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Maria Wilhelmina Grobben mijn Hollandse Bomma
Kracht en luister zijn haar gewaad.

Wanneer ik door mijn familiealbums blader, valt 
het me op dat er veel meer foto’s van de familie 
Grobben uit Dordrecht in zitten en slechts enkele 
van de familie van Bruggen uit Strijen. Bovendien 
zijn de foto’s uit Dordrecht van een veel betere 
kwaliteit. Dit duidt, zo vermoed ik, op een verschil 
in welstand tussen beide voorouderlijke families. 

Deze foto van mijn Hollandse grootmoeder Maria 
Wilhelmina Grobben werd, naar ik meen nog 
voor haar huwelijk, genomen in het atelier van 
Henricus Jacobus Tollens (1864-1936) in Dor-
drecht.
Tollens had in 1887, na de dood van zijn werkge-
ver Johann Georg Hameter, de zaak die in 1864 
was gestart, van diens weduwe overgenomen. 
Tollens wordt gezien als één van de eerste verte-

genwoordigers van de kunstfotografie in Neder-
land. Hij was bovendien, zoals nadrukkelijk op de 
keerzijde van mijn grootmoeders foto vermeld 
staat, hoffotograaf van de koningin. 
Tollens bouwde zijn bedrijf uit met meerdere filia-
len, maar zijn hoofdhuis bleef onveranderd in de 
Voorstraat 289 te Dordrecht.
Er werden recent meerdere fotoboeken met werk 
van Tollens gepubliceerd. Op de tentoonstelling 
‘Verstild Dordrecht, op de drempel van de 20e 
eeuw’, gehouden in 2018 in het Dordrechts Mu-
seum, heb ik heel wat werk van hem mogen be-
wonderen. Uit de catalogus van deze tentoonstel-
ling, een mooi verzorgde uitgave van het Regionaal 
Archief Dordrecht, heb ik de hierboven vermelde 
gegevens gevonden.
Dit opstel over mijn Hollandse Bompa en Bom-
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ma, waarin mijn grootvader en diens beroepscar-
rière centraal staat, wil ik opdragen aan mijn 
Bomma; aan haar die tien jaar voor mijn geboorte 
veel te jong gestorven is.
In feite weet ik heel weinig over haar. Zij behoorde 
duidelijke tot de generaties waar de man de onbe-
twiste leider was. Dit mag mijns inziens niet bete-
kenen dat de vrouw, in dit geval de huismoeder, 
een ondergeschikte rol in de samenleving kreeg 
toegewezen. Omdat ik resoluut voorstander ben 
van de absolute gelijkwaardigheid van man en 
vrouw wil ik nu mijn Hollandse Bomma liefdevol 
op een piëdestal zetten.
Vooreerst stel ik vast dat zij op de vele foto’s die ik 
van haar in mijn familiealbums koester als een 
zelfbewuste, wilskrachtige en tegelijkertijd als een 
verfijnde vrouw aan mij verschijnt.
Verder weet ik, en daar ben ik hen dankbaar voor, 
dat mijn Hollandse grootouders oprecht gelovig, 

degelijk onderwezen en bijbelvast door het leven 
gingen. Daarom past hier een citaat uit het boek 
‘Spreuken’ en meer in het bijzonder uit het slot 
van dit Bijbelboek, waar ik uit de “Lofrede op de 
sterke vrouw” lees:
...
“Kracht en luister zijn haar gewaad 
       en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.
Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid;
       van haar tong komen lieflijke lessen.
Zij gaat de gangen van haar gezin na
       en eet haar brood niet in ledigheid.
Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig,
       haar man staat op en roemt haar:
‘Veel vrouwen hebben zich wakker gedragen,
       maar gij overtreft ze alle!’           (Spreuken 31: 25-29)

...

            J.M. Legrand


