Bericht van de redactie
Vianen en de literatuur staan centraal
in dit nummer: een (nieuwe) bijdrage
over het duo Ockerse én een artikel
over Ina Boudier-Bakken.
In Kroniek is het nieuws zeer gevarieerd, terwijl in Verenigingsnieuws het accent ligt op de werkzaamheden van de aktieve archeologische werkgroep van onze vereniging.
Als extraatje is in dit nummer een
pagina uit 'Utrecht in Woord en
Beeld' van 20 oktoben 1933 opgenomen: Lexmond in oude ansichten,
zou men het kunnen noemen! In
ieder geval is het niet al Vianen
wat de klok slaat in dit nummer!
Diverse omstandigheden, onafhankelijk
van de goede bedoelingen van de
redactie, hebben venhinderd dat
dit nummer eerden verscheen. Wij
bieden u daarvoor onze oprechte
excuses aan.

Nogmaals het Slot Batenstein, zijn
beschrijvers en zijn bewoners
In eerdere nummers van dit tijdschrift
heeft A.C.N. Koenhein zich gewaagd op
het moeilijk-toegankelijke (want recentelijk niet ondenzochte) terrein
van de romance in de oudere Nederlandse letterkunde. Hij zet een paar
voorzichtige stappen in de richting
van HET SLOT BATESTEIN, en daar aangekomen vergelijkt hij de romances die
Willem Anthonij Ockerse en zijn zuster
Antoinette Kleyn-Ockerse aan het kasteel van hun geboonteplaats wijdden.
Doordat Koenhein heel precies het
historisch materiaal blootlegt waarop
de schrijvers teruggaan, blijft niets
over van de vage indruk die bij de
eerste lezing van de twee romances
kan optreden, als zou het "om ongeveer dezelfde stof en ongeveer dezelfde soort gedichten gaan". Wie wil
zien hoe verschillende auteurs op
één onderwerp reageren, en toch binnen één genre blijven, wordt door
Koenheins artikel duidelijk ingelicht (1).
Voordat ik Koenhein volg naar HET
SLOT, zou ik even binnen Vianen zelf
willen blijven, met name bij de au-

teurs van de romances. Waaraan danken
wij die vrij plotselinge, en bij beiden gelijktijdig-optredende aandacht
voor het lokale geschiedverhaal?
Sinds de zeventiger jaren van de
18de eeuw woonde geen van beiden
meer in Vianen: Willem Ockerse had
een loopbaan als predikant en als
politicus achten de rug, en ging in
de tijd dat zijn nomance ontstond óp
in het Amsterdamse leven. Antoinette
woonde met haar kinderen in Wageningen, ook zij had haar geboorteplaats
al dertig jaar eerder verlaten.
Waarschijnlijk staat de hernieuwde
aandacht voor Vianen in verband met
het overlijden van hun vader, notaris
Rudolphus Ockerse. Zeer plotseling
stierf hij, zondamiddag 12 juli 1807.
Zijn vrouw bevond zich in de kerk,
werd gewaarschuwd, spoedde zich naar
huis, maar trof hem niet meer levend
aan. De dood van deze vitale, energieke, dominerende man bracht een
leegte. De kindenen schaarden zich
rond hun moeden, Alida Ockerse-Joorman; zij hielpen haan met allerlei
praktische zaken en vensterkten hun onderlinge banden. Het klinkt enigszins
paradoxaal, maar men zou kunnen zeggen dat doon de dood van hun vader
voor de kindenen de eigen jeugd herleefde, dat na dertig jaar het ouderlijk huis opnieuw betekenis kreeg.
Willem Anthonij althans schrijft in
de jaren die volgen op de dood van
zijn vader een paar gevoelige verzen
die van die nieuwe band met het ouderlijk huis blijk geven. Het is de enige
keer in zijn leven dat hij zulks doet,
en het lijkt mij gepast even stil te
staan bij deze sterk autobiografische
en met Vianen verbonden gedichten.
Het eenste gedicht - een elegie - heeft
tot titel "Het ouderlijk huis"; het
verscheen in 1809 in Ockerse's eigen
tijdschrift Lektuur van Smaak (2).
Oven de literaire kwaliteiten ervan
zullen wij hien niet spreken, onze
aandacht is nu gericht op de Viaanse
context; Ockerse herinnert zich nog
goed hoe hij zijn ouderlijk huis naderde :
"Op 't eerste reppen van de schel
Sprong de oude Keeshond, vliegend snel,
(Als van mijn komst bewust) naar voren,
En deed, door jankend vreugdgeblaf,
De vreugd van 't huisgezin vooraf
Mij reeds van verre vriendlijk hooren.
(...)
'T was feest voon 't gansche huisgezin;
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Zelfs de Oude Waschvrouw, Naaister, Min, Hij drong vol kracht tot in den Hemel,
Kwam beurtelings om mij te ontmoeten.
Gij zonkt ter neen in 't stofgewemel,
Elk had me als wiegeling gekend,
Door 't leed, dat u op 't harte woog.
En was, van jaar tot jaar gewend
(...)
Mij bij mijn t'huiskomst te begroeten." Op, vrome treurster! stelp uw schreijen,
Hef liever dankbre melodijën,
Een idyllisch tafeneel, sterk contrasHef, met uw RUDOLF, 't Loflied aani
terend met de beschrijving van zijn
(...)
thuiskomst op de dag van het sterven
Ook in den Hemel is hij Vader!
van Rudolphus Ockerse:
Bij God, kwam hij zijn kindren nader,
"Eens kwam ik aan mijns Bnoeders hand
Reeds vnoeger t'huis geneisd dan zij."
In 't Ouderhuis; - geen dienbaar pand
Streefde ons weer vnolijk te gemoete:
Ook bij dit vers geeft hij voor de
't Was al gesloten, somber, stil; overwegend Amstendamse lezers van het
Een droeve, Moederlijke gil
tijdschrift nog een noot, die de omWas onze schnikbre welkomstgroete (*)
standigheden waanonder de "Rudolf" uit
het gedicht stierf, schetst :
Daar lag de gnijsaand, uitgestrekt
"Tot opheldering van dit en de volgenOp 't kille doodbed, ovendekt
de coupletten, diene: dat de overleVan doodenkalmte en stil genoegen.
dene, op eenen zondag, kort nadat zijne
Zijn lippen zwegen, oog noch oor
Echtgenoote hem in den besten welHerkende ons, werd getroffen door
stand verlaten had, eenslags den geest
Ons weegeklag, ons harte-zwoegen.
gaf, Zijnde hij, toen zij, even na
den Voorzang, onder den Godsdienst
daarvan berigt ontving, bij hare
ô Vaden! die ons alles waart,
verhaaste t'huiskomst reeds overleden"
Gij zijt voon grooter namp gespaand;
(6).
Gij hebt voor de onnust rust verworven : Maan uwe Gade kermt u na,
Vlak bij deze twee droevige huiselijke
Uw Kindren treunen met uw gaê; Viaanse gedichten ligt dan Ockerse's
Gij leeft. - Wij zijn in u gestonven."
slot Batestein, dat gedateerd is "Augustus 1808"; zoals wij hebben gezien
De noot luidt: "(*) 's Dichtens Vaden
bevat ook de romance een treurig verwas plotselijk, in 't afzijn van Echthaal. Treurigheid en weemoed zijn
echter niet de enige kenmerken van
genoote en Kindenen, ovenleden" (3).
de drie gedichten die wij te danken
hebben aan Ockerse's weerzien met
Het tweede gedicht waarop ik doel mist
Vianen: zij ademen immens ook vertrouwdde naam "elegie", maar is evenzeen van
heid en intimiteit, zowel met het
weemoed vervuld als het eerste. Het
ouderlijk gezin als met de stad. "Het
heet: "Klaag- en troostzang aan mijne
slot Batestein" getuigt van tnots,
grijze moeden"; Ockerse maakte ook dit
het is een stille hommage aan zijn gevers in 1809 en hij publiceende het
boortestad zoals die vroeger was. Niet
eveneens in Lektuun van Smaak (4).
voor niets wijst de eerste noot er
Zoals de titel al aangeeft, handelt
nadrukkelijk op dat pas "sedert kort"
het meer oven het vendriet van de moede toren is afgebroken. In Ockerse's
der dan over de belevenissen van de
jeugd stond hij er nog!
dichter, maar het benadrukt toch ook
het gezinsverband dat over de dood
neen, onverminderd zal voontduren. Men
Nu Antoinette: ook zij wordt vanaf de
hoeft van deze gedachte niet op te
zomer van 1807 opnieuw met de stad
kijken: rond 1800 heerste bij zeer
van haar jeugd geconfronteerd, en
velen het volle vertrouwen in het
ook voor haar kan daarin een aanvoortbestaan van zieleverwantschappen
leiding hebben gelegen om aan Vianen
aan gene zijde van het graf. Men leze
een dichtstuk te wijden. Haar "Slot
Rhijnvis Feiths roman "Julia", of zijn
Batestein" stamt uit 1809. Gewoonlijk
leerdicht "Het Graf" (5).
wordt aangenomen dat zij haar tekst
Wij gaan terug naan Ockerse en zijn
bewaarde tot zij hem in 1813 publitroostzang aan zijn moeden:
ceerde in de Nieuwe Dichtkundige Men"Juist, toen een Godgeheiligd zingen
gelingen. Die tekst van 1813 - KoenUw ziel verplaatste in hooger kringen,
hein heeft het laten zien - vertoont
Vloog ook zijn' vnije ziel omhoog!
intenessante tnekken wanneer de his-

torische bronnen te voorschijn komen.
Waar ik de aandacht voon vnaag is een
vroegere publicatie van Antoinette's
"Slot Batestein", een publicatie van
belang om zijn litenaire entounage.
Wat is het geval?
Antoinette's broen Willem nedigeerde,
zoals hienboven al terloops wend venmeld, een tijdschrift, getiteld: Lektuur van smaak, voor lieden van den
beschaafden stand, inzonderheid ook
voor vrouwen. Het verscheen in Amsterdam tussen 1809 en 1811, het leed onder gebrek aan kopij en werd voor een
groot deel door de redacteur, Willem
Ockerse, volgeschreven. Van de hand
van Antoinette kwam in 1810 "Het slot
Batestein" erin te staan; dit is dus
kort na de voltooiing van het dichtstuk (7).
Wanneer wij nu deze tekst en het commentaar dat de "auteur van Lektuur van
Smaak" eraan toevoegt, nustig bekijken, zien wij dat het commentaar verschilt van dat uit de editie 1813.
Na de "Ophelderende bijlage" die wij
uit de Nieuwe Dichtkundige Mengelingen kennen, staat in Lektuur van Smaak
nog een naschnift waarin de redacteur
van het tijdschrift een kritische opmerking maakt over het werk van de
dichtenes, maar' tenslotte toch instemt
met haar aanpak. Nu wij dank zij
Koenhein vrijwel de hele Batesteindocumentatie in In het Land van Bredenode bijeen hebben, lijkt het mij
niet ongepast het commentaar waarom
het hier gaat, te citeren, temeer
daar het tijdschrift Lektuur van Smaak
slechts in weinig exemplaren is overgeleverd :
"Wellig zou het effect deze Vertelling
er bij gewonnen hebben, indien de
Dichteres, in plaats van ADELHEID
wier heel uit Frankrijk aangevoende
schim geacht kon worden door de dood
van haren Moordenaar eenigenmate bevredigd te zijn, de zachte en vurig
beminnende KUNEGONDE had laten spoken; maar, dan zou de Volksvertelling,
die volstrekt de vermoorde ADELHEID
als het spooksel noemt, rondelijk
moeten tegengesproken zijn, en tevens
meer dan eene krachtige partij der
ontknoping zijn verloren gegaan; of
men moest eerst ADELHEID, en daanna
ook KUNEGONDE, hebben doen verschijnen; maar, dan was de historie
verwandeld In een geestenspel à la
SHAKERSPEAR, en des Lezers aandacht
en belangstelling verdeeld, verzwakt

geworden. Men moest dus de stof venwerken, zoo als men die vond, en dit
heeft de Dichteres, onzes achtens,
gelukkig uitgevoerd. Aaanteek. van
den Auteur der L.(ektuun van Smaak)"
(8).
Deze literaire nabeschouwing, ogenschijnlijk afkomstig van Willem Anthonij Ockerse, kwam in werkelijkheid
uit de pen van de dichter A.C.W. Staring. Antoinette connespondeerde al
jaren met deze oude vriend van haar
overleden echtgenoot, en zij was gewoon de dichter om reactie op haar
eigen letterkundige proeven te vragen; ook haar "Batestein" had zij hem
gestuurd. Anders dan Zijderveld meende, hield Staring niet uit beleefdheid zijn mening voon zich, integendeel, hij gaf uit vriendschap zijn
kritiek. In zijn uitvoerige brief van
19 januani 1810 maakt hij eerst een
paar aanmerkingen op het rijm (in de
eerste strofe heeft twee maal het
woord "wal" in rijmpositie gestaan;
Antoinette is zo verstandig geweest
dat te veranderen) en woondkeus (aanvankelijk gebruikte de dichteres
"Frankenland" in plaats van "Frankrijk"). Zijn meest essentiële knitiek geldt echter de rolverdeling van
de pensonages. Ik laat Staring spreken :
"Ik had mij, namentlijk voorgesteld:
dat Kunegonde, zodigt bij de overblijfsels van 't Slot begnaven daar
ook moest omwaren, en dat zij het
was, die 's nachts op het plein verscheen. (...) Mag men niet vnagen,
wat nu nog Adelheid aan een oond doet,
waarop de tegenwoordigheid van den
Abt haar slechts voor een korten tijd
betrekking gaf? ofschoon het niemand
kan verwonderen, dat zij er aan haren
moordenaar is verschenen. (...) Maar
daarenboven! Moet het belang niet
enigszins verdeeld worden, wanneer het
de twede hoofdpersonage van het stuk
niet is die zich als geest op het slotplein komt vertonen? (...) Bij mijn
ontwerp viel dus de verschijning van
Adelheid weg, en de ontknoping moest
door een ander middel bewerkstelligd
worden, dat nimmer zo poëtisch kon
zijn. Dit beken ik weder! Maar evenwel nochtans - dat Kunegonde spookt
geloof ik stijf en zeker!" (9).
Zoals uit de overgeleverde tekst blijkt,
heeft Antoinette niets gedaan met Sta-

rings verstandig advies inzake de
Adelheid-Kunegonde spookrol, en het
is juist hierdoor dat haar dichtstuk
meer een vertelling is gebleven dan
een romance is gewonden, immers, de
eenvoud die voor het laatstgenoemde
genre is veneist, heeft zij niet gerespecteerd, en het middel dat Staring haar aan de hand deed om die eenvoud te bewerkstelligen, heeft zij
versmaad. Een gemiste kans!
Haar broer Willem echter laat geen
woord van wat Staning schreef verloren
gaan; zoals wij zagen neemt hij Starings kritiek op de bezetting der
rollen met naturel in een redactioneel slotwoord op. Ook Starings marginale opmerking dat hij zich meent
te herinneren het venhaal van de markgravinne DE GANGES eens gelezen te
hebben in het Magazin des Adolescens
vloeit - met dezelfde nonchalance uit de pen van de auteur van Lektuur
van Smaak (10).
Over de argumenten van Ockerse nog
een kort woord: hij verdedigt de opvatting van de dichteres omdat deze
getnouw blijft aan de historische
stof. Daarmee toont hij zich een literair criticus die maatstaven aanlegt welke voon velen van zijn tijdgenoten als "passé" golden. Absolute
trouw aan de stof, het doctrine was
verlaten sinds het laatste kwant van
de 18de eeuw; auteurs als Rhijnvis
Feith, Hieronymus van Alphen, Betje
Wolff, Aagje Deken, Jakobus Bellamy,
zij allen schreven werk dat blijk gaf
van individuele hantering van de
stof, ook van historisch-vastliggende
gegevens. En dan Ockense's afkeer van
Shakespeare! De opkomende Romantiek
kende geen groter helden dan Homerus
en Shakespeare, bewonderd als die
werden om hun vrije omgang met stof
en vonm.
In de litenaire teksten die Willem en
Antoinette Ockerse ons hebben nagelaten van hun weenzien met (de nuïnes
van) HET SLOT BATESTEIN TE VIANEN,
tonen zij zich gevoeliger voor de
lokale overlevering dan voor het letterkundig klimaat in de Republiek,
^tarings eigentijdse stem dringt niet
tot hen door; hun aandacht lag bij
het ouderlijk milieu, het weenzien met
hun geboortestad, niet bij de litenaire smaak.
Het portret dat u bij dit artikel ziet
afgedrukt, is mogelijk dat van nota-

Vermoedelijk
portret
van Rudolphus
Ockerse (Rhenen 1730- Vianen 1807)
Pastel,
toegeschreven
aan P.F. de la
Croix, Amsterdam,
Rijksprentenkabinet
(Foto: Amsterdam,
Rijksmuseum)
ris Rudolphus Ockerse, de vader der
auteurs, wiens dood hen terugvoerde
naar Vianen. Het portret, vrijwel
zeker gemaakt door P.F. de la Croix,
is een pastel en bevindt zich in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam; de
voorgestelde persoon heet daan W.A.
Ockerse. Daar De la Croix in 1782 overleed, en Willem Anthonij Ockerse toen
22 jaan oud was, valt niet aan te nemen dat hij inderdaad de afgebeelde
figuur is. Vergelijking van de portretten waarop zéker W.A. Ockerse
staat, toont trouwens ook snel dat
hij het niet was die doon De la Cnoix
wend gepontretteerd (11). De la Croix,
deze althans, want er waren meer
schilders met die naam, staat te boek
als een rondtrekkend schilder van wie
ook werk hangt in het Museum Bisdom
Van Vliet te Haastnecht. Mogelijk
heeft hij notabelen uit verschillende
plaatsen in de buurt vereeuwigd. De
directeur van het Rijsprentenkabinet,
dr J.W. Niemeyer, wees op overeenkomsten in gelaatstrekken tussen deze
figuur en W.A. Ockerse, met name de
neus, de inplant den ogen, de welving
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van de wenkbrauwen en de scheve kin;
Willem Anthonij genoot meer landelijke
bekendheid dan zijn vader en dat kan
er gemakkelijk toe hebben geleid dat
zijn naam aan het pontret werd venbonden .
Overigens zou ik zeen enkentelijk zijn
voon nadene aanwijzingen.

Brederode, 1980, nr 1, 15. Ook de
Stichting Iconografisch Bureau
(brief dd. 30.11.1976) acht het
uitgesloten dat het pontret van
De la Croix, Willem Anthonij
Ockerse voorstelt
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Vianen als domicilie en inspiratiebron
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A.C.N. Koenhein, "Het Slot Batestein te Vianen I en II", In het
Land van Bnedenode, 1978, nn 2-3,
26-34 en 1979, nr 3, 11-20
Lektuun van Smaak, voon lieden van
den beschaafden stand, inzonderheid ook voon vrouwen, Amsterdam,
dl 1, 1809, 140-146
Lektuun van Smaak, dl 1, 1809, 144
Lektuun van Smaak, dl 2, 1809,
260-264
Julia verscheen in 1783; een moderne heruitgave is ten pense;
soms kan men nog bemachtigen de
editie Van den Toorn, Den Haag
z.j. (eind zestigen janen, neeks:
Kramer pockets van formaat)
Het Graf dateerd van 1792; de
tekst is beschikbaan in de uitgave
in de neeks Klassieken Nederlandse
letterkunde, met inleiding en aantekeningen doon P.J. Buijnsters,
2de druk, Culemborg 1977
Lektuur van Smaak, dl 2, 1809, 261
Lektuur van Smaak, dl 3, 1810,
102-114
Lektuur van Smaak, dl 3, 1810, 114
G.E. Opstelten, Brieven van mr
A.C.W. Staring, Haarlem 1916, 122123
Lektuun van Smaak, dl 3, 1810, 110
Rijksprentenkabinet Amsterdam, A
2770, pastel 48 x 32,8; ongesigneerd; de toeschrijving aan P.F.
de la Croix wordt echter door de
directeur van het Prentenkabinet
geenszins betwist, integendeel,
hij acht de "overlevering" hoogst
waarschijnlijk ; het portret is door
het Rijksprentenkabinet in 1893
voon ƒ 6 5 , — aangekocht van H.J.
Valk te Amsterdam (mondeling dr
J.H. Niemeyer). Een pontnet van
W.A. Ockense vindt men in J.P.
Hasebroek, Een dichter-album van
vóón honderd janen, Amsterdam
1890, 81; ook in: In het Land van

Het is een wijdverbreide gedachte dat
Ina Boudier-Bakker (1875-1966) het
wonen in Vianen ervaren heeft als een
langdurig verblijf in een verstikkend
mausoleum. Het oponthoud van de schrijf
ster in het Lekstadje wordt dan onmiddellijk in verband gebracht met
haar novelle De Straat, waarin zij
haar afschauw van Vianen "van zich af"
geschreven zou hebben.
Ondenstaand antikei wil deze opvattingen toetsen aan bewaard gebleven documentatiemateriaal en tevens enige
aandacht schenken aan het literaire
werk van Ina Boudier, dat in Vianen
geboren wend.
Walging en weemoed
Een telkens weer terugkerende kwelling
in het leven van Ina Boudier-Bakker
vormden de talrijke verhuizingen die
zij moest doorstaan. De echtgenoot
van de schnijfsten, Henri Boudier,
was postdirecteur. Deze functie betekende meer dan eens een wijziging in
standplaats, met als consequentie:
venhuizen! Elf woningen sleet Ina Boudier, de huizen in haan jeugd hienbij
meegerekend (1). Eind juni 1917 werd
de heen Boudien benoemd tot directeur van het postkantoor te Vianen
en in de nazomer van dat jaar volgde
de verhuizing naan het Lekstadje. Het
echtpaan Boudier ging boven het toenmalige postkantoor aan de Voorstraat
wonen. Volgens Annie Salomons zou het
Viaanse huis Ina's "meest eigen huis"
worden (2). Ina Boudien kon van nature moeilijk wennen in een nieuwe
omgeving en het Vianen uit die tijd,
een soort Peyton Place in de polder,
deed hier nog een schepje bovenop.
Het kale polderlandschap kon haan
aanvankelijk absoluut niet boeien.
Het Amsterdamse stadskind, dat Ina
altijd gebleven is, kon zich niet
thuisvoelen in de benaude oude ves-

