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Oudheidkamer “De Vergulde Swaen”
Rotterdamseweg 53 - 55
tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht

Ledenvergadering op
woensdag 31 maart
Het bestuur nodigt U hierbij uit
tot het bijwonen van de
jaarvergadering in de Vergulde
Swaen, ingang Rotterdamseweg
55, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Verslag vergadering 26 maart
2003 (zie elders deze krant)
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming
nieuw lid commissie.
6. Begroting 2004.
7. Bestuursverkiezing*
8. Programma 2004.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
* Aftredenden:
L.P.Tempelaar: Hij stelt zich niet
herkiesbaar.
P.A. van Rietschoten: Hij stelt
zich herkiesbaar.
Conform het gestelde in artikel 12,
lid b van de statuten, draagt het
bestuur de heer P. Taselaar,
(Haaswijk 33, 3334 GE
Zwijndrecht) voor als kandidaat
voor invulling van de ontstane
vacature.
Eveneens volgens het gestelde in
eerder genoemd artikel kan ook
een voordracht door 5 of meer
leden voor de aanvang van de
ledenvergadering worden
ingediend.
Na het huishoudelijk gedeelte
houdt de heer Dr René van den
Berg voor ons een lezing over
“Streekromans in Nederland”.

gij

wilt.

tel. (078) 612 5681

Jaarverslag 2003
Wat gaat een jaar snel voorbij! Ook voor vrijwilligers, die vaak niet
meer ‘verplicht’ moeten werken. Juist onze vrijwilligers doen hun werk
in “de Swaen”niet met opgelegde plicht, maar met innerlijke gerijpte,
weldoordachte overtuiging……..nou daar heb je wat aan.
Die laten de boel draaien, houden schoon, richten de tentoonstellingen
in, schenken koffie, verbouwen het interieur, halen een kolom weg en
plaatsen een mooie schutting, brengen de post rond en besparen zo met
elkaar heel wat geld. Bedankt!
Laten we nog even nagaan wat er zoal gepasseerd is het afgelopen jaar.
Op de ledenvergadering van 26 maart 2003 werden de gerestaureerde
glas-in-loodramen door Bep Pullen onthuld.
Op 28 maart 2003 begon de tentoonstelling van Lucien den Arend,
muzikaal omlijst door Margot Marres.
Lucien gaf op 18 april een lezing over zijn kunst en kunst in het
algemeen en op 23 april hield hij een lezing over de afbraak van het
oude Veerplein en de Ringdijk.
Ook was er een lezing over de Lindtsedijk op 7 mei door Arie Slobbe.
De tentoonstelling “De Boerderij” was ingericht tot september en ook
op de Open Monumentendag stond dit thema centraal.
In het voorjaar deden we mee met het Museumweekend.
“Broedertrouw” en “De Groot” werd geopend door Jaap Spoelstra op 3
oktober.
Heel interessant waren de lezingen van de heer P. van Driel over de
Zoutindustrie op 5 november. We kwamen we stoelen tekort.

De expositie “Winter” werd door
burgemeester Scholten op 12
december geopend.
Het aantal bezoekers neemt nog
steeds toe. Vorig jaar maart werd
de 6.000e bezoeker begroet en bij
de jaarwisseling zaten we al over
de 10.000!
Het aantal leden is gegroeid van
500
naar
532
en
het
aanmeldingsformulier ligt nog
steeds klaar om nog meer leden in
te schrijven.

Steeds weer worden er interessante artikelen gepubliceerd in Swindregt
Were.
Er is een boekje uitgekomen over de architectuur van het raadhuis van
Zwijndrecht en het boek van Clement Bezemer is ook nog steeds
verkrijgbaar.
Het afgelopen jaar is onze Museumgids uitgekomen: Een rondleiding
door ‘de Vergulde Swaen’.
Het bestuur vergaderde dit jaar zeven keer en heeft geprobeerd “de
Swaen” rustig, maar duidelijk te laten voortglijden. Vond u die
verlichte zwaan ook zo mooi?

Clement Blacquière, secretaris

Nieuws uit/van de werkgroepen
Archeologie (door Alexandre v/d Berg)
De afgelopen maanden is de archeologische
werkgroep hard gegroeid. Hadden wij in oktober nog
zeven leden, nu zijn wij al met elven. Het jongste lid
is 12, de oudste 67. Bijzonder is zelfs dat zeven van
de elf leden onder de 30 zijn. Wij zijn dus naast de
grootste ook gemiddeld de jongste werkgroep van de
vereniging.
De werkgroep heeft de beschikking over mensen met
verschillende expertises, zo hebben wij o.a. een
beroepsarcheoloog, een student archeologie, een
bouwkundige en een archivaris in onze gelederen.
Erg handig voor het uitvoeren van een archeologisch
onderzoek.
Langzaam maar zeker begint het wat beter weer te
worden zodat wij straks weer wat meer in het veld
zijn te vinden. Voorlopig staan er enkele
veldverkenningen, een paar booronderzoeken en
misschien een (kleine) opgraving op de planning.
Daarnaast zijn wij van plan de werkzaamheden op
het Pullmanterrein achter het museum kritisch te
volgen en zonodig ook daar een onderzoek uit te
voeren.
Verder zijn wij begonnen met de voorbereidingen
voor een tentoonstelling over de Romeinen in 2005.
Dit duurt nog wel even, maar u zult er nog wel over
horen.
Hoewel wij nu best groot zijn, kunnen wij nog
nieuwe mensen gebruiken. Vooral aan mensen die al
enige ervaring hebben met archeologie bestaat
behoefte.
Normaal gesproken hebben wij elke derde
dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur
werkavond, waarbij vooral materiaal wordt
gerestaureerd en beschreven wat wij in de loop der
jaren hebben opgegraven. Daarnaast is er altijd tijd
voor een praatje en staat gezelligheid voorop. Dus
wie geïnteresseerd is, is welkom!

Ook de mooie zegel opgemerkt op uw
nieuwjaarswens?

Genealogie (door Marja van Twist)
Wie genealogie als hobby heeft, weet dat het een
zaak is van een lange adem. Er zijn niet altijd nieuwe
dingen te vermelden terwijl er wel hard wordt
gewerkt. De laatste maanden is de werkgroep
genealogie druk bezig geweest met het bijwerken
van de collectie rouwadvertenties. Dit is een altijd
voortdurende bezigheid, omdat er steeds nieuwe
aanvoer is. Een aantal mensen houdt voor ons de
kranten bij en knipt voor ons de advertenties uit die
betrekking hebben op Zwijndrecht. Hier zijn we erg
blij mee. Met de advertenties vanaf het jaar 2000 is
een “nieuwe” collectie gestart. Ook de collectie
rouwbrieven en –kaarten is uitgebreid. De
advertenties worden ingevoerd in het
computerprogramma Excell, zodat snel kan worden
bezien welke advertenties aanwezig zijn. Informeert
u eens naar de verzameling als u in het gebouw bent.
Verder is er hard gewerkt aan de parenteel van de
familie Den Boer, dat wil zeggen dat de mannelijke
lijnen zijn uitgezocht. Hierbij werd veelvuldig
gebruik gemaakt van de microfiches met aktes van
de Burgerlijke Stand die we van de gemeente hebben
gekregen. Een en ander dient nog te worden
afgerond.
Zoals in elke genealogie blijven we met hiaten zitten,
dat zal u wellicht bekend voorkomen. Daarom willen
we u de gelegenheid geven om via de
mededelingenkrant, maar ook via een prikbord in
“De Vergulde Swaen”, vragen te stellen. Het dient
hierbij te gaan om kort te beantwoorden vragen,
waarvan de kans bestaat dat collega-genealogen u
aan een antwoord kunnen helpen. Ook moeten de
vragen betrekking hebben op de Zwijndrechtse
Waard. Wij zien graag uw vragen tegemoet.

Verslag ledenvergadering Historische Vereniging 26 maart 2003
Aanwezig: 52 leden.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt
alle aanwezigen.
In zijn openingswoord refereert de voorzitter aan de
activiteiten van het jaar 2002.
De exposities van het werk van onze plaatselijke
kunstschilder Clement Bezemer en die van de
watersnoodramp mochten zich verheugen in een
enorme belangstelling: Circa 5000 personen
passeerden de receptie: Vanaf de opening op 14
december 2001 bezochten 8500 belangstellenden De
Vergulde Swaen.
De genealogietak trok veel belangstelling. Velen zijn
op zoek naar hun “roots”. Archeologie is fors in
opkomst en zal ongetwijfeld een grote rol gaan
spelen door het tentoonstellen van een aantal
bijzondere vondsten.
De omzet van de infowinkel is stijgend: Vooral de
verkoop van het boekwerk over Clement Bezemer is
een succes. En voorts is het assortiment in de winkel
aanzienlijk verruimd.
De plm 35 vrijwilligers presteren het iedere week
opnieuw om veel uren te steken in het goed laten
functioneren
van
onze
Historische
Vereniging/Vergulde Swaen. De voorzitter bedankt
de vrijwilligers voor hun enthousiaste en
plichtsgetrouwe inzet.
“Onze vereniging is springlevend en gezond”, aldus
de voorzitter, die daarna de vergadering voor
geopend verklaart.
Verslag vorige vergadering:
Er zijn geen op of aanmerkingen op dit verslag: het
verslag wordt onder dank aan de samensteller,
goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris:
Uit de vergadering komt het verzoek, namen en
gegevens over het totale bestuur te publiceren: Aan
dit verzoek zal worden voldaan.
Jaarverslag penningmeester:
Het jaar 2002 is afgesloten met een batig saldo:
Onder meer is dit te danken aan de forse uitbreiding
van het ledental: In december 2001: 300, februari
2002: 400 en in december 2002 werd het 500e lid
genoteerd. Naast het bovengenoemde dragen de
winst op de verkoop van de boeken Cl.Bezemer en
de verkoop van de winkel bij aan dit goede resultaat.
Aan de investeringenkant valt op, dat ten behoeve
van exposities enkele niet geringe uitgaven zijn
gedaan. Daarbij maakt het streven naar een goede
uitstraling van alle ruimtes het nodig, dat ook
hiervoor een aantal noodzakelijke uitgaven werden
gedaan.

Het investeringsplan voor het jaar 2003 wordt
eveneens gepresenteerd door de penningmeester.
Belangrijk hierbij is het begrotingsschema ten
aanzien van voorgenomen investeringen voor het
jaar 2003. Begroot bedrag te investeren: € 3100.Vragen: De heer Ouwerkerk informeert naar de
reservering voor de foto-collectie mevr van Dam:
Deze fotocollectie, ruim 3000 foto’s, wordt gescand:
En dit brengt (toekomstig) de nodige kosten met
zich. De heer Stigter: Is De Vergulde Swaen
voldoende verzekerd ?
Antwoord: De Vergulde Swaen is voldoende
verzekerd: Enerzijds zijn verzekeringen afgesloten
door de Stichting, die het gebouw exploiteert,
anderzijds door de Historische Vereniging, voor
zover hiervoor de HV verantwoordelijk is.
De heer Stam: Zijn de opbrengsten van de
“gelagkamer” voor de Stichting ? Het antwoord
hierop is bevestigend. De heer van Namen: De
voorraad boeken wordt op de balans vermeld voor €
5489,66. Het totaalbedrag staat nog onder schulden €
12435,00: Inderdaad: Dit laatste bedrag betreft de
nota, die voor de jaarwisseling werd ontvangen en
daarna werd voldaan. Derhalve: nog te betalen.
Hierna worden balans en resultatenrekening en de
begroting door de vergadering goedgekeurd.
Kascontrole:
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren W.
Nugteren en W.C. den Boer brengt hierna verslag uit
van zijn bevindingen. Zij adviseren de administratie
te moderniseren:
Voorzitter zegt toe dat in het lopende boekjaar
hieraan aandacht zal worden besteed.
Uit hun schriftelijke verklaring blijkt, dat voorgesteld
wordt, de penningmeester te dechargeren voor zijn
beleid in het afgelopen jaar. De vergadering gaat met
dit voorstel akkoord. De voorzitter bedankt de
penningmeester voor zijn werkzaamheden.
De heer den Boer is aftredend: De voorzitter stelt de
vergadering voor in zijn plaats te benoemen, de heer
B. v.d. Hoeven, Teilingen 7 te Zwijndrecht. De
vergadering gaat hiermede akkoord.
De heer Nugteren wordt verzocht, volgens afspraak,
ook
het
komende
jaar
lid
van
de
kascontrolecommissie te zijn. De heer Nugteren
stemt hiermede in.
Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn mevr. A.A. Boshuizen-Dorsman en
de heren A. Slobbe en H.C. Popijus.
Mevr Boshuizen stelt zich herkiesbaar. Hiervoor is
echter goedkeuring van de vergadering nodig, daar
zij al drie periodes aanwezig is in het bestuur. De
vergadering gaat desgevraagd hiermede akkoord.
De heren Slobbe en Popijus stellen zich niet
herkiesbaar: Het bestuur stelt voor in hun plaats te
benoemen: D. Groeneveld en C.J.Blacquière. Daar er

geen tegenkandidaten zijn gesteld zijn de beide heren
in het bestuur gekozen. Beiden gaan akkoord met
hun benoeming.
De vergadering stemt hiermede met applaus in.
Programma 2003:
Naast de gebruikelijke activiteiten van genealogie en
archeologie staan de volgende exposities op het
programma:
Kunstenaar Lucien den Arend
“Het jaar van de boerderij”
Sleepdienst Broedertrouw en De Grootint
Voorts de 4e in de serie lezingen over de Ringdijk
door Arie Slobbe en Ada Boshuizen: “van Spoorlijn
tot Achterlindt” op 7 mei a.s. ‘s middags 14.00 uur
en ’s avonds 19.30 uur.
Afscheid Arie Slobbe en Kees Popijus:
“Arie Slobbe is sinds de oprichting bestuurslid en
heeft de vereniging de eerste pasjes op het gebied
van Historisch Zwijndrecht geleerd. In artikel 3 van
de statuten wordt het doel van de vereniging
omschreven: a: Het wekken van belangstelling voor,
uitbreiding van kennis over en bestudering van de
geschiedenis van Zwijndrecht en omstreken: Arie
heeft zich - punctueel als hij is – geheel gehouden
aan dit artikel. Wij hebben veel van hem geleerd en
danken hem voor zijn inzet en liefde voor de
Historische Vereniging en de historie van
Zwijndrecht. ”Wij wensen je veel gezondheid voor
de jaren die hopelijk nog komen”
De voorzitter biedt hem een fles wijn en een cadeau
onder couvert aan.
“Kees Popijus heeft zich niet vanaf de oprichting
maar toch al kort daarna ingezet voor de Historische
Vereniging. En dat tot nu toe: En hoe: Niets was hem
teveel. Hij vervulde jaren achtereen de functie van
secretaris, had op historisch gebied contacten met
iedereen in Nederland en heeft samen met de
voorzitter drie jaar lang vooral uitvoering gegeven
aan de totstandkoming van De Vergulde Swaen. Zijn
tomeloze inzet voor de vereniging verdient
bewondering
en
respect
en
heeft
een
voorbeeldfunctie voor allen die na jou komen”.

Namens de vereniging zal de voorzitter ook Kees,
die er niet is, een flesje wijn en een cadeau onder
couvert aanbieden.
500e lid.
Vanavond is er een bijzonder lid in ons midden: Het
500e lid. Rene den Hartog en zijn vrouw:
“Wij zijn er trots op een geboren Zwijndrechter als
500e lid in te kunnen schrijven met zijn in
H.I.Ambacht geboren echtgenote” Ter gelegenheid
van het bereiken van deze mijlpaal biedt de
voorzitter het echtpaar den Hartog een attentie aan in
de vorm van het boekwerk over Clement Bezemer.
Rondvraag:
A: Het nieuwe adres van het secretariaat is:
Historische Vereniging, Rotterdamseweg 53-55,
3332 AC Zwijndrecht., telefoon 078-6125681.
B: De ledenwerffolder wordt aangepast(euro ipv
gulden)
C: Attentie blijft geboden ten aanzien van de juiste
dekking van alle lopende verzekeringen.
D: Een grandioos aanbod van een originele
Zoutewelle perenboom: Een plaats wordt gezocht.
E: Namen van de leden van de diverse commissie in
de Historische Vereniging: Hieraan zal aandacht
worden besteed.
F: De heer J.Plasmans, Zuilenstein 2, 3334 CZ
Zwijndrecht, tel 6126828 verzoekt statuten en
huishoudelijk reglement.
Glas-in-loodramen en sluiting vergadering:
De voorzitter nodigt aan het eind van de vergadering
Mevr. Pullen-Bezemer uit met hem de
gerestaureerde en van de familie Bezemer
afkomstige glas-in-loodramen te onthullen.
Dit gebeurt echter pas, nadat de voorzitter de
aanwezigen heeft bedankt voor hun belangstelling en
inbreng voor deze vergadering. “Ieder wordt veel
“Historische Vereniging” toegewenst, dat wil zeggen
veel inzet en medewerking ”. Ik wens U wel thuis en
tot ziens ! Bedankt voor Uw aanwezigheid “ !!
2e secretaris:
Ada Boshuizen.

Bericht van de penningmeester

Vrijwilligers

Het is de bedoeling om bij deze Mededelingenkrant
een acceptgiro te voegen waarmee U de contributie
over 2004 kunt betalen. Het bestuur is U erkentelijk
voor een vlotte betaling.
De contributie over 2004 blijft ongewijzigd en dus
minimaal € 10,- zijn.
Over 2003 heeft, ondanks het toezenden van drie
acceptgiro’s , een aantal leden de contributie nog
steeds niet voldaan. Wij zouden het vervelend vinden
U om deze reden uit het ledenbestand te moeten
schrappen.

Regelmatig wordt “onze Swaen” verrijkt met nieuwe
vrijwilligers. Dit kan zijn voor werk in de
gelagkamer, bij de balie, voor schoonmaakwerk,
voor (onderhouds)klusjes, voor rondleidingen of
voor restauraties. Wie in een gezellig gebouw iets
wil doen met gemotiveerde mensen, en een uurtje
“over” heeft, is van harte welkom eens te komen
praten.
31 MAART A.S . 20.00 UUR LEDENVERGADERING

Voorleesavonden, Lezingen

Aanwinsten

Bij het verschijnen van dit blad zijn de
wintervoorleesavonden al voorbij en zijn de
lezingen over arretikkers ook reeds gehouden.

Bijzondere aanwinsten in de afgelopen vier maanden
zijn een potkachel, schaatsen van C. den Boer
(oprichter Broedertrouw), foto’s van de tunnelaanleg,
een poppenhuis met meubeltjes uit de jaren dertig,
uitnodiging voor het afscheid van burgemeester
Jansen Manenschijn, ets “gezicht op Dordrecht vanaf
Steenen Kamer”, rouwhoedjes uit een zwijndrechtse
nalatenschap, een boek over de zwijndrechtse
veiling.

Hoe groot de belangstelling voor het verhaal van
Ada Boshuizen en de film van Ad baan was, was bij
het maken van het blad nog niet bekend.
De voorleesavonden waren in elk geval succesvol,
elke avond was “uitverkocht” en dankzij de
verschillende vertellers was iedere avond weer heel
anders. Er ligt al een verzoek om er een jaarlijkse
traditie van te maken, waaraan we graag voldoen.
Ook de nostalgische drankjes die werden
geschonken, blijven in de smaak vallen.
Waarschijnlijk worden enkele toegevoegd aan de
vaste lijst.

WAT ZOEKEN WE NOG
Keukengerei van gewolkt email, glazen van
Zwijndrechtse verenigingen, een oude bloemenvaas
(liefst groot model), Zwijndrechtse theelepeltjes,
suikerzakjes of speldjes,
Oude (schoenen)dozen
worden vaak gebruikt als
opbergplaats voor
papieren. Hier bevinden
zich vaak rekeningen
tussen, of treinkaartjes,
rouwadvertenties,
folders….
Zeker wanneer het gaat om
Zwijndrechtse
rekeningen/papieren, is het
museum er gelukkig mee.

Interesseavonden
Elke derde dinsdagavond van de maand is De
Vergulde Swaen open voor de Interesseavond.
Iedere geïnteresseerde kan komen voor archeologie,
Genealogie, onderzoek, foto’s… Kom eens langs.

Streekgerechten
Zijn er leden onder ons die nog (oude)
streekgerechten uit Zwijndrecht en omgeving kennen
en eventueel de recepten?

EN….
Regelmatig brengen bezoekers oude foto’s mee naar
het museum. Vaak naar aanleiding van een expositie,
zoals met de watersnood en nu met de Winter, maar
ook wel algemeen. Soms krijgen we de foto’s,
meestal echte tijdelijk. Dat is voor ons heel
belangrijk: alle foto’s worden gescand en blijven op
die manier op een centrale plaats bewaard voor het
nageslacht. Het maakt dan in principe niet uit of het
foto’s zijn van gebouwen, straten, situaties,
gebeurtenissen of personen. Alles wat een beeld
geeft uit de historie van Zwijndrecht is van belang
voor de geschiedenis van “onze” samenleving hier.
Allen die tot nu toe met foto’s kwamen: dank!

Gelezen: “De vergeten smaak van vroeger”
Chinees, Indonesisch, Mexicaans, Italiaans, Grieks, we kunnen overal terecht voor heerlijkheden. Maar waar zijn de
oer-Hollandse lekkernijen? De typisch Nederlandse eetcultuur is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verarmd en
veel van onze culinaire monumenten staan op het punt voorgoed te verdwijnen. Waar vroeger vooral gelet werd op
de smaak van levensmiddelen, telde direct na de oorlog, toen er nog honger heerste, in de eerste plaats vooral de
opbrengst. Van de veredeling van bijvoorbeeld aardappelrassen werden dan ook vooral die rassen gekozen, die het
meest ziekteresistent waren , lang houdbaar en de hoogste opbrengst boden. De groei van de welvaart echter bracht
het element smaak niet terug, integendeel. De levensmiddelenindustrie werd steeds grootschaliger en de opbrengst
steeds belangrijker. Veel aardappelen en groenten zijn derhalve goedkoop, maar zonder sausjes of dressing smaken
ze amper meer.
In het Limburgse Beesel nabij Venlo worden uitstervende rassen nog bewaard. Zo’n 115 verschillende groenten
van bijzondere of zeldzame rassen zijn bijeengebracht van de ondergang. Er is weer hoop voor de Katwijkse
peentjes, de repelsteeltjes, zijden hemdjes, ratteruggetjes en rapunzelklokjes. Zie ook www.vergeteneten.nl.

Exposities
Precies 75 jaar geleden was de
rivier tussen Dordt en Zwijndrecht
weken bevroren. Talloze foto’s
getuigen daarvan, evenals heel wat
(oudere) bezoekers.
De winterexpositie loopt tot 21
maart. Dan is er twee weken
“rust”. Niet echt natuurlijk, in de
expositiezaal wordt druk gewerkt:
een nieuw verfje, voorzetramen….
Aan de wanden hangen nog de
foto’s van de winter, dus er is nog voldoende te zien.
Op 5 april is echt alles weggesmolten, dan wordt een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kunstexpositie
Vanaf 8 april staat De Vergulde Swaen in het teken van de kunst. Te zien zal zijn een greep uit hetgeen het
Zwijndrechtse Kunstenaars Kollectief in de jaren tachtig en negentig produceerde. Namen als Corbeau, To Kuyper,
Piet van Rhoon, Jan Saarloos en Fred Tuynman staan centraal.

Rotterdamseweg, Nieuwe Huizen
De “Nieuwe huizen” aan de Rotterdamseweg beleven dit
jaar hun eeuwfeest. Ter gelegenheid daarvan komt er een
herdenkingsboek. Tevens wordt een expositie samengesteld,
die samenvalt met de Open Monumentendag in september
2004. Gezocht wordt naar foto’s, documenten ,
(ver)bouwtekeningen, herinneringen…..

Oude bedrijvenexpositie
Voor een tentoonstelling over Van Schaardenburg / Howard
& Co / Euryza, en Van den Berg & Jurgens / VOZ /
Unimills zijn we nog op zoek naar voorwerpen, foto’s, boekjes e.d. die betrekking hebben op deze bedrijven. Het is
niet nodig zaken permanent af te staan, met een bruikleen is de Historische Vereniging ook heel gelukkig.

Blik in het verleden
Onderstaande foto is genomen ter hoogte van de Nieuwe Huizen aan
de Rotterdamseweg. Heel goed bruikbaar tijdens de komende
expositie. Weet iemand wie het is en wanneer de foto ongeveer werd
genomen? Neem even contact op met De Vergulde Swaen.

Colofon
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