
17

In 1958 ben ik, samen met Ria en ons eerste kind-
je, per trein bij Oom Frans en Tante Corrie op be-
zoek geweest. Wij waren fier om ons Lutgardeke, 
de eerste vrucht van onze liefde, aan hen te kun-
nen tonen.
Oom en tante hadden geen kinderen, wat zij dui-
delijk jammer vonden. Zij hadden elk, voor zij el-
kaar kenden, alle zorg en tijd aan hun respectieve-
lijke moeders besteed of, zoals men dat destijds 
uitdrukte: elk hun 'moeder aan haar eind ge-
bracht', tot in hun laatste levensdagen verzorgd. 
Daarna waren zij te oud om nog met kinderen te 
beginnen en dat zal, naar ik veronderstel, wel de 
reden geweest zijn waarom zij zo intens met ons 
en met onze kinderwens begaan waren.

Het was voor ons, ondanks onze jonge leeftijd, 
niet zo vanzelf gegaan. 
Na meer dan een half jaar het bed te hebben ge-
deeld, was Ria nog steeds niet zwanger. Links en 
rechts, kregen wij van ‘goede parochianen’ vrolij-
ke tot spottende opmerkingen. Wijzelf maakten 
ons zorgen omtrent deze gang van zaken.
Wanneer mijn lieve vrouws zwakke longen ziek 
werden, ging al mijn zorg uitsluitend naar haar. Ik 
trachtte haar ervan te overtuigen om niet meer 
uit werken te gaan. Zij was opgeleid als diamant-
verstelster. Dit beroep was, naar ik begrepen heb, 
om de steentjes voor de zagerij volgens schema – 
door middel van een soort gips – in 'doppen' te 
plaatsen. Nadat ze gezaagd waren, moest zij de 
boel – in kokende vitriool – weer schoonmaken. 
Dit alles zonder enig afzuigsysteem voor de dam-
pen en dan nog tegen een schandelijk laag 
weekloon! Bovendien was het in dat kleine be-
drijfje 'normaal' dat zij vaak onbetaalde overuren 
moest maken en zelfs – onder het mom van ‘loya-
liteit’ – op zaterdagnamiddag de auto van de baas 
moest opblinken!
Terwijl zij nog ziek en verzwakt te bed lag, ben ik 
in haar naam bij haar baas ontslag gaan aanbie-
den. Sedertdien heeft Ria nooit meer in vaste 
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loondienst gewerkt. Ikzelf deed nog liever over-
werk om ons jong gezinnetje financieel van de 
grond te krijgen.
Nadat Ria's longontsteking bedwongen was, gin-
gen wij voor een laatste controle op bezoek bij 
haar huisarts. Van deze gelegenheid maakte ik ge-
bruik om – enigszins gegeneerd – aan de dokter te 
vragen hoe het kwam dat mijn vrouw nog niet 
zwanger was. Glimlachend verzekerde de dokter 
ons dat wij ons geen zorgen hoefden te maken: 
"Nu de stress, die met haar loondienst gepaard 
ging, is weggevallen, komt alles wel vlug in orde", 
zei hij, "Een vrouw wordt dan makkelijker vat-
baar".
Ondertussen had ik eveneens mijn beste vriend, 
die precies tien jaar ouder was dan ik, in vertrou-
wen genomen. Hij gaf mij een methode waaraan 
ikzelf nooit zou gedacht hebben.
In de 'Verloofdendienst van KAJ-VKAJ' hadden wij 
wel uitleg gekregen over de leer van de rooms-ka-
tholieke kerk in verband met geboorteregeling. 
Paus Pius XII had hierover in 1951 nog gesproken 
over “De rechtsmatigheid van een geboorterege-
ling”.
Wij hadden goed onthouden dat uitsluitend peri-
odieke onthouding, en dan nog meer specifiek de 
‘thermometer-methode’, onder bepaalde voor-
waarden door de kerk werd toegelaten. Geen 
voorbehoedsmiddelen dus! Mijn vriend bezat een 
boekje waarin een tabel stond afgedrukt met de 
vruchtbare en onvruchtbare perioden van de 
vrouw. Het was niet eenvoudig om te begrijpen en 
een heel gedoe om het toe te passen, aangezien 
mijn vrouw, zo bleek, een onregelmatige cyclus 
had. Het lumineuze idee van mijn vriend was sim-
pel: met het opengeslagen boekje op mijn nacht-
kastje zou ik tijdens de vruchtbare dagen nog eens 
extra mijn best doen!
Het resultaat van al onze inspanningen te samen 
was geweldig. Zodra wij zeker waren van het re-
sultaat ben ik naar mijn vriend het goede nieuws 
gaan brengen. Bij het overhandigen van zijn ‘won
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derboekje’ vroeg ik hem meteen om het peterschap over ons eerste kindje te willen aanvaarden. Ach-
teraf was mijn familie niet erg opgezet met onze spontane keuze, maar daar stoorden wij ons niet aan.
Het ene wonder overkwam ons na het andere. Ons Lutgardeke kwam precies op 14 februari 1958 ter 
wereld, op Valentijnsdag dus!
Het leek ons vanzelfsprekend dat wij de eerste vrucht van onze liefde aan Oom Frans en Tante Corrie 
gingen tonen. In de maand augustus vertoefden wij reeds in Dordrecht. Zij waren opgetogen over ons 
nieuw gezinnetje, leefden mee met ons geluk en lieten dat op allerlei wijzen blijken. Er dienden foto's 
gemaakt, liefst bij goed licht en met een mooi decor. Wij poseerden één voor één met ons kindje op de 
Pelserbrug over de Voorstraatshaven, schuin tegenover hun huis. De Grote Kerk verleende een mooie 
achtergrond.

In 1965 zijn Ria en ik, samen met onze drie kindjes 
– per trein – nogmaals naar Dordrecht gereisd. 
Gelukkig bezit ik nog vrij goeie foto's van de teke-
ningen die ik toen in Dordrecht naar de natuur 
heb gemaakt.
Het jaar voordien, zo merk ik in mijn oeuvrecata-
logus, was ik in Schoten en omgeving begonnen 
met schetsen naar de natuur. Eerst naar 'levend 
model', zoals dat destijds op de academie heette, 
wilde ik – na onze slopende bouwperikelen – de 
draad weer opnemen. Mijn lieve Ria stond graag 
en gratis model tijdens de winteravonden. Kort 
daarna trok ik met mijn schetsboek de natuur in. 

Vlug had ik mij een techniek eigen gemaakt waar-
bij ik, zonder voorschets in potlood, direct met 
een zwarte viltstift op Steinbachpapier tekende. 
Pas later zou ik deze schetsen naar de natuur nog 
dezelfde avond in mijn ateliertje – bij middel van 
sepia en zwart – tot gewassen tekeningen door-
werken. Wat ik in Dordrecht maakte, lag dus ge-
woon in deze evolutie waarbij ik twee verschillen-
de wijzen van tekenen met viltstift uitprobeerde; 
enerzijds met schaduweffecten, anderzijds in zui-
vere lijnuitvoering. Deze laatste wijze van tekenen 
paste best bij architecturale onderwerpen. 
Terwijl Ria en tante voor onze kindjes zorgden, 
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liep ik gedreven rond in de onmiddellijke omge-
ving, de historische stadskern van Dordrecht. De 
oude havenbuurt rond de Grote Kerk was uiter-
mate pittoresk. Ik herinner mij nog levendig hoe ik 
op de kaaimuur zat te schetsen. De Grote Kerk 
met scheefgezakte, stompe toren aan de overzij-
de van het water achter de Bomkade. Bommen 
waren, tot begin twintigste eeuw, breed gebouw-
de platbodems voor de visserij op de Noordzee. 
Het waren houten schepen van lang voor mijn 
tijd. De overjarige boten, die ik daar toen schetste, 
waren waarschijnlijk 'bommen' en geen 'otter' zo-
als iemand mij destijds met zekerheid verklaarde; 
vandaar de foutieve titel bij mijn schets.
Toen ik daar dus op die kade zat te tekenen, kwam 
er een man naar mijn vorderingen kijken. Hij loof-
de mijn werk en vroeg waar ik vandaan kwam. Ik 
vertelde hem dat mijn moeder van Dordrecht ge-
boortig was, maar dat ik in Antwerpen woonde, 
waar ik ook naar de academie was geweest. Hij 
vroeg mij meteen om lid te worden dan hun plaat-
selijke kunstkring en nam mij mee naar een nabij-
gelegen winkelpand dat zij als gemeenschappelijk 
atelier gebruikten. Aanvankelijk was ik verrast en 
vereerd met deze uitnodiging, maar zag geen 
praktische mogelijkheid om vanuit Antwerpen in 
Dordrecht artistiek bedrijvig te worden. De man 
was zo vriendelijk dat hij voor mij een zetel uit zijn 
auto klikte, zo kon ik comfortabeler werken, ver-
zekerde hij mij ... 
Wat een gastvrijheid en vriendelijkheid!
Het architecturale lijnenspel van de oude huizen 
langs de Dordtse wateren boeide mij evenzeer; 
een ware uitdaging om het ritme ervan met één 
lijn vast te leggen. Het waren als evenzovele expe-
rimenten die me boven het banale optilden en ik 
voelde mij er heel gelukkig bij. (de afbeeldingen 
van deze schetsen staan achteraan dit essay gere-
produceerd)
Jammer genoeg vloog de tijd veel te snel terwijl 
mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor mijn jon-
ge gezin me voortdurend in conflict bracht met 
mijn artistieke ambities. Deze dualiteit, ver-
scheurdheid is hier een beter begrip, bleef mij ge-
durende mijn hele huwelijksleven achtervolgen.

Wij zijn later, vanaf de tijd toen Ria onze eigen 

auto bestuurde, nog wel enkele malen naar Dor-
drecht geweest. Het Dordrechts Museum werden 
en worden regelmatig thematentoonstellingen 
georganiseerd. De vaste collectie, met hoofdzake-
lijk de Ary Scheffer-collectie, bleef mij boeien; 
meer in het bijzonder twee van deze werken: 
'Christus in Gethsemane' en een prachtig portret 
van Frédéric Chopin. Deze vermaarde componist 
leefde, net zoals Scheffer, hoofdzakelijk in Parijs 
en heeft daar meermaals voor de schilder gepo-
seerd.
Vincent Van Gogh, die in 1877 een tijdje in Dor-
drecht woonde, waar hij in een boekwinkel aan 
het Scheffersplein werkzaam was, schreef over 
Scheffers ‘Christus in Gethsemane’: “Dat is om 
nooit te vergeten."
Over dit alles schreef ik reeds eerde in mijn boek 
'Brieven aan Laura van 1 maart 1998 tot 12 febru-
ari 1999', opgedragen aan “Hilde Van Nuffelen en 
aan allen die mij – na Ria's heengaan – genegen 
bleven”.

Nadat Tante Corrie, Cornelia Maria Wouters-De 
Vries, op 79 jarige leeftijd in het jaar 1989 overle-
den was, is Oom Frans, samen met zijn oudere zus 
bij ons thuis in Schoten komen logeren.
Ooit ben ik één keer met Oom Frans bij zijn zus in 
Dordrecht op visite geweest. Wij fietsten samen 
naar de andere kant van de stad. Zij was weduwe 
en had maar liefst driemaal haar echtgenoot over-
leefd, alle drie schippers. Dat riep verre herinne-
ringen bij me op, immers, was ik met mijn ouders 
niet, kort na de oorlog, schippers gaan bezoeken 
op hun schip dat lag aangemeerd in de nu ge-
dempte Antwerpse Zuiderdokken ... Mevrouw J. 
E. A. Bloemen-Wouters gebruikte nog steeds de 
familienaam van haar laatste man. Zij was echt 
een bloem van een vrouw, de vrouwelijke variante 
van haar broer, Oom Frans.
Zij woonde toen alleen in een sociale wijk met al-
lemaal identieke huisjes, straat na straat. Haar 
tuintje was wel anders dan alle andere, meer ge-
personaliseerd mag ik zeggen. Achteraan in haar 
lang, smal en kaal tuintje stond een geverniste 
mast van een binnenschip. Deze was voorzien van 
touwen om vlaggetjes te hijsen, een grote 
scheepsschroef sierde het gazonnetje. Gezien 
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41. bis/3 De Grote Kerk (viltstift 1965)               26 x 33cm

vanuit haar woonkamer leek haar tuintje wel op een verland schip!
Wat hebben Oom Frans en zijn zus in onze grote tuin in Schoten genoten!
Elk hoekje, elk plantje werd bekeken, becommentarieerd en geprezen. Ook de Kempense Vaart achter 
onze tuin boeide hen uitermate. Wijzelf waren blij dat wij – bij wijze van wederliefde – iets konden te-
rugdoen voor alle liefdevolle gastvrijheid die wij vroeger bij hen in Dordrecht hadden genoten.

Oom Frans was een oprecht-gelovig man en dat straalde hij ook uit. Hij heette voluit Franciscus Ludo-
vicus Petrus Wouters en is op 98 jarige leeftijd in het jaar 2000 na Christus gestorven. Op zijn overlij-
densbericht stond een versje gedrukt dat, hoe simpel ook, precies uitdrukt wat hij geloofde:
"Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje".

Postuum wil ik Oom Frans en Tante Corrie oprecht danken voor alles wat zij voor ons en voor mij in het 
bijzonder hebben betekend.
Deze getuigenis wil het bewijs leveren dat zij alvast in mijn geheugen en in deze essays verder leven.
                                       J.M. Legrand
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41. bis/2 Haventje (viltstift 1965)               35 x 26cm
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41. bis/6 Otter (schip) (viltstift 1965)                              36 x 26cm
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41. bis/4 Lijnenspel I (viltstift 1965)               36 x 26cm
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41. bis/5 Lijnenspel II (viltstift 1965)         27 x 23,50cm


