Uit het hoger geciteerde opstel van Hugo Janssens sr. vernam ik hoe Jan van Bruggen, onze
grootvader langs moederszijde, van politieagent
tot werknemer in de margarine werd:
...
“Alle plagerijen ten spijt heeft Jan het bij de politie
nog jaren volgehouden tot hij door bemiddeling
van eerder genoemde kapelaan in dienst kwam bij
de firma Albers in Dordrecht als nachtportier. Dit
familiebedrijf produceerde margarine. Jan, die
erg werklustig was, werd bevorderd en kwam als
toezichter-karnbaas in de productieafdeling.”
...

Deze ‘veronderstelling’ klopt helemaal met wat
mijn moeder daarover vertelde: Jan van Bruggen
liep – met zijn hond – wacht in de fabriek, toen
chic geklede heren er overal rondkeken. Zij spraken hem aan en stelden vragen omtrent de productiemethoden van de margarine. Jan weigerde
daarop in te gaan omdat dit niet strookte met zijn
eerlijkheidsgevoel ten opzichte van zijn werkgever. De heer Jurgens heeft Jans integriteit ten
zeerste geapprecieerd en hem, nadat hij de fabriek had overgenomen, daarvoor geloofd en beloond. Jan van Bruggen is zo zijn succesvolle carrière dankzij Jurgens bij Unilever begonnen.
Wanneer ik deze mondelinge getuigenis van mijn
moeder vergelijk met hoger geciteerde website
wordt het meer dan duidelijk dat er op het einde
van de 19de eeuw een felle, bitsige concurrentiestrijd in de margarinesector woedde. Er werden veel werknemers van concurrerende merken
– met fabricagegeheimen erbij – overgenomen.

Mijn moeder vertelde mij over deze periode uit
haar vaders beroepsleven:
Omdat Jan van Bruggen bij de Dordrechtse politie
beroepshalve goed met honden overweg kon,
veranderde hij van werkgever en werd nachtwaker in de plaatselijke margarinefabriek van Albers.
Jan zag brood en toekomst in deze geheel nieuwe
bedrijfssector en later zal blijken dat hij het bij het
rechte eind had. Heel zijn verdere beroepsleven
zou hij aan de uitbouw van zijn carrière in de margarineproductie wijden.
De onvoorstelbaar uitgebreide, goed gestoffeerde
website ‘retroscoop’ telt meer dan 150 bladzijden! Daarin getuigt mijn neef Bruno van Bruggen,
in verband met de overstap – van politieagent
naar de margarine – van ons beider grootvader
Jan van Bruggen: “Mogelijk liep zijn overstap via
de Dordtse margarinefabriek Albers die in 1908
door Jurgens opgekocht werd.”
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Hoe dan ook, op 18 december 1909 verhuisde Jan
van Bruggen met vrouw en kinderen naar Oss.
In het bevolkingsregister wordt Jans beroep genoteerd als “opzichter” (bij Jurgens, foto hieronder)
en zij woonden in de Begijnenstraat 329 aldaar.
Over de verhuis van Jan van Bruggen en zijn gezin
naar Oss schreef mijn moeder aan mijn dochtertje

Gerda het volgende: “Toen ik 9 jaar werd, woonden we nog in Dordrecht (16 november 1909) en
met St. Nicolaas verhuisden we naar Oss. ‘t Was
toen ook al sneeuw en ijs, we waren toen met vijf
kinderen, de jongste tien maanden, dat was ons
Maria ...”
Op de rugzijde van een foto schreef mijn moeder:
“Heuvel 92a Oss.”
Op de rugzijde van een andere foto, waarop mijn
grootmoeder met haar vijf kinderen poseert voor
hun woning, staat vermeld: “Oss Begijnenstraat
329A Zomer 1916”.
Het is dus mogelijk dat het gezin op twee verschillende adressen in Oss heeft gewoond.
Oss, gelegen in de provincie Noord-Brabant, bezat al vanaf 1399 stadsrechten. Zonder hier al te
ver uit te weiden over de margarineproductie zelf,
is het wel nuttig om eerst enige verklaring te geven over het grote maatschappelijke belang van
margarine an sich; temeer omdat het verdere le-

Het gezin Jan van Bruggen-Grobben september 1917 in Oss, de ouders omringd door hun zes kinderen. Van links
naar rechts: Catharina, Maria, Francina, Nico, Dirk en de jongste is Jan jr.
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ven van onze familie ermee verweven werd.
Aan het eind van de 19de eeuw, vanaf 1871 om
precies te zijn, startte de industrialisatie in Oss
met een wereldwijde primeur: er werd voor het
eerst op grote schaal margarine geproduceerd
door Anton Jurgens en Simon van den Bergh. Het
is geen toevallige locatie, omdat Oss al vanaf de
18de eeuw bekend was om zijn wettelijk beschermde botermarkt. Boter werd van langsom
meer een luxeproduct dat spijtig genoeg niet bewaard kon worden. De overgrote meerderheid
van de snel aangroeiende bevolking smeerde dan
ook reuzel op het brood.
Onder de titel “Staat der fabrieken te Oss in 1914”
is duidelijk te zien hoe N.V. Jurgens Margarine-fabriek veruit de grootste werkgever van de
fabrieksstad Oss was. Zij verschafte op dat moment werk aan 573 mannen, 3 vrouwen en 100
jongens. Er waren geen meisjes aan het werk.
Vanzelfsprekend kwamen er vlug kapers op de
kust. Deze industrieoorlog zou met de zogeheten
‘Vrede van Oss’ tot redelijke proporties worden
herleid. In 1927 werd de felle concurrentiestrijd
besloten met de oprichting van de ‘Margarine
Unie’. Deze fusioneerde op haar beurt met de
Britse firma ‘Lever Brothers’, waardoor ‘Unilever’
ontstond.
Bij wijze van lof op de stad Oss en de margarine,
wil ik even iets citeren dat me deed glimlachen
toen ik het las; tijdens het jubileumjaar 1920 van
de ‘Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles‘
werd, zoals gebruikelijk, een ‘muziekconcours’ georganiseerd. Twaalf muziekkorpsen deden er aan
mee. Het was nota bene dezelfde harmonie waarin mijn zo jong gestorven Oom Nico tot één jaar
voordien zo briljant de piccolo had bespeeld.
En nu citeer ik uit het Jubileumboek uit 1985:
...
“van de ‘Margarine-marsch’ die het Zwijndrechtse
corps ten gehore bracht. Deze Jurgensharmonie
was het ook die aan het einde van de middag, na
een lang beraad van de jury, met de eerste prijs
werd bekroond. Dat lag overigens niet aan de zo
goed ontvangen ‘Margarine-marsch’ maar aan

het ‘vrijgekozen nummer’ ‘Mosaïque sur l’opéra
Martha’ van de componist Flotow, dat onberispelijk door het pas vier maanden bestaande gezelschap werd uitgevoerd.”
...
In 1929 werd de margarinefabriek Jurgens, omwille van de betere transportmogelijkheden, van
Oss naar de havenstad Rotterdam verplaatst. Tot
daar de geschiedenis.
Laten wij terugkeren naar 6 december 1909 toen
mijn grootouders met hun vijf kinderen in de Begijnenstraat A329 te Oss gingen wonen .
Mijn grootvader werd er als ‘opzichter’ ingeschreven.
Teneinde de chronologie van dit relaas niet te verstoren, wil ik hier iets vertellen over mijn moeders
leven in Oss.
In mijn familiealbums vond ik twee heel romantische reeksen van elk zes prentbriefkaarten die
met de hand werden ingekleurd. De ene reeks
stelt een moeder voor die haar dochtertje bij het
slapengaan het Ave Maria of weesgegroet aanleert; de tweede reeks brengt op vergelijkbare
wijze het onzevader. Op de rugzijde van deze twee
reeksen schreef mijn moeder respectievelijk in
1968 en in 1969 aan mijn dochtertje Gerda onder
meer: “Deze kaarten zijn nog nieuw maar ik kocht
ze méér dan 45 jaar geleden en bewaarde ze in
mijn album. Nu mag jij ze nog eens bewaren”.
Verder vertelde zij aan mijn jarig dochtertje over
de tijd toen zijzelf 9 jaar werd: “In Oss heb ik mijn
Plechtige Communie gedaan, daarvoor moesten
we ‘n grote catechismus vanbuiten kennen van
voor naar achter en werden van achter naar voor
ook ondervraagd, dus meisjelief er was wat van
buiten te leren.
Jij bent al groter en zult alle gebeden al wel kennen, is ‘t niet waar?
Ik kon ze allemaal: Onze Vader, Weesgegroet,
twaalf artikelen des geloofs, tien geboden Gods,
vijf geboden van de H. Kerk, de Engel des Heren,
Salve Regina, 4 waarheden des geloofs die iedereen moet kennen en nog veel schietgebeden”.
In haar ‘Communieboekje voor godvruchtige zie35

len’ zit vooraan een papiertje met de hierna volgende tekst:
“De 1ste prijs der 3 klasse voor goed gedrag, het
vlijtig betrachten der Christelijke Leering en het
beantwoorden der Prijsvragen wordt toegekend
aan Francina v. Bruggen
Osch Aug. 1912
G. van de Boer, Deken en Pastoor van Osch.”
Mijn moeder was – van nature – even godvruchtig
als haar vader en ook zij is dat levenslang gebleven.
Om de tolbarrières bij de landsgrenzen te omzeilen, werden er in Duitsland, Frankrijk en België
margarinefabrieken opgericht. Jan van Bruggen
werd zowel naar Duitsland als naar Frankrijk op
stage gezonden. Dat moet vóór 26-2-1917 geweest zijn, vermits hij tijdens de Grote Oorlog Engeland niet binnen mocht omdat ... hij voor de
oorlog in Duitsland was geweest ... Zo verneem ik
uit een schrijven van zijn zoon Nico.
Het jaar 1919 werd voor de familie Jan van Bruggen-Grobben wel een erg turbulent jaar. De oudste zoon Nico (Nicolaas Johannes) van Bruggen

(1902-1919) stierf op goed 16-jarige leeftijd. Die
zesde februari zou alle gezinsleden levenslang blijven beroeren. Nico, die twee jaar jonger was dan
mijn moeder, was volgens haar getuigenis buitengewoon begaafd. Hij bespeelde meerdere muziekinstrumenten, waaronder piccolofluit. Hij bezat ook talent als tekenaar, op school was hij
eveneens een primus. Op foto komt hij alvast over
als een intelligente, beminnelijke, jonge man. Dit
verlies is doorheen de loop der jaren – alvast voor
mijn moeder – zichtbaar ondraaglijk gebleken.
Vaak zag ik hoe de tranen over haar wangen liepen, ook wanneer zij al zeventig was, wanneer zij
herinneringen over haar broer Nico ophaalde.
Naar zij mij vertelde, was Nico zo vroomgelovig
dat hij vanaf zijn sterfbed zijn ouders, broers en
zussen troost insprak.
In een brief, geschreven door Jan van Bruggen op
“5 november 1919” vanuit ‘Merxem’, ter gelegenheid van de negende verjaardag van zijn jongste
zoontje Jan (mijn latere dooppeter), bevestigt hij
zijn aankomst in Antwerpen. Verder in dezelfde
brief lees ik enkele beklijvende zinnen omtrent
zijn op 6 februari van datzelfde jaar overleden
oudste zoon Nico. (zie fragment hieronder)

Een tweede historisch feit voor Jan van Bruggen en zijn familie was hun definitieve verhuis naar de
Borrewaterstraat 132 te Merksem in België. Deze overstap gebeurde, naar ik in het bevolkingsregister
van Oss kon lezen, in twee fasen.
Vader Jan van Bruggen werd in Oss uitgeschreven op 14 mei 1919. Zijn vrouw en kinderen verhuisden
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op hun beurt op 25 februari 1920 naar ‘Merxem’.
De precieze data van hun inschrijving in Merksem
is niet te achterhalen, aangezien het Merksemse
gemeentehuis, samen met alle archieven, in 1944
in de vlammen zijn opgegaan. Dit was tijdens de
laatste schermutselingen toen de Duitse troepen
zich achter het Albertkanaal nog enkele weken
wisten stand te houden.
Mijn grootouders woonden met hun gezin in een
huis van de firma en mijn grootvader nam in diezelfde straat de functie van Technisch Beheerder
over de margarinefabriek op zich. Hij zou dit ook
blijven tot hij in 1940 met pensioen ging.
De fabriek te Merksem (België) nam, naast de andere vestigingen van de groep, zoals Oss, Helmond (Nederland) en Goch (Duitsland), wel de
helft van de totale productie voor haar rekening !
Deze Merksemse fabriek aan het Albertkanaal
was al in 1896 opgestart onder de naam ‘Jurgens
en Prinzen’. In 1902 werd de benaming ‘N.V. Union’ aangenomen en van 1896 tot 1929 werd er
het merk AXA geproduceerd; pas na die datum
kwam de merknaam Solo ook te Merksem voor.

Het mag wel een wonderlijk toeval heten dat deze
prentbriefkaart ooit werd verzonden door Seraphine Daems (een groottante van mij) vanuit
‘Café du Prince’ op Schoten-Deuzeld. Seraphine
was een zus van mijn grootmoeder langs vaderszijde. Of, hoe een dubbeltje rollen kan, zou mijn
moeder gezegd hebben.
Op 26-2-1966 (moeder dateerde alles!) heeft mijn
moeder – met de nodige nostalgie – een oud vergeeld boekje volledig en met veel aandacht doorgenomen: ‘100 Liederen voor het Volk’ (1913),

van het Liederenavond-Fonds Schaarbeek. Zij
stelde daarbij zichzelf de vraag: “Hoeveel kent U
hiervan?” Zo schreef ze:
“Zoveel als er X getekend zijn
/ deze ken ik half en half”.
Zo antwoordde ze ...
Haar conclusie luidde: “Deze alle leerde ik in Zangkring Oud-Merksem, 1921-1923. Enkele in Nederland Dordt en Oss. Ik vond die repetities in Gildenhuis-Bredabaan, Oud hof de l’Arbre alle weken
echt fijn-gezellig”.
Hieruit mag ik besluiten dat de beginjaren in België 1921-1923 mijn moeders ‘gelukkige jaren’ waren.
Op 18 januari 1922 werd Nicolien, het zevende
kind van Jan van Bruggen en Maria Grobben geboren.
Anderhalf jaar later werd het weliswaar grote,
maar nu welvarend geworden gezin andermaal
zwaar getroffen. Moeder Maria (Wilhelmina) van
Bruggen-Grobben overleed na een heelkundige
ingreep in het St.-Camillusgesticht te Antwerpen.
Dit was op 13 juli 1923.
Vanzelfsprekend kwam de huishoudelijke zorg van

Mijn moeder Francina in rouw met haar zusje Nicolien
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het grote gezin op de schouders van de oudste
dochter Francina, mijn latere moeder, terecht.
In mijn fotoalbum vond ik de hiervoor geropruduceerde foto, “opgenomen op 27 september 1923”
lees ik op de keerzijde. Zoals gebruikelijk schreef
Francina er ook nog de precieze leeftijden bij: “22
jaar, Nicolien 20 maanden”. De oudste dochter
gehuld in rouw, houdt haar jongste zusje bij de
hand. Ontroerend droevig en tegelijkertijd monumentaal mooi !
Dit moet vader Jan van Bruggen toch troost gebracht hebben in zijn donkere dagen vermoed ik.
Het hoofd laten hangen, hoorde zeker niet bij zijn
karakter; bovendien wil ik graag – mede namens
mijn moeder – getuigen: Bompa Jan van Bruggen
was een oprechte God-gelovige man, die zeker
grote troost in zijn geloof heeft gevonden.
Moedig nam hij de draad weer op en huwde twee
jaar later te Waalwijk, provincie Noord-Brabant
op 15 september 1925, met de nog ongehuwde
Adriana Maria Pulles (1877-1952).
Ondertussen kwam mijn toekomende vader Alexander Legrand als vriend van Dirk van Bruggen
(1904-1964), tweede oudste zoon van Jan van
Bruggen, die eveneens als bediende bij ‘Solo’
werkzaam was, aan huis in de Borrewaterstraat.
Beide jonge kerels hadden kennis gemaakt in het
postkantoor te Merksem, waar zij elkaar – beroepshalve – geregeld ontmoetten.
Naar mijn moeder mij veel later – vrij cru – vertelde, moest zij dan maar de deur uit nu er een andere vrouw-meesteres het huishouden kon runnen.
Hoe dan ook, Francina van Bruggen trad op 8 juni
1926 in het huwelijk met Alexander Legrand
(1902-1975) te Merksem. Zij werden mijn ouders.
Het duurde niet lang voor de furieuze Alexander
zijn afgunst niet meer onder controle kon houden;
jaloers op zijn schoonbroers die bij ‘de Solo’ werkten, maakte hij ambras thuis en met zijn schoonvader. Dat was beslist wel de slechtste manier om
Jan van Bruggen te vermurwen, laat staan van zijn
vermeende ‘rechten’ te overtuigen.
Tijdens mijn kleuterjaren mocht ik een keer op
vakantie bij Bompa en Bomma van Bruggen in de
Borrewaterstraat te Merksem.
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Jean Legrand in maart 1937. Deze foto werd genomen
door tante Nicolien.

Over mijn herinneringen hieraan schreef ik in mijn
boek ‘Van Jantje tot Jan Legrand 1933-1956’ het
volgende:
...
“Mijn Bompa was een grote, kloek gebouwde en
heel ernstige man die respect afdwong. Hij hield
veel van vogeltjes, die in een grote volière achter
zijn huis rondfladderden.

Mijn Bompa aan zijn bureau ‘op de Solo’ te Merksem

Bompa werkte vlak bij huis ‘op de Solo’, ‘den AXA’
zegden oudere mensen ook wel. Hij bracht van
zijn werk reclamevlaggetjes voor mij mee. Omdat
hij naast pijp hoofdzakelijk dikke sigaren rookte,
hielp hij mij aan goedkoop speelgoed. Hij leerde
mij gouden sigarenbandjes in schrijfboeken van
de Solo plakken. Op andere bladzijden kleefden
wij dan samen de driehoekige etiketten van
smeerkaasjes en nog veel andere leerzame prentjes.
Toen ik na enkele weken thuiskwam, bezat ik mijn
allereerste boek.”
...
Mijn Bompa en Bomma beschikten toen reeds
over een auto en trokken daarmee er af en toe op
uit. Zo reed Bompa voor de Plechtige Communie
van mijn zus en oudste broer, wat zij als heel chic
ervoeren.

In 1932 reden Bompa en Bomma met hun Opel
naar de afdamming van de Gileppe. Bompa en
Bomma poseren voor hun auto, Caroline Koekhoven (1911-2004), de verloofde van hun oudste
zoon Dirk, zit op de treeplank. De man met wit
jasje en strohoed was de eigenaar van het hotel in
Eupen, waar het gezelschap logeerde.
Vermits ik mijn eerste, Hollandse grootmoeder
niet gekend heb, was de tweede vrouw van Jan
van Bruggen mijn ‘echte’ Bomma. Ik bewaar aan
haar goede herinneringen als een altijd vriendelijke, minzame vrouw. Toch maak ik nu, bij het dagenlang doorbladeren en bekijken van mijn familiealbums, de bedenking dat het enkel de
biologische grootouders zijn die mee mijn verdere

leven bepaald hebben. Wanneer ik in hun gelaat
kijk, ook al zijn het maar foto’s, dan voel ik hun
bloed door mijn aderen en zeker ook hun talenten, wilskracht, doorzettingsvermogen en religieus idealisme al mijn zenuwen prikkelen. Ik ben
mij, nu meer dan ooit voordien in mijn leven, daar
diep bewust van en ben er ook dankbaar voor. Nu
pas voel ik me rijp om – chronologisch – mij helemaal in hun levensverhalen onder te dompelen.
Op 4 december 1933 was het zover. Mijn Hollandse moeder en Franse vader hebben op die voor
mij memorabele dag mij op de wereld gezet. De
wereld lag ongerept voor mij open. Immers, heel
Antwerpen lag met een sneeuwvacht toegedekt.
Van zodra ik kon zien, denken en oordelen, kon ik
er ook naar handelen. Bij deze gedachten komen
mij de wijze woorden, of beter gezegd het devies
van mijn grootvader, Jan van Bruggen, voor de
geest: “Luister niet naar mijn woorden, maar kijk
naar mijn daden!”.
Hij heeft volgens zijn overtuiging en geloof geleefd en werd ook geliefd door allen die hem van
dichtbij hebben gekend; zowel zijn familieleden
als zijn directeurs en ondergeschikten tijdens zijn
lange beroepsleven.
Op de 30ste januari van datzelfde jaar waarin ik
het levenslicht zag, werd ook het Derde Rijk (19331945) geboren. De Nazi’s zouden niet alleen de
hel op aarde brengen, maar een groot deel van de
wereld in vuur en vlam zetten, om wat één moet
worden te verdelen.
In januari 1938 verhuisden Bompa en Bomma
van Bruggen naar een ruim pand met een diepe
tuin langs de Kapelsesteenweg 167 in EkerenDonk. Hierover schreef ik in mijn hoger geciteerde
boek:
...
“Ik ging niet graag op bezoek bij Bompa en Bomma; het was daar allemaal zo stijfjes. Ik moest er
netjes recht op een pluche stoel zitten terwijl
Bompa mij vanuit zijn lederen zetel allerlei vragen
stelde. Ondertussen lurkte hij aan een dikke sigaar of aan een kromme pijp en blies de rook in
kringetjes omhoog. Bovenop de hoge kast achter
hem stond de radio, geflankeerd door twee da39

me-jeannes, die volledig met sigarenbandjes waren beplakt. In die aldus met goud verrijkte mandflessen stond gedroogde judaspenning, waarvan
de zilveren schijfjes mij uitermate intrigeerden.
Terwijl Bomma minzaam naar mij lachend thee
zette, maakte Bompa steeds opmerkingen over
mijn uitspraak van het Nederlands. Hij vond dat
de Vlamingen niet voldoende aandacht besteedden aan de dictie; vooral de letter H konden de
Vlamingen niet aanblazen. Daarom moest ik bij
elk bezoek opnieuw zijn lievelingsversje opdreunen: “In Holland staat een hoog herenhuis en een
hondenhok met hooi erin. Gewoonlijk moest ik alles enkele keren herhalen, want ik had – puur van
de zenuwen – wel ergens een H vergeten aan te
blazen.”
...

De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik wel
graag naar Bompa’s volière keek. Achter zijn huis
had hij een lange, dubbele volière. In de eerste zaten de beestjes goed beschermd voor koude en
wind, want deze was hoofdzakelijk van glas en het
dichtst tegen zijn huis opgesteld.
Wanneer Bompa aan een touwtje trok, ging er
een luikje open zodat de vogeltjes naar een nog
ruimere volière vlogen. Deze was met ijzergaas afgewerkt en gaf de beestjes uitzicht op de tuin.
Tijdens de oorlogsjaren kweekte Bompa naast
bloemen veel groenten en aardappelen. Er stonden ook bessenstruiken en kleine fruitbomen.
Vermits ik thuis nooit een tuin had gekend, was
het bij Bompa en Bomma wel een ‘tuin van Eden’
voor mij. Waarom gingen wij er niet vaker op bezoek, denk ik nu ...

Marie-Louise, Jean en Renéke Legrand op bezoek bij Bompa en Bomma in Ekeren-Donk in september 1941.

Op 15 januari 1940, net voor het uitbreken van de wereldbrand, verhuisden mijn ouders met hun vier
kinderen van Schoten naar Merksem, Secretaris Meyerlei 5. Wij woonden daar weliswaar ruimer en
dichter bij de stad, waar mijn vader dagelijks naar zijn bureau moest. Het pand was eigendom van Bompa van Bruggen. Wij hadden daar zelfs geen tuintje meer zoals in Schoten. Er restte slechts een betonnen koertje, net groot genoeg om drooglijnen voor wasgoed te spannen. Cato, een zus van mijn moeder, die tot dan toe met haar gezin in datzelfde huis gewoond had, verhuisde een eindje verderop, in
nummer 76 van dezelfde straat.
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Wanneer goed drie jaar later, op 23 september
1943, ons huis door een regen fosforbommen
werd getroffen en als een toorts de nachtelijke
hemel om erbarmen smeekte, stond er plots een
mij onbekende tante die mij in haar gezin wilde
opnemen. Het waren zij die in ons huis gewoond
hadden ... Gelukkig bleken de familiebanden toch
sterker dan de ideologische zwart-wit tegenstellingen die de mensen de dood injoegen.
Mijn ouders logeerden samen met mijn zus een
zestal weken bij Bompa en Bomma in EkerenDonk.
Tijdens de weken, nadat onze woning was uitgebrand, logeerde ik samen met mijn oudste broer
bij onze tante. Ik was toen pas van school veranderd en ging samen met mijn oudere broer naar
het ‘Sint-Eduardusgesticht’ te Merksem. Hierover
citeer ik een stukje uit mijn hoger aangehaalde
boek:
...
“Onze Bompa had er voor gezorgd dat ik – na
schooltijd – samen met mijn broer Louis mocht
gaan eten bij de familie Hoefnaegels op de Bredabaan. Mijnheer Hoefnaegels, directeur bij Solo,
was een heel vriendelijke man, vader van een
groot gezin, waar iedereen met ons meevoelde.
Wij mochten bij hen aan tafel zitten terwijl het
huispersoneel in de keuken moest eten. Wij hebben daar gegeten zoals in geen jaren daarvoor! Zij
hadden op het terras een klein biljartspel staan –
wat ik het toppunt van rijkdom vond – en wij
mochten er nog mee spelen ook!”
...
Het was ook Bompa die via connecties voor ons in
Antwerpen een woonst vond. Aanvankelijk mochten wij daar gratis wonen, later voor een minimale huurprijs.
Tijdens de eerste oorlogsjaren, voor onze woning
was uitgebrand, mochten wij een stuk bouwgrond, dat eigendom was van Bompa, beplanten
met groenten en aardappelen. Het pand was gelegen in de Vakschoolstraat te Merksem. Het lag
vlak naast de beroepsschool voor meisjes, waar
mijn zus Marie-Louise toen naailes volgde.
Omdat Bompa en Bomma in Ekeren-Donk een

vrij groot huis bewoonde, werden zij door de Duitse bezetter verplicht een Duits officier in te kwartieren. De relatie tussen de militair en mijn grootouders was hoffelijk, maar Jan van Bruggen dacht
er niet aan om zijn gewoonten daarvoor op te geven. Zo bleef hij onverstoord naar de verboden en
door de Duitsers fel gestoorde Engelse nieuwsberichten luisteren. De Duitser was op zijn beurt zo
voorkomend dat hij deed alsof hij doof was.
Mijn moeder wist daarbij nog te vertellen dat de
Duitser overtuigd bleef van hun eindoverwinning.
Eens de oorlog voorbij zou zijn, wilde hij naar Canada emigreren om er in de bosbouw zijn toekomst te verzekeren.
Nadat hij hals over kop naar het oostfront moest
vertrekken, hebben Bompa en Bomma niets meer
van hem vernomen ...
Bij de Bevrijding, toen de Nazi’s op de loop gingen,
heeft Bompa, met hulp van weerstanders die hem
onder zijn vroeger personeel genegen waren,
kunnen verhinderen dat de inboedel van onze
zwarte familietak op straat belandde. Er werden
toen immers – door wraakzuchtige burgers – overal vreugdevuren ontstoken.
Kort na de Bevrijding had Bompa alles in het werk
gesteld om het huis, waaruit wij door brand verdreven waren, opnieuw uit zijn as te doen herrijzen. Reeds in de maand januari van het jaar 1945
verhuisde hij met Bomma naar de Secretaris
Meyerlei 5 te Merksem.
Het deed ons wel erg vreemd aan wanneer wij er
op bezoek kwamen. Het was wel hetzelfde huis,
maar de inrichting was uiteraard helemaal anders.
Ik was ondertussen ook ouder geworden. Bompa
was opnieuw met zijn vroegere hobby bezig: figuurzagen en inlegwerk met verschillende
houtsoorten. Ik keek heel leergierig naar de
werkjes die Bompa met engelengeduld en met
grote precisie uitvoerde.
Hij beplakte fraaie kastjes, kistjes en zelfs meerdere pendules en wandklokken. De tropische
houtsoorten voor dit werk recupereerde hij van
zijn sigarenkistjes. De fijne witte lijnen, die de verschillende kleurvlakken scheidden, maakte hij van
de schuifjes van luciferdoosjes, meer bepaald van
de opstaande rand daarvan. De vorm van die
doosjes is tot op de huidige dag wel dezelfde ge41

bleven, maar ze waren vroeger van heel dun hout
gemaakt.
Wanneer zo’n inlegwerk klaar was, werd het grondig geschuurd om vervolgens met politoer af te
werken. Het waren werkelijk bewonderenswaardige juweeltjes. Ooit zag ik van hem een echt juweel dat hij voor zijn oudste dochter, mijn latere
moeder, uit een soepbeen (!) had vervaardigd. Uit
een dun, rond schijfje been had hij in anglaiseschrift FvB (Francina van Bruggen) gezaagd. Er zat
achteraan een echte speld zodat mijn moeder het
ook daadwerkelijk op haar jasje kon spelden. Onvoorstelbaar knap geduldwerk!
Volgens mijn moeder had Bompa dat soort knutselwerkjes tijdens de Eerste Wereldoorlog van
Belgische vluchtelingen in Dordrecht geleerd.
Bompa’s hobby inspireerde mijn oudere broer en
ook mij; ja, tot na mijn huwelijk heb ik nog dergelijke figuurzaagwerkjes – weliswaar in koper en ijzer – ontworpen en uitgevoerd.
Wanneer Bompa op 30 september 1950, 75 jaar
oud, in zijn woning te Merksem gestorven was,
nam mijn moeder mij mee om ‘te gaan groeten’,
zoals men dat noemde. Zij leidde mij naar de
voorkamer waar naast het voorraam een eenpersoonsbed stond. Daarop lag mijn grootvader, niet
of nog niet opgebaard. Zijn handen waren niet gevouwen met een rozenkrans ertussen zoals ik verwacht had, hij was niet toegedekt met een brede
witte omslag van een laken. Hij lag daar gewoon in
zijn kostuum, weliswaar met mond en ogen gesloten, als een bleke reus die achterover was gevallen. Zijn armen met opengeplooide handen lagen
ontspannen naast hem. Mijn moeder gaf het
voorbeeld. Zij knielde aan het voeteinde en ik
naast haar. “Laten we even samen bidden” zei ze
terwijl zij haar handen samenvouwde. Wij prevelden een onzevader en een weesgegroet. Ik voelde
me bedwelmd door de roerloze stilte van een andere wereld, tot moeder opstond. Zij plaatste zich
naast het bed – tussen bed en raam – bukte zich
voorover en nam haar vaders lijkbleke hand in de
hare en zei: “Kijk Jan, je moet eens voelen hoe
koud die is ...” Omdat ik ondanks haar aandringen
niet verroerde, sprak zij recht uit haar hart: “Dit
zijn nu die sterke, werkzame handen waarvoor ik
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zo bang ben geweest. Hij kan mij nooit nog slaan.”
Deze veelzeggende woorden van haar zijn mij, zoals vele andere, voor immer in mijn geheugen gegrift.
Zo zie ik nog dikke tranen over haar wangen lopen
terwijl ze zat te breien. Ze had zich op hoge leeftijd voorgenomen om voor elk van haar vier kinderen nog eenmaal een paar handschoenen –
met vingers – te breien. Zij mijmerde daarbij over
haar jonge jeugdjaren, dat zij maar tot haar elfde
jaar school had mogen lopen. Als oudste van een
groot gezin altijd maar kousen zitten breien ... En
zij weende ...
De dag van Bompa’s begrafenis was de gevel van
zijn huis – hetzelfde huis waarin ik gedurende
meer dan drie donkere oorlogsjaren was opgegroeid en waaruit wij tijdens die dramatische
nacht door bommen en vuur waren verjaagd –
met zwaar doorhangende zwarte doeken bekleed.
Bij de ingang stond een processiekruis en mij bekende, maar ook onbekende familieleden liepen
binnen en buiten.
Tegen het smeedijzeren hekje van het voortuintje
stonden twee grote rouwkransen.
“Aan onze betreurde oud-bedrijfsleider
Jan van Bruggen
vanwege fabriekspersoneel
Belgische Margarine Unie Merksem”
“Directie en personeel
der Belgische Margarine Unie N.V.
Merksem
aan haar betreurde medewerker”
Onder leiding van een ceremoniemeester werd
de rouwstoet samengesteld; alles volgens traditie: de oudste nog levende zoon Dirk vooraan. De
zonen en schoonzonen in het zwart gekleed, de
kleinzonen erachter droegen elk een rouwlint op
de linker omslag van hun winterjas.
Twee misdienaars gingen met het kruis voorop,
vlak daarachter drie priesters, lezend in hun gebedenboek. Dan volgde de lijkwagen, bekroond met
een kruis en brandende lantaarns op de vier hoeken. Op één lange rij stapten de familieleden, geordend volgens verwantschap, door de straten.
Het was die derde oktober 1950 een heel eind

langs de Eethuisstraat, Oudebareellei en Bredabaan, tot vooraan in de Sint-Franciscuskerk. Ook
een hele tijd om de levensweg van Bompa van
Bruggen en zijn betekenis voor ons te overwegen.
Mijn Hollandse Bompa is 75 jaar geworden, driekwart eeuw dus. Hij heeft zijn leven in drie fasen
van 25 jaar weten uit te bouwen.
• Een aanvangs- en oriëntatiefase, 25 jaar vanaf
zijn geboorte in Strijen tot aan zijn eerste huwelijk
in Dordrecht. Om aan het armoedige, ongezonde
bestaan van zijn landarbeidersfamilie te ontkomen, ging hij op nog jonge leeftijd in militaire
dienst, werd vervolgens politieagent en daarna
nachtwaker bij een margarinefabriek in Dordrecht. Hij ‘bekeerde’ zich tot het katholicisme en
huwde – tegen de wil van zijn ouders – met Maria
Grobben uit Dordrecht.
• Een groei- en ontwikkelingsfase van eveneens
25 jaar, waarin zijn gezin tot zeven kinderen, het
Bijbelse getal van de compleetheid, uitgroeide.
Zijn oudste zoon Nico, zijn bijzonder begaafde

oogappel, stierf op 16-jarige leeftijd.
Wat een beproeving!
Een zo mogelijk nog grotere ramp werd de dood
van zijn geliefde vrouw!
Ondertussen was wel zijn beroepscarrière van
nachtwaker tot bedrijfsleider uitgegroeid. Hij kon
als welvarend man genieten van auto-uitstapjes.
• Een herstel- en afsluitingsfase van nog eens 25
jaar, beginnend vanaf zijn tweede huwelijk met
Adriana Maria Pulles.
Tijdens deze derde periode van zijn leven werd er
een reeks kleinkinderen geboren en genoot hij lof
en eer voor zijn werk ‘in zijn oude dag’.
Mijn conclusie luidt: een Bompa om fier op te
zijn!
Hij was zowel in zijn maatschappelijk- als in zijn
beroepsleven gekenmerkt door: vakkennis, leiderschap en integriteit.
Bomma van Bruggen-Pulles is op 9 april 1952
overleden. Aan haar bewaar ik uitsluitend goede
herinneringen.

Een samenvatting van de succesvolle beroepscarrière van mijn Hollandse Bompa en
de dramatische gebeurtenissen in zijn gezinsleven.
In het bevolkingsregister van Dordrecht staat Jan van Bruggen – vanaf zijn huwelijk in 1900 met Maria
Wilhelmina Grobben tot de geboorte van hun vijfde kind Maria – ingeschreven als “portier” (bij de
plaatselijke margarinefabriek Albers).
Zowel bij het opmaken van de geboorteakte van hun eerste kind, Francina, (mijn latere moeder) in
1900, als van Nico in 1902 en Dirk in 1904, woonde het jonge gezin in Kromhout 56 te Dordrecht.
Bij de geboorte van Catharina in 1906 was het gezin verhuisd naar het nummer 50 van diezelfde straat.
Wanneer in 1909 Maria geboren werd, woonde het gezin in de Sluizenweg 24, eveneens te Dordrecht.
Na de overname van de Dordtse margarinefabriek van Albers door Anton Jurgens in 1908 verhuisde
het hele gezin op 18 december 1909 naar de Begijnenstraat 329 in Oss, provincie Noord-Brabant. Jan
van Bruggen werd aldaar ingeschreven als “opzichter”.
Het gezin Jan van Bruggen-Grobben breidde in 1910 te Oss nog uit met de geboorte van Jan junior,
mijn latere dooppeter.
Op 6 februari 1919 stierf hun zeer begaafde oudste zoon Nico op zestienjarige leeftijd.
Op 25 februari 1920 verhuisde het gezin naar ‘Merxem’ bij Antwerpen, waar Jan van Bruggen tot “bedrijfsleider” van de voornaamste Unilever-Margarinefabriek werd aangesteld. In 1922 werd – als nakomertje – nog een zevende kind Nicola geboren te Antwerpen.
Maria Wilhelmina Grobben, mijn Hollandse grootmoeder, stierf na een heelkundige ingreep te Antwerpen, op 9 april 1923.
In 1925 huwde Jan van Bruggen te Waalwijk met Adriana Pulles, mijn tweede Hollandse grootmoeder. In 1950 overleed Jan van Bruggen op 75-jarige leeftijd te Merksem.
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