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Inhoud van dit bundel over mijn Hollandse afkomst langs 
moeders zijde

Deze essays werden genomen uit mijn boek-in-wording ‘Familieaangelegenheden’ subjectief gekleur-
de essays over markante familieleden.

Dordrecht en Strijensas 
de ontdekking van mijn moeders wortels in drie etappen

Eerste etappe In 1954 reed ik met mijn moeder per fiets vanuit Antwerpen naar Dordrecht, 
haar geboortestad. Wij logeerden daar bij mijn moeders nicht en haar echtgenoot in de Grotekerks-
buurt. 
Mijn oom bracht mij voor het eerst in het Dordrechts Museum. 
Vanuit Dordrecht reden wij per fiets naar Strijensas en bezochten daar een neef van mijn moeder, 
wiens zoon tijdens de watersnoodramp in 1953 verdronken was.

Tweede etappe  In 1955 reed ik met mijn verloofde per fiets vanuit Antwerpen naar Dor-
drecht. Wij logeerden bij mijn moeders nicht en haar man in de Grotekerksbuurt. 
Wij bezochten de Grote Kerk aldaar, de Biesbosch, het Museum Huis Simon van Gijn en het Museum 
Boymans-van Beuningen in Rotterdam.

Derde etappe In 1958 reed ik met mijn vrouw per trein vanuit Antwerpen naar Dordrecht en 
wij logeerden nogmaals bij moeders nicht en haar man in de Grotekerksbuurt. In feite gingen wij hen 
ons eerste kindje tonen.

In 1965 reed ik met mijn vrouw en onze drie kindjes per trein vanuit Antwerpen naar Dordrecht. Wij 
logeerden opnieuw bij onze tante en oom in de Grotekerksbuurt.
In de historische binnenstad maakte ik een reeks schetsen naar de natuur.

Jan van Bruggen en Maria Wilhelmina Grobben,
mijn Hollandse Bompa en Bomma
Hun beider voorouders in Srijensas en in Dordrecht.
Hun levensloop en de beroepscarrière – van nachtwaker tot bedrijfsleider – van mijn Bompa, waardoor 
zijn gezin van Dordrecht naar Oss en later naar Merksem in België verhuisde.
Opdracht van dit essay aan mijn te jong gestorven Hollandse bomma, die ik bij leven niet gekend heb.

Oom Nico van Bruggen, 
een meer dan gewoon-begaafde jongen
Het relaas van mijn op 16-jarige leeftijd gestorven, bijzonder begaafde Oom Nico en zijn rol in de Stads-
harmonie van Oss, ‘Kunstliefde Vermag Alles’.
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Dordrecht en Strijensas 
de ontdekking van mijn moeders wortels 
in  drie etappen
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Eerste etappe

Toen de naweeën van de Tweede Wereldoorlog 
achter ons lagen, fietste ik in 1954 samen met 
mijn moeder naar Dordrecht. Zij wilde o, zo graag 
haar geboortestreek weerzien. Ook de familie, die 
daar nog links en rechts woonde, wilde zij nog een 
keer ontmoeten.
Er hadden na die vreselijke oorlogsjaren nog zo-
veel schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden.
In 1950 was haar vader, Jan van Bruggen, mijn 
Hollandse Bompa, overleden. Op 1 februari 1953, 
precies één dag voor ik ‘onder de wapens werd 
geroepen’, werd Nederland, en in veel mindere 
mate ook ons landje, door een stormvloed van 
ongekende hoogte getroffen. Deze ramp, waar-
door 1835 mensen het leven lieten, versnelde de 
uitvoering van het  zogeheten Deltaplan, dat al 
van voor de oorlog ter tafel lag.
Dat moeder per fiets naar Dordrecht wilde en dan 
alleen met mij had wel zijn redenen. Daarover wil 
ik eerst iets vertellen.
Naar het einde van mijn vakopleiding had ik bij fa-
milie en kennissen allerlei schilderwerk uitge-
voerd. Het was hard labeur en voor heel weinig 
geld, voor mij echter de enige manier om iets te 
sparen vermits wij thuis nooit zakgeld kregen. 
Mijn droom, waarvoor ik het allemaal deed, was 
een nieuwe, glimmende toerfiets met ingebouw-
de versnellingen en handremmen verwerven. De 
oude, loodzware zwarte fiets met terugtraprem, 
die ik van mijn Vava mocht gebruiken, leek mij een 
voertuig van de eeuw voordien.
Op de Antwerpse ‘Vogelmarkt’ waar wij – omwille 
van de attractie – vaak op zondagvoormiddag 
naartoe trokken, zag ik – als een wonderlijke ver-
schijning – mijn zilvergrijze droomfiets staan.
Het was de ‘velomaker’ Proost (Johannes Fransis-
cus °1904), die samen met zijn zoon het merk 
PROBOSTO (een afleiding van hun familienaam?)  
eigenhandig produceerden en – letterlijk – op de 
markt brachten. Zij hielden een winkel, zo ontdek-
te ik later, in de Theo Van Cauwenberghslei 15 te 
Schoten.

Onze behuizing, op de eerste verdieping in de 
Antwerpse Oranjestraat 62, waar wij terechtgeko-
men waren nadat onze woning te Merksem was 
uitgebrand, was niet fietsvriendelijk. 
De huiseigenaar verbood om in de overigens bre-
de gang beneden fietsen en dergelijke te stallen. 
Er restte me niets anders dan bij elk gebruik mijn 
fiets op de schouder op en af de trap te dragen; 
telkens via de overloop, rond onze bedden waar 
hij aan mijn voeteneinde stond gestald. 
Hoe dan ook, ik voelde mij zo vrij als een vogel 
wanneer ik met mijn zuurverdiende droomfiets 
de haven en het platteland ten noorden van de 
stad ging verkennen. Ook met de jeugdbeweging 
(K.A.J.) reden wij op zondagen tochtjes, waarvan 
ik vlug de leiding kreeg. Ter voorbereiding van ons 
zomerkamp mocht ik samen met enkele oudere 
leiders per fiets onze tenten op voorhand gaan 
opstellen in Limburg of Wallonië en daar maakten 
wij eveneens uitstappen per fiets.
Dit alles werkte kennelijk aanstekelijk op mijn 
moeder, temeer omdat ik de enige was in ons ge-
zin die over een fiets beschikte. Zij had immers 
tijdens haar jeugdjaren in Nederland veel gefietst. 
Aanvankelijk hoopte zij mijn vader te kunnen 
overtuigen om beiden een fiets aan te schaffen 
om er samen op uit te trekken, maar zij kon hem 
niet vermurwen. Mijn moeder was een sterke 
vrouw en zij  dreef door, liet een fiets  voor haar 
maken op het bekende adres, en stelde mij voor 
om samen naar Dordrecht te peddelen.
Het was nog de tijd zonder autosnelwegen, laat 
staan fietsostraden, computer, smartphone of 
gps. Mijn moeder was zo euforisch dat wij er zelfs 
niet aan dachten een wegenkaart op zak te ste-
ken. Zij reed immers gewoon naar haar geboorte-
stad en –grond !
Langs waar wij allemaal gereden hebben, weet ik 
niet zo precies meer, wel zeker is dat wij niet via 
Breda, maar wel over Roosendaal en Oudenbosch 
zijn gereden. Ik herinner mij deze laatste plaats 
nog zeer goed omdat moeder mijn aandacht ves-
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tigde op de 19de-eeuwse basiliek aldaar. Het is 
een op kleine schaal en vereenvoudigd gebouw 
naar het voorbeeld van de St.-Pieter te Rome.
Deze basiliek was toegewijd aan de HH. Agatha en 
Barbara en werd tussen 1865 en 1880 gebouwd.
Naar ik vermoed is dit geen toeval. Immers, Ne-
derland had tijdens diezelfde periode, na Frankrijk 
en België, met 3000 vrijwilligers het grootste con-
tingent Pauselijke Zoeaven geleverd om Paus Pius  
IX te helpen in de strijd om de Kerkelijke Staat te-
gen de eenmaking van Italië te verdedigen. Het 
overgrote deel van deze Nederlandse vrijwilligers 
was afkomstig uit de regio van Maastricht en Ou-
denbosch.
De eindeloos slingerende binnendijken, waarover 
wij tussen bomenrijen reden met uitzicht over het 
vlakke land, zie ik nog voor mij ...
Wij schoten met al dat zigzaggen over die winde-
rige dijken maar heel langzaam op, maar moeder 
genoot er zichtbaar heel veel van.

Doodmoe arriveerden wij uiteindelijk midden in  
de stad Dordrecht, bij de zogeheten Grote Kerk, 
de voormalige O.-L.-Vrouwekerk. Wij gingen er bij 
een nicht van moeder en haar echtgenoot loge-
ren.
Zij woonden op de bovenverdieping van een 
17de-eeuwse pand in de Grotekerksbuurt 49, net 
achter het koor van de Grote Kerk.
Ondertussen zijn niet alleen de huisnummers ver-
schoven – 49 werd 47 – maar in het jaar 2000 
werd het smalle pand vervangen door een moder-
ne gevel, die erg afsteekt in het homogeen oude 
straatbeeld.
Wij noemden hen oom en tante; Frans en Corrie 
Wouters-De Vries, waren familie langs mijn groot-
moederszijde, die geboren en getogen was in Dor-
drecht. Mijn grootouders, Jan van Bruggen -Grob-
ben zijn eveneens daar gehuwd. Met deze nicht 
en haar uiterst lieve man heeft mijn moeder le-
venslang goede contacten onderhouden. 



7

Hoewel wij door briefwisseling nog wel weet had-
den van de grote watersnood, die Nederland – 
met Dordrecht als centrum – pas gekend had, 
werd de ware omvang van alle ellende die zij had-
den meegemaakt toen pas duidelijk. 

Van 31 januari op 1 februari 1953 woedde een 
zware noordwesterstorm, gecombineerd met 
springtij. De dijken bezweken en ruim 1800 men-
sen in Zuid-Holland en Zeeland kwamen om. 
Ik herinner me dit nog zeer goed, temeer omdat ik 
één dag daarna naar Leuven moest om mijn ver-
plichtte legerdienst te beginnen. Mijn vijf jaar ou-
dere broer Louis, die op dat moment eveneens 
zijn (uitgestelde) dienstplicht vervulde in Meche-
len werd ingezet om met zandzakjes de doorge-
broken Scheldedijk te helpen dichten. De streek 
rond Ruisbroek stond helemaal blank en ook daar 
waren enkele doden te betreuren.
Oom Frans toonde ons op de gevel van zijn huis 
hoe hoog het water wel gestaan had. Hij nam ons 
mee naar het magazijn onder hun woonst. Oom 
Frans’ vader had daar lang geleden al een stu-
kadoorsbedrijf dat door zijn zoon Joop werd 
verdergezet.
Oom Frans en Tante Corrie waren tijdens de nacht 
door een verstikkende, erg prikkelende gasgeur 
gewekt. Immers, onder hen waren de zakken on-
gebluste kalk onder water gelopen ...

Tijdens ons verblijf in Dordrecht wilde moeder 
meerdere familieleden gaan opzoeken. Op een 
dag zijn wij per trein naar Rotterdam gereden, 
waar wij een neef van moeder bezochten.
Hij werkte aan de haven en moet met zijn twee 
meter en vier de arbeiders wel erg geïmponeerd 
hebben.  Zo’n reus was zeker in die tijd een grote 
en erg opvallende uitzondering. Moeder vertelde 
mij dat hij in zijn jonge jaren op straat veel bekijks 
had. Zo had een meisje hem eens vrolijk gevraagd: 
“Mijnheer is het koud daarboven?”
Terwijl wij bij hem thuis een kopje thee zaten te 
slurpen, keek ik geïnteresseerd naar de man wiens 
naam ik niet meer weet. Hij zat tegenover mij in 
een lederen zetel die veel te klein was voor zijn 
gestalte. Hij wist zichtbaar met armen en benen 
geen blijf.

Ook al was ik met mijn één meter drieëntachtig 
niet van de kleinsten, wanneer ik naast moeders 
neef door Rotterdam stapte, keek ik wel aanhou-
dend zijdelings met ontzag naar hem op.

Oom Frans is speciaal met mij naar het Dordrechts 
Museum geweest. Ik maakte er kennis met het ro-
mantische werk van de befaamde kunstenaar Ary 
Scheffer (1795-1885), geboren in Dordrecht en 
met grote uitstraling in Parijs. Ook diens stand-
beeld in het centrum van de stad, op het Schef-
fersplein, heeft Oom Frans mij getoond.

Een ander familiebezoek dat wij aflegden, was van 
een heel andere aard. Het heeft op mij zo’n diepe 
indruk gemaakt dat ik er, na meer dan een halve 
eeuw, nog heel wat van herinner en er nog steeds 
emotioneel bij word.
Oom Frans gidste ons per fiets door de polders. 
Met een overzetboot staken wij de Dordtse Kil 
over om naar Strijensas te fietsen, tot tegen het 
Hollands Diep. 
Strijensas is het dorp waar mijn Hollandse Bompa 
Jan van Bruggen geboren werd. De plaatsnaam 
Strijensas riep bij mij onmiddellijk ‘Opoe Sas’ voor 
de geest. Feitelijk heette zij Francina Jonas (1844-
1926), zij was de moeder van Jan van Bruggen. 
Mijn moeder vertelde vaak over haar, want als 
kind mocht zij vanuit Dordrecht dikwijls in Strijen-
sas bij haar grootouders langs vaderszijde gaan 
logeren.

Van ‘Opoe Sas’ bezit ik de hierna gereproduceer-
de portretfoto die jammer genoeg kwalitatief niet 
zo best is. Op de achterzijde schreef mijn moeder: 
“72 jaar”.

Mijn overgrootmoeder langs mijn moederszijde, 
droeg duidelijk nog de traditionele klederdracht 
van de Zuid-Hollandse Eilanden; een witte sluier-
kap, ook keuvel genaamd, met een smal oorijzer 
(of hoofdijzer) in toelopende gouden spiralen. Het 
aantal windingen van deze gouden krullen en de 
dikte van de gouddraad bepalen de welstand.
Ik vermoed dat mijn moeder Francina van Brug-
gen (1900-1977) haar voornaam aan ‘Opoe Sas’, 
Francina Jonas, te danken had.
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Het zal dan ook geen toeval zijn dat mijn grootou-
ders Jan van Bruggen-Grobben hun eerste kindje 
– op twee-en-een-halfjarige leeftijd – voor een fo-
tograaf lieten poseren als een Zuid-Hollands boe-
rinnetje, nadrukkelijk met dezelfde keuvel en oor-
ijzers op haar hoofdje als van haar grootmoeder 
‘Opoe Sas’.

Het laatste stuk van onze dagtrip fietsten wij – 
Oom Frans op kop – naast de Strijense Haven die 
via een schutsluis in het erg brede Hollands Diep 
uitmondt. In het sashuis, bovenop de hoge dijk, 
woonde Huig van Dommelen, een neef van moe-
der. Huig was gehuwd met Francina van Bruggen, 
dochter van Ary van Bruggen, een broer van mijn 
grootvader, Jan van Bruggen. 
Bij wijze van hernieuwde kennismaking werden 
wij in het sashuis heel hartelijk ontvangen. Door 
het raam kregen wij een prachtig uitzicht over het 
Hollands Diep, met vooraan brede rietkragen.
Vlak naast het huis bevond zich de getijdesluis. 
Immers, het Hollands Diep was nog niet met een 
dijk van de zee afgesloten.
Onvermijdelijk kregen wij ook daar het relaas van 

de dramatische gebeurtenissen tijdens de voor-
bije watersnoodramp. Hier vielen 44 doden te be-
treuren; ook de zoon des huizes, Adrie, was daar-
bij op zeventienjarige leeftijd omgekomen. Net op 
het moment dat de jongen zich naar beneden 
spoedde om mensen uit hun auto naar hun hoger 
gelegen huis te helpen, was de dijk doorgebroken. 
Allen waren onder de ogen van de ouders door 
het water verzwolgen. Vele dagen later pas is het 
lichaam van hun zoon teruggevonden.  
Wanneer zijn ouders vernamen dat ik cursussen 
aan de Antwerpse Academie had gevolgd, werd 
het hen allen te machtig. Onder tranen werden 
wij in een belendende kamer geleid, de kamer van 
hun overleden zoon. Alles stond er nog onaange-
roerd alsof hij seffens ging thuiskomen. Tussen 
zijn tranen door zei zijn vader dat het zo moest 
blijven. Ook hun zoon had academie gevolgd in 
Dordrecht en hij speelde goed gitaar, vertelden 
zij. Er lagen tekeningen van zijn hand en er hingen 
verdienstelijke olieverfschilderijen aan de wand ... 
Wat een droefenis en wat een leegte in die leven-
dig  geanimeerde kamer!
Mijn moeder weende eveneens en ik wist dat zij 
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dacht aan haar zeer begaafde broer Nico, die op zestienjarige leeftijd overleden was ...
Voor mij persoonlijk was dit een harde confrontatie die mij zo diep heeft geraakt dat het mij levenslang 
is bijgebleven.
Deze zolang sluimerende herinneringen roepen zoveel emoties wakker dat ik onmogelijk kan gaan sla-
pen. Het weer oprakelen hiervan veroorzaakt een stormvloed van gevoelens, die ik enkel nog kan be-
dwingen door ze tot een stuk in de nacht uit te schrijven.

“Morgen zien wij wel hoe het weer verder moet”, hoor ik mijn goede moeder in mijn oor fluisteren.

Monument ter nagedachtenis aan de 44 slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953 op de begraafplaats van 
Strijen.

            J.M. Legrand


