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Stevina Steenbergen heette ik bij geboorte. Dat was op 
24 september 1935 in de Letmaethstraat in Korte Ak-
keren. Het huisje staat er nog, tegenover het Filmhuis. 
Maar van die tijd weet ik niets meer. Al binnen het jaar 
verhuisden vader en moeder, mijn broer en ik naar de 
Tweede Kade. Ik werd altijd Fini genoemd en na mijn 
trouwen heette ik Fini Groenewoud. Ik ben echt iemand 
van de Kadebuurt. Ik woon er al bijna 80 jaar! 

Plateelschilder

Ik kom niet uit een groot gezin. Ik had één broer, Wim 
Steenbergen, die in 1933 was geboren. Hij is na een tra-
gisch ongeluk in Argentinië overleden. Mijn vader, Wil-
lem Albert, was plateelschilder van beroep. Hij werkte 
eerst voor plateelbakkerij Ram. N.V. Plateelbakkerij Ram 
was in Arnhem gevestigd. Een oom van hem, Herman 
Steenbergen, was daar chef. Ze maakten aardewerk van 
hoog artistiek niveau, maar ze gingen wel failliet. Toen 
ging vader aan de slag voor Montagne aan de Boelekade. 
Hij is volgens mij nooit zonder werk geweest. We waren 
dus niet rijk, maar zeker ook niet arm. Mijn grootvader, 
opa Steenbergen, was centralist op de eerste Goudse 
telefooncentrale, die op Achter de Vismarkt stond. Aan 
moederskant heetten ze Koolwijk. Opa Koolwijk was 
baas bij de Goudse Licht Fabriek. Hij rookte vaak een 
dikke sigaar en gaf me nog wel eens een cent, waarmee 
ik snoep kon kopen. Een broer van mijn moeder had een 
bakkerij op de hoek van de Hoogstraat en de Turfmarkt, 

Fini Groenewoud-Steenbergen 
vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Gert Jan Jansen

gouwe verhalen  Fini Groenewoud-Steenbergen (1935)

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

of heet het daar Blauwstraat? Je herkent het pand nog 
steeds, omdat de hoek zo mooi afgerond is. 

Dat plateelschilderen zal me altijd bijblijven, want dat 
gebeurde thuis. Om de zoveel tijd werd er een partij bis-
cuit in de gang gezet op Tweede Kade 30. Geen biskwie 
om op te eten, maar ruw aardewerk dat mijn vader als 
Delfts blauw met de hand beschilderde. Het werd daarna 
opgehaald om voor de tweede keer gebakken te worden 
in de aardewerkfabriek van Montagne aan de Boelekade. 
Die heette eerst anders geloof ik, Animo of zoiets, maar 
breidde steeds uit. Later ging de ingang van de Boeleka-
de naar de Blekerssingel. Dat brengen en halen gebeurde 
door de vrouw van de in januari overleden Willem van 
Roijen, je weet wel van de bakfiets met oud ijzer. 
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Kadebuurt

De straatnamen in de Kadebuurt waren vroeger anders. 
Toen ik kind was, liepen de Derde en de Vierde Kade 
vanaf de Karnemelksloot helemaal door tot de Graaf 
Florisweg. De spoorlijn liep er dwars door, maar dat was 
geen belemmering. Je kon er overheen via een klaphek 
dat vanzelf dichtviel. Dat is veranderd toen de spoor-
lijn verhoogd werd en de overgangen vervangen werden 
door één tunneltje aan het eind van de Derde Kade. Dat 
is de Hovenierstunnel. Als je wel eens meegelopen hebt 
met de Jeugdavondvierdaagse, dan ken je die tunnel wel. 
Er wordt altijd heel hard gegild. Het stuk van de Derde 
Kade over de spoorlijn ging toen Hovenierskade heten. 
Een stuk van de Vierde Kade werd Warmoezierskade. 
Daar woon ik nu. Ik heb dus een ander adres gekregen 
zonder te verhuizen. Wanneer dat was? Zoek dat zelf 
maar eens op in die boeken van jullie. Raadsbesluit van 
29 mei 1961? Dat zou best kunnen.

De huizen en de mensen uit de Kadebuurt van mijn 
jeugd kan ik me goed herinneren. Ik heb nog een paar 
vriendinnen uit die tijd en één daarvan, Alie Snel, weet 
zelfs precies wat we deden en hoe. Wij woonden op 
Tweede Kade 30; zij op nummer 18. We pasten goed bij 
elkaar, omdat we zo verschillend waren. Ik durfde alles 
en begon gelijk, als ik ergens zin in had. Ik kroop bij-
voorbeeld zo onder een paard door. Alie was veel voor-

zichtiger en ze sloeg alles in haar geheugen op. Met een 
heleboel andere kinderen hadden we de Kadebuurt als 
speelterrein. Ik trok overal op af. Later werden ook ‘jon-
gens’ interessant, maar als die begonnen te klieren, gaf 
ik ze zo’n dreun dat ze zich verder gedeisd hielden. 

De Kadebuurt zag er in die tijd natuurlijk anders uit. 
Tussen de Boelekade en de Vierde Kade is het nu bijna 
volgebouwd, maar toen was er nog veel open ruimte. 
Straten als de Rhijnvis Feithstraat waren er nog niet. 
Tussen de Tweede en de Derde Kade was een – in mijn 
gevoel – enorm groot grasveld, waar we veel speelden. 
Op een dag was er een paard losgebroken bij Anker aan 
de Derde Kade. Hij holde over dat terrein, recht op ons 
af. Mijn vader zag het en tilde ons net op tijd over het 
hek. Op de Derde Kade had je ook het snoepwinkeltje 
van Vrouw Van Wijngaarden, waar ik naar toe rende, als 
ik een cent van opa Koolwijk had gekregen. Vlakbij de 
spoorlijn was toen ook al het hofje voor ouden van da-
gen. De mensen aan de Derde Kade hadden minder te 
besteden dan die aan de Tweede Kade. Aan het eind zat 
vrouw Van der Neut, waar je aardappelschillen kon bren-
gen, die ze aan de schapen gaven. Ze werd Schillekee ge-
noemd, arm maar netjes. Verderop was het wat minder 
verzorgd. Daar aten ze uit de konijnenvoerbak. Je zag het 
verschil terug in het aantal kinderen. In de huizen aan de 
Derde Kade woonden gezinnen met veel kinderen; aan 
de Tweede Kade meestal niet meer dan twee. Ik weet 

Tussen 2e en 3e Kade, families Steenbergen (l) en Bakker (Collectie 
Groenewoud-Steenbergen)

Fini met broer Wim (Collectie Groenewoud-Steenbergen)
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Fini bij de motor (Collectie Groenewoud-Steenbergen)

Getuigschrift van de Firma Bahlmann 
Lijst met geslaagden van de Modevakschool  
(Collectie Groenewoud-Steenbergen)

nog wie er allemaal woonden; van der Post bijvoorbeeld, 
Van Driel, Snel, Van Os, Brem, Bakker, Lugthart, Borst, 
Van der Zwaluw, Vermeulen en nog meer. Een hele leuke 
buurt. Je kende iedereen. 

Winkelcentrum Karnemelksloot

Wat je je nu misschien niet kunt voorstellen, maar aan de 
Karnemelksloot waren veel winkels. Ze waren deel van 
ons dagelijks leven. Mijn moeder haalde boodschappen 
bij de coöperatie. Nee, niet op de Raam, maar op de Kar-
nemelksloot! Je had er de slagerij van Verschuur. Er was 
een fietsenwinkel van vrouw Bultman, bakker Stilting en 
visboer Van de Berg. Je had er zelfs twee groentewinkels; 
eerst kreeg je Vrouw Hofman op Karnemelksloot 91 en 
verderop Van Hoof op nummer 137. Bij vrouw Hofman 
had ik een keer gezien dat ze de zuurkool uit het vat pak-
te met een doek, waar ze net haar neus in had gesnoten. 
Toen ging mijn moeder toch liever naar Van Hoof, ook al 
was die duurder. En laat ik ‘Kippie’ niet vergeten, een 
vrouwtje dat op een rieten stoel zat en maar net boven 
de toonbank uitkwam. Zij verkocht klompen.

Naar school

Hoe ik werd opgevoed? We kregen best veel vrijheid, 
zeker voor die tijd. De kerk speelde bij ons geen grote 

rol. Mijn vader was hervormd van origine, mijn moeder 
katholiek en ons gezin hoorde bij geen van beide. Mijn 
broer en ik zijn ook niet gedoopt. Toch ging ik wel naar 
de zondagsschool Achter de Kerk en met mijn vriendin 
naar catechisatie. Dat vonden we gewoon gezellig. We 
gingen zelfs naar de evangelisatiebijeenkomsten van De 
Gruijl, die in een kerkje aan de Zeugstraat predikte, twee 
huizen voorbij Buitelaar richting Lange Tiendeweg.
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Ik heb eerst op de kleuterschool gezeten, de zoge-
noemde kakschool aan de Groeneweg. In mijn herinne-
ring kwam je daar via een deur in de Patersteeg. Best 
een eind lopen voor een kleuter. Heel eigenwijs zei ik 
als 5 –jarige ‘Je hoeft me niet verder weg te brengen dan 
het poortje van de tuin’, maar toen ik bij de Eerste Kade 
kwam, kreeg ik het toch benauwd. Gelukkig was mijn 
moeder op afstand blijven kijken.

De lagere schooltijd is een apart verhaal. Ik ging naar 
de Burgvlietschool, die ook wel de Kopschool werd ge-
noemd. Maar mijn vriendin Alie Snel zat op de Goeman 
Borgesiusschool. Daar kregen ze handwerken en dat wil-
de ik ook zo graag doen. Ik ben er thuis over begonnen en 
ik kreeg het voor elkaar. Dus vanaf de 4e klas, of was het 
de 5e, ging ik naar de Goeman Borgesiusschool. Meester 
Jaring kwam bij mijn ouders langs om te vragen waarom 
ze mij van school hadden gehaald. Het ging toch allemaal 
goed met leren? Toen heb ik een lesje geleerd. Iets dat 
je heel graag wilt, kan ook tegenvallen. Op de Borgesius-
school hadden ze parallelklassen en ik kwam niet bij Alie 
Snel in de klas. Vervolgens bleek de les handwerken lang 
niet zo leuk als gedacht. Bovendien was de sfeer op die 
school anders. Niet zo gezellig; er zaten meer vervelende 
jongens op. Dus ik heb er wel spijt van gehad. 

In 1947 kwam ik van de lagere school. Alie Snel en ik 
gingen naar de huishoudschool die was gevestigd op de 
Haven, in het gebouw waar later de GG&GD in zat. Aan 
die kant mocht je als kind niet naar binnen, dat ging via 
de tuin in het Houtmansplantsoen. Daar leerde je zoge-
naamd hoe je moest afwassen en het huishouden doen. 
Niet zo spannend. Wel belangrijk vond ik het naaiwerk. 
Dat was niet alleen leuk; je kon er je beroep van maken. 
Veel later heb ik nog de mavo-certificaten Frans en En-
gels gehaald op het Gouwecollege.

Coupeuse en costumière

In 1949 ging ik als leerling-naaister aan de slag bij mode- 
en confectiewinkel ‘Gezusters van Dantzig’ op Hoog-
straat 9. Daar heb ik veel geleerd dat me van pas zou 
komen. Meestal ging het om het vermaken van kleding: 
innemen, korter maken, langer maken. Later mocht ik 

1956: getrouwd met Ries Groenewoud (Collectie Groenewoud-Steenbergen)

soms iets nieuw maken. Van Dantzig was een winkel ‘op 
niveau’, gewone Gouwenaars kwamen daar niet. Het had 
een exclusieve klantenkring, waarschijnlijk iets te duur 
voor Gouda. Aan de zijkant was een raam en daar keek 
je op de winkel van Jamin en op Scharleman, de visboer. 
De dames Van Dantzig hadden de oorlog niet overleefd, 
maar ik weet eigenlijk niet wie toen de eigenaar was. Juf-
frouw J. Smit was de baas, een heel aardige vrouw die 
aan de Lage Gouwe woonde. Wij hadden te maken met 
een chef die heel streng was. Het personeel mocht niet 
met elkaar praten, maar op maandag kwam ze pas om 
een uur of één. Dat was het leukste deel van de week. 
Collega Ada Verbij was twee jaar ouder dan ik en die ging 
in het weekend vaak naar de film. Dat leverde stof ge-
noeg op om de hele morgen door te praten onder het 
werk. Ook Ada is nog altijd een vriendin van me. 

In die tijd heb ik twee vakdiploma’s gehaald via een 
opleiding aan modevakschool Mettau, die aan de Cra-
bethstraat was gevestigd: respectievelijk als coupeuse 
en als costumière. Op enig moment ging modemagazijn 
Van Dantzig dicht en moesten we ander werk zoeken. 
Ada ging naar warenhuis Bruns en ik naar Bahlmann, da-
mes- en kinderkleding op de Markt. Daar heb ik als cou-
peuse twee jaar met plezier gewerkt. Toen ik ging trou-
wen, moest ik ontslag nemen; zo ging dat toen.
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wang nog zien. Maar je ziet ook de trouwjurk, die ik zelf 
had gemaakt. 

Eerst gingen we inwonen bij mijn ouders. Toen aan 
de Warmoezierskade het pand naast het huis van mijn 
schoonouders vrij kwam, zijn we daar ingetrokken. Ach-
ter die huizen was een enorme lap grond, waar ook een 
boomgaard was. Een mooi terrein voor opslag van ma-
terieel. Daar kwam toen de werkplaats van timmer- en 
aannemingsbedrijf ‘Gebroeders Groenewoud’. Die ge-
broeders, dat waren mijn schoonvader en zijn broer. Zeg 
maar van 1957 tot nu, dus bijna 60 jaar, woon ik op dit 
adres. We kregen eerst een dochter, Ina, in 1958 en toen 
twee jongens, Andy in 1961 en Ries in 1963. Helaas is 
mijn man in 2013 overleden. Ook de zaak is er niet meer. 
Ik heb me nooit met het bedrijf bemoeid. Ik zag het op 
afstand en een keer in de week mocht ik schoonmaken. 
Natuurlijk kreeg ik er wat van mee, want het kantoor was 
hier aan huis. Het waren vooral verbouwingen en hier en 
daar een nieuw huis neerzetten. Ik had mijn handen vol 
aan de huishouding en aan de opvoeding van drie kinde-
ren. Boodschappen doen, koken, kleren maken, kleren 
kopen, naar school brengen. Ik heb het altijd met plezier 
gedaan. 

Maandag wasdag

De minste favoriete dag was de maandag. Je weet het: 
maandag- wasdag. Die begon al op zondagavond. Dan 
werd de wasketel volgedaan en op het gasstel in de ga-
rage gezet. Maandagmorgen werd de ketel gekookte was 
omgekeerd in een teil – dan moest mijn man even komen 
– en was het schrobben geblazen. Niet op een wasbord 
maar op een houten plank. Alles ging twee keer door de 
wringer en dan werd het buiten te drogen gehangen. Als 
het ging regenen, moest je hard hollen om het in de ga-
rage te hangen. Ik had eerlijk gezegd een hekel aan de 
maandag, terwijl dat bij Van Dantzig juist mijn favoriete 
dag was. Pas later kregen we een wasmachine, een Mie-
le. Misschien was het 1972.

Naast ons woonde mijn schoonmoeder en daar moest 
je het niet wagen om op maandag binnen te komen. Je 
werd bijna weggejaagd. Zij had haar moeder in huis, de 

Huwelijk in 1956

Ik was 14 toen ik verkering kreeg met Ries Groenewoud. 
Zijn vader was een kleine aannemer. Zij woonden aan 
de Vierde Kade, op het stuk aan de noordkant van de 
spoorlijn. Hij was zes jaar ouder. Ries zei dat hij mij in 
mijn blauwe jasje al had opgemerkt, toen ik nog maar 
een jaar of twaalf was. Ik zag hem vaker toen Alie en ik 
elke dag naar de huishoudschool liepen en terug. Ries 
had een grote klus in een huis aan het eind van de Boom-
gaardstraat. Er waren wel meer belangstellenden, bij-
voorbeeld de zoon van een melkboer aan de Groeneweg. 
Een vriendin wist me te vertellen dat hij ‘op mij was’. 
Toen zei ik: ‘Vertel het hem maar; ik moet hem niet!’ Ook 
na de catechisatie in de Zeugstraat was er een jongen die 
steeds maar met ons meeliep en me thuis wilde brengen. 
Ik ging dan helemaal aan de zijkant van de groep lopen 
en dook snel een zijstraat in. Met Ries raakte het aan 
toen mijn vriendin en ik naar een feestavond van voet-
balvereniging Gouda gingen. Daar, in Kunstmin, vroeg hij 
me ten dans. Bij Groenewoud was het een ander gezin. 
Bouwen en voetballen stonden centraal. Voetbalvereni-
ging Gouda had zijn veld toen nog aan de Nieuwe Gou-
we, richting spoordijk, ‘De Vaart’, heette het.

In 1956 zijn we getrouwd. De trouwdatum moest nog 
worden uitgesteld, omdat we een ongeluk kregen met de 
motor. Ik heb toen een week in het Van Itersonzieken-
huis gelegen. Op de trouwfoto kun je de wond op mijn 

Bij de geboorte van Ries in 1963 (Collectie Groenewoud-Steenbergen)
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gymnasium. Ze vonden ook gemakkelijk werk. Ina bij een 
Bonthandel op de Haven, wat ze heel graag wilde. Aan-
vankelijk bestond de gedachte dat Andy bij de Gebroe-
ders Groenewoud de plaats in zou nemen van mijn man. 
Zijn opleiding was er op afgestemd. Maar hij ontdekte 
dat samenwerken met zijn oom lastig zou kunnen zijn, 
dus koos hij ervoor om in de bouw zijn eigen weg te zoe-
ken. En Ries, die wist een ding zeker: ik wil niet bij een 
baas werken.

Als er iemand ziek was – dat gebeurde niet vaak –gin-
gen we naar dokter Van Elk aan de Kattensingel. Later 
werd dat dokter Struik aan de Graaf Florisweg. De ern-
stigste aandoening was het herseninfarct dat ik kreeg. Ik 
stond op een stoel de lamp af te stoffen, toen ik opeens 
heer raar werd. Ik kon nog net op de WC-pot gaan zitten. 
Gelukkig kwam net mijn man thuis die spruitjes en aard-
appelen had gehaald. Hij belde meteen de ambulance. 
Dat is mijn redding geweest. Uiteindelijk zijn alle func-
ties weer terug gekomen, al was het een lange weg. Dat 
kun je je nauwelijks voorstellen, maar ik kon niet meer 
praten! Dat moest ik opnieuw leren. Het is gelukt. Mijn 
kinderen zeggen wel: ‘Hou toch eens even je mond, doe 
rustig aan’, maar dat is lastig. 

opoe van Ries dus. Toen die op een maandag 100 jaar 
werd, wilden we even feliciteren, maar die mogelijkheid 
werd niet geboden. ‘Je weet toch dat het maandag is!!’

We wonen hier in een gemeentelijk monument, echt 
waar. Mijn man had daar niet veel mee op. Dat blauw-
witte schildje heeft altijd op zolder gelegen. Hij wilde het 
niet op de muur hebben. Het was allemaal maar klein, 
ook de keuken. Van een actie van Albert Heijn kochten 
we de eerste koelkast, maar daar kon je alleen met grote 
moeite langs. Dat was aanleiding om te gaan verbouwen. 
Eerst werd toen de keuken vergroot. Zoiets gaat bij een 
klein aannemingsbedrijf moeilijker dan bij andere men-
sen. Altijd was er wel een aanleiding om het nog even uit 
te stellen, totdat mijn schoonmoeder zei: ‘Als het nou 
niet gebeurt, geef ik opdracht aan een ander.’ Een fat-
soenlijke douche en een bad kregen we, later ook een 
WC boven.

Boodschappen voor ons gezin deed ik aan de Willem 
en Marialaan. Dat winkelcentrum was toen net gebouwd. 
De kruidenier, was dat niet Van Lenthe? Kleren kopen 
deed ik niet zoveel, want het liefst maakte ik ze voor de 
kinderen zelf. Voor mijn dochter heb ik alle kleren ge-
maakt: bloesjes, pyjama’s, jurkjes. Als de jongens een 
winterjas moesten hebben, ging ik altijd naar Bulle op 
de Hoogstraat, tegenover een groentewinkel die ook Van 
Hoof heette. 

De kinderen naar school

De kinderen moesten natuurlijk naar school. Dat werd 
een openbare school; daar waren Ries en ik het over 
eens. Eerst naar de bewaarschool aan de Willem de Zwij-
gersingel, waar nu de Patapouf is. Daarna gingen ze alle 
drie naar de school van meester De Bruin aan de Graaf 
Florisweg, naast het Jozefpaviljoen. Ze zijn nooit blijven 
zitten. Het ging vanzelf. We hielden het wel bij en gingen 
op de ouderavond op gesprek met de leerkracht. Mijn 
man vroeg dan: moet ik ook mee? En als ik dan zei ja, 
dan gingen we samen. Ook de keuze van een vervolg-
school was niet ingewikkeld: waar ze zelf zin in hadden, 
als ze er geschikt voor waren. Ina naar de huishoud-
school, Andy naar de technische school en Ries naar het 

Keep them rolling. Met de Jeep op de Voorwillenseweg (Collectie Groe-
newoud-Steenbergen)
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Jeep, mijn man zat het liefst op de Dodge Command Car. 
De mooiste tocht was door de woestijn in Algerije. Alle 
wagens werden overgespoten in een andere kleur, want 
niemand mocht het idee krijgen dat het om een militaire 
operatie ging. Tegenwoordig zou zo’n tocht niet meer 
kunnen. Het hele jaar door waren er defilés of tochten 
waar we aan mee konden doen, soms ook in Gouda, bij-
voorbeeld bij de taptoe. Ik herinner me het defilé in Am-
sterdam ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding. Vlakbij 
de Dam sloeg de motor van ‘mijn’ jeep af. Jongens van de 
Hells Angels duwden hem razendsnel aan. Vaak reden we 
rond met Canadese bevrijders. Die logeerden dan bij ons 
thuis. Ook in de vereniging zelf waren we actief. Ries als 
penningmeester en ik zelf als lid van de Commissie van 
Beroep. Ik ben ook lid van verdienste.

Eigenlijk is ‘Keep them rolling’ wel een goede aandui-
ding voor het leven dat ik nu heb. Zorg ervoor dat de din-
gen die moeten gebeuren, gedaan worden. Dat kan wel 
eens zwaar zijn, maar meestal kun je er veel genoegen 
aan beleven. En net als bij die militaire voertuigen vind ik 
het belangrijk om er netjes uit te zien. Dat had ik vroeger 
als kind al. Die belangstelling voor mode en kleren zie ik 
terug bij mijn kleindochter Nicky. Heel leuk!’

Zingen en toneel

In de loop der jaren kwam er meer vrije tijd. Ik hield van 
zingen en toneel spelen. Ik zong in het Gouds Ontspan-
nings Koor, het gok. Toen dat opgeheven werd, stapte ik 
over naar Vivace in Reeuwijk. Na dat herseninfarct mocht 
ik niet meer autorijden en was dat voorbij. Nu ga ik elke 
donderdagochtend naar het Savelbergkoortje. Pas gele-
den was daar de bisschop van Rotterdam. Die heeft ons 
allemaal gezegend. Nooit weg toch zeker?

Heel leuk is ook het repeteren en uitvoeren door 
‘De Toneelclub’ in bejaardenhuizen. Ik geloof niet dat 
de club een naam heeft. Hij is ooit opgericht door de 
 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het zijn ook 
enkel vrouwen, maar een ervan speelt de mannenrollen.

Keep them rolling

In 1958 haalde ik mijn rijbewijs. Autorijden vond ik heel 
erg leuk. Ik heb er veel aan gehad, want de grootste 
hobby van mijn man en mij werd het rijden met oude mi-
litaire voertuigen. Voor die tijd waren wij samen al heel 
veel op de motor weg geweest, maar met drie kinderen 
kon dat niet meer. In 1972 kochten we onze eerste mili-
taire jeep uit de Tweede Wereldoorlog. Die verzameling 
is steeds uitgebreid. We sloten ons aan bij ‘Keep them 
rolling’, de vereniging die oude militaire voertuigen rij-
vaardig houdt. Daar hebben we de prachtigste tochten 
mee gemaakt, tot ver in het buitenland. Zelf reed ik een 

Vriendinnen voor het leven Fini en Alie Snel (Collectie Groenewoud-
Steenbergen)

De Jeep staat in de garage (Foto Cornelis de Keizer: Empire Imaging)


