl, alêoprichtin8 va4 êên wotkstiedgroep ondêi die naam elrigo Jaren geledên.
3. St.Severus r.,ordt in cêmêrt- el! op velo andere plaatsen in de Meierijgevield op zaterdag het dichtst blj 23 oktober. Van oudsher zijn d€feestdagen van St.Sevêrus en St.Sêverinus door elkaar Aehaald ualrt23 oktober is in feitê de feêstdag_van Severinus en Severus zou ge_vierd moetên norden op I februali (Zie l(nippênbêrg in! null,uurrrl-s_torische vêrkenningen j.n de Xempên d1.1, uitg. Srát.reen 1968,p.50_51)
4. Een kopie van notulen en regiènent van hêt Hoofd8ezelschap bêvindtzich iir de Bibliotheek van de Hoomkamer (c:g). H;t orisineel uordtbe{aard door de archivaris van hêt Hoofd€ezeiscrrap.
5. M.v.d.Ven en P.Vos, De cêmertse Handvever - zijn vaktaal en zijn dagê_lijks 1evên, Buss€tke nr.6, uitg. Heemkundekri;e Gemerr, t98t] p.4i_51.
6. Ook in Brab.Heem schreef ouct-kapelaan Stcking al e€rater in die zin(Cemertse wevers, Brab.He.rn, fgfg,p.fr j-
7. Gemeentearchief Gemert - Cotlectiê cemerteaê

NotulêIL en Reglenent van hêt Sever.us8ezeli.chap Arbeid Adett.
8. De trotse drager daarvan toonde me dat schitd op het in 19aA inGemert gêvierde Severusf6est.
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8. In 1848 r.i1dê de cemê?tse harmonie de zusters van Oirschot r inhal€nrtoen die hie! kloostêr Nazareth kwame! vestlgen aldus Loffèld in3ItEen Cemsrts eeuvfêesL, 19lr8i' ( B i br . Hêemkaner ) .

9. P.v.d.Ersen ên p. Lattrouveis, Dor hèddê ale skut, Biidr. Ge schi êateni svan cemert, uitg. Heêmkundekring cemert, .t992, p.í26,
lO. De Eêrselse VoddêAuld, Brab. Heem 1949.
11, Toen in 1969 het rgêzetschapr MIC zich in het aloude Café De ZraaÍrvestiAde, vonden Jan Thijs en Jozef Vos op zolder Je staper foli_anten varr een daar Bevestigde liedertafel die 

""l1 J"t"".i, uit 18?6.lrÍet_ goedvlndên van de êigenaresse bracht Jan Thijs ziin vonst in eenvuilniszak naar een bêstuurslid van de heemkundeËring.
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