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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 ven
bonden . 
Overigens zou ik zeen enkentelijk zijn 
voon nadene aanwijzingen. 

Hanna Stouten 

Noten 
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De la Croix, Willem Anthonij 
Ockerse voorstelt 

Vianen als domicilie en inspiratiebron 
van Ina Boudier- Bakker 

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 on
middellijk in verband gebracht met 
haar novelle De Straat, waarin zij 
haar afschauw van Vianen "van zich af" 
geschreven zou hebben. 
Ondenstaand antikei wil deze opvattin
gen toetsen aan bewaard gebleven do
cumentatiemateriaal 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 bete
kende meer dan eens een wijziging in 
standplaats, met als consequentie: 
venhuizen! Elf woningen sleet Ina Bou
dier, de huizen in haan jeugd hienbij 
meegerekend (1). Eind juni 1917 werd 
de heen Boudien benoemd tot direc
teur van het postkantoor te Vianen 
en in de nazomer van dat jaar volgde 
de verhuizing naan het Lekstadje. Het 
echtpaan Boudier ging boven het toen
malige postkantoor aan de Voorstraat 
wonen. Volgens Annie Salomons zou het 
Viaanse huis Ina's "meest eigen huis" 
worden (2). Ina Boudien kon van na
ture 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-
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Portret van Ina Bakker en haar 
moeder, Mevr. A.E. Bakker-Holm, 1893 

ting. Weemoedig stuurde zij brieven 
naar haar vrienden aan de overkant 
van de Lek, met hunkerende uitnodi
gingen voor bezoekjes. Het was zeker 
niet alleen het landschap dat de 
schrijfster deprimeerde - er waren 
ook de mensen! De mede-Voorstraat
bewoners. De notabelen van Vianen. 
Hans Edinga, intieme vriend van Ina 
Boudier-Bakker en kenner van haar 
leven en werk, schreef er het vol
gende over: "Ik kan mij voorstellen 
hoe zij zich in het begin te Vianen 
jegens de notabelen gedroeg tijdens 
het verplicht brengen en ontvangen 
van bezoeken. Gereserveerd, want dat 
was haar aard (...). Met haar sobere, 
on-aanstellerige aard haatte zij in
teressant doen in het stadje, waar 
de positie van haar man uiteraard 
prevaleerde. Maar zij zal haar so
ciale verplichtingen wel tot een 
minimum hebben willen beperken. Ze
ker waren er wel mensen, die zij 
aardig vond - maar nooit zou zij in 
Vianen het besef verliezen, dat zij 
er 'in de engte' leefde" (3). Dr P.H. 
Ritter jr schreef destijds: "Zij 
stond in Vianen niet tegenover de 
menschen, - zij was in hun levens
schema gevangen" (4). 
Zelf hield Ina Boudier-Bakker er de 
volgende, samenvattende indruk aan 
oven: "... mijn man werd directeur 
in Vianen. Weer een geheel nieuwe 
beleving. Ik miste hien wèl de zee 
en de duinen van Aerdenhout (waar 
zij vóór Vianen woonde) - onze heer
lijke wandelingen eiken avond. Maar 
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"Ansicht" van het (voormalige) post
kantoor aan de Voorstraat te Vianen, 
ca. 1910 

het oude stadje Vianen, eenmaal een 
belangnijke plaats, met zijn prach
tige oude kerk, zijn ruime verge
zichten oven de Lek en de uiter
waarden, bezat een heel eigene schoon
heid. En de grote tuin vol vrucht
bomen, geheel naar een eigen plan 
van mijn man aangelegd -met een tuin
huisje - was een altijd bloeiende 
vreugd. We liepen eiken dag tussen 
een en twee over de dijken, en zagen 
ver over de lage landen den Dom van 
Utrecht" (5). 
Bijna vijf jaar zouden de Boudiens 
in Vianen resideren; in het voorjaar 
van 1922 werd Henri Boudier benoemd 
tot postdirecteur in Bussum. Ondanks 
alle ontberingen kon Ina er later 
over schrijven: "Wij gingen met wee
moed weg van Vianen, hoewel we er 
zelf naar verlangd hadden wèg te ko
men. Maar op de brug zei meneer (Bou
dier): 'We hebben hier een goeden 
tijd gehad: Zo is de mens" (6). Ina 
Boudier werd altijd kregel als men 
later suggereerde dat 'Vianen' voor 
haar een louter nare episode geweest 



"Ansicht" van de Voorstraat te Vianen 
met M.H. Kerk en links het (voorma
lige) postkantoor, ca. 1910 

was. "En wie zegt je, dat ik in Via
nen zeldzaam troostelooze jaren 
sleet? Daar is mets van waar. Ik heb 
vijf jaan rijkelijk genoeg gevonden. 
Maar we hebben er heerlijk gewoond, 
en ik zou om véle dingen die jaren 
niet hebben willen missen. Men moet 
met dergelijke beweningen toch voor
zichtig zijn" (7). Heeft de tijd de 
emoties gekleurd? Is de innerlijke 
rijkdom van een diep gevoelsleven in 
Vianen achteraf toch veel sterker ge
bleken dan de ergernis en verveeld
heid? Dat is nu niet meer pnecies na 
te gaan. Vast staat wel, dat Vianen 
een doordringende indruk op de schrijf
ster heeft gemaakt, een indruk die een 
uitweg vond in enkele werken die, 
gedeeltelijk in, maan in ieder geval 
dóór Vianen in het leven geroepen 
zijn. 

De literaine neenslag 

Het duurde lang, heel lang, voor Ina 
Boudien in Vianen tot schnijven kwam. 
Haar plotseling geïsoleende leven, 
de weemoed om 'de ovenkant' en veel 
ziek zijn, nemden haan creatieve 
expnessie. Een heel belangrijke fac
tor was ook dat zij aanvankelijk geen 
geschikte plaats in huis kon vinden, 

waan zij pnettig kon werken. Tenslot
te vond zij haan ruimte, in de wat 
smalle zijkamen die uitziet op de kerk. 
Hien, in haan eigen omgeving, temid
den van meubels, pontnetten en dier-
bane 'nommeltjes' uit haan voorge
slacht, begon zij in de zomer van 
1919 aan haar kleine roman Aan de 
overkant, die vóórdat deze in 1920 in 
boekvonm verscheen, in Het Leven 
werd gepubliceerd. Aan de overkant 
is de geschiedenis van Emilie, een 
jonge vnouw die gewurgd wordt door 
sfeer en conventie van een klein 
stadje aan een rivier, waar zij door 
haar huwelijk is terechtgekomen. In 
een verlangen naar het échte leven, 
aan de overkant van de rivier, trekt 
zij naar haar zuster in Amsterdam. 
Hier vat zij een passie op voor een 
oudene vriend, maar uiteindelijk keert 
zij toch terug naar huis, waar zij 
alles vindt wachten zoals zij het heeft 
achtergelaten. De gebondenheid aan 
een stap in het verleden (hier: het 
huwelijk) blokkeert en overheerst het 
latere gevoelsleven - en bnengt ten
slotte berusting. Een grondthema in 
het werk van Ina Boudier-Bakker. De 
sfeer en de toestanden van deze kleine 
roman zijn onmiskenbaar Viaans: er is 
sprake van een stadje aan een rivier, 
van roddelende notabelen, doodse ver
veling, het echte leven aan de over
kant. En men hoeft niet veel fantasie 
te hebben om in de emoties van Emilie 



Naamkaartje van H.Â.J. Boudier, echt
genoot van Ina Boudier-Bakker, toen 
hij in Vianen directeur was van het 
postkantoor 

de gevoelens van de gekooide schrijf
ster te herkennen. 
Voor het eerst schiep Ina Boudier hier 
een sfeer, een omgeving, die afweek 
van haar eerdere wenk. "De sfeer van 
Amsterdam heeft zich (...) altijd in 
mijn werk gehandhaafd. Mijn romans 
spelen er altijd. Alleen de sfeer van 
Vianen, gelegen in het stille polder
land, is ook in mijn wenk voelbaar ge
worden" (8) . 

De Viaanse bevolking las het boek gre
tig, herkende de sfeer van Vianen en 
meende toen ook de personen te moe
ten herkennen! Ina was er woest om. 
Zij had weliswaar de roman als geheel 
spelend vóór zich gezien in Vianen, 
maar de figuren waren absoluut gefan
taseerd. Jaren na Aan de overkant 
schreef zij: "Ik schep altijd de men
schen uit mijn fantasie (...), en als 
dan de lezer weet, dat de schrijver 

• " deze of gene familie zeer be
vriend was, denkt hij: 'Kip, ik heb 
je!' Ik heb daar het sterkste voorbeeld 
van gezien, toen ik in Vianen, 'Aan 
den Overkant' schreef. Toen wilden met 
alle geweld alle Vianezen zich daarin 
terugvinden, en bleven handnekkig be
weren zich te herkennen, hoewel mijn 
geweten zoo zuiver was als een schoon 
blad papier, en ik niets dan fantasie-
menschen geschapen had" (9). 
Het volgende wenk dat Ina Boudier pu
bliceerde, zou geen Viaanse herken
ningsproblemen opleveren, maar wèl 
andene heftige reacties oproepen. 
Het gaat hier om de roemruchte bro
chure De moderne vrouw en haan te-
kont, die zij al in Aerdenhout ont
worpen had, maar die zij in Vianen 
schreef. Het betoog was bedoeld als 

een reactie op de steeds manifester 
wordende vrouwenemancipatie van die 
dagen. Nu, anno 1981, maakt de bro
chure een verbluffend verouderde in
druk. Zij' past niet meer in dit tijd
perk van werkende gehuwde vrouwen, 
peuterspeelzalen en stofzuigende man
nen. Maar zelfs toen, in 1921, vorm
de De moderne vrouw en haan tekont 
tegen de achtergrond van de vrouwen
emancipatie een orthodox pamflet. De 
strekking van de brochure is kort 
samen te vatten: dè taak van de vrouw 
is echtgenote en moeder zijn. Stude
ren en werken ligt niet op de natuur
lijke weg van de vrouw. Gelijkheid van 
man en vrouw is onnatuurlijk. De on
gehuwde vrouw moet een moedenlijke 
taak op zich nemen. Enkele welspre
kende citaten: 

"Een man verstrooit zich lichter; man
nen onden elkaar hebben werkelijk 
plezier. Evenveel vrouwen tesamen, zij 
mogen nog zoo opgewekt en vroolijk 
schijnen, er blijft altijd iets 
wrangs in. Hun wil is goed, maar hun 
hart drijft ook hier naar iets an-
dens". 

"Maar de man in het algemeen venlangt 
als zijn ideaal van levensgeluk niet 
dat de vrouw zijn kamenaad zal zijn 
in zijn wenk en daanvan venstand zal 
hebben. En als hij het venlangt, is 
het omdat hij zichzelf niet kent. Wat 
hij wil, is geboeid worden; maar dat 
doet alleen een vrouw, die in wezen 
geheel met hem verschilt, die abso
luut en alléén vrouw is". 
"De vrouw, die van haar werk thuis
komt, vindt daan in de eerste plaats 
nooit nust. Zij moet opnieuw beginnen. 
En dan met een vermoeid lichaam en 
vermoeid van geest. Want haar hart 
heeft den ganschen dag gemond tegen 
het onnatuurlijk bestaan, terwijl haar 
wenschen en verlangens naan huis tnok-
ken" (10). 

Er kwam een golf van reacties over de 
schrijfster - postieve en negatieve. 
Veel brieven met instemmende, jube
lende geluiden van geestverwanten, 
maar ook een stnoom van artikelen 
uit de progressievere richtingen, 
die de brochure geïrriteerd en opge
wonden platwalsten. Het ging zelfs 
zó ver, dat de "Vrije Vrouwenvere
niging" en de "Feministische partij" 
mevrouw Boudier uitnodigden om zich, 
in tegenwoordigheid van de pers, te 
verantwoonden over een aantal stel
lingen uit haar werkje - wat de 



Ina Boudier-Bakker in haar zitkamer 
te Vianen, ca. 1920 

schrijfster, trouw aan haar eigen
zinnige aard, niet deed! 
In onze tijd doet de inhoud van De 
moderne vrouw en haar tekort de lezer 
gemakkelijk het schaamrood naar de 
kaken jagen. De - in 1921 al behouden
de - stellingname van Ina Boudier-
Bakker ten aanzien van de vrouw mag 
men nu geheel achterhaald noemen. 
De visie van de schrijfster laat zich 
voor een groot deel verklaren uit haar 
persoonlijke omstandigheden. Ina Bou-
dien, was door de ziekte en dood van 
twee jongere broertjes, opgegroeid in 
droevige omstandigheden. Later, als 
zeen oude vrouw, kon zij nog navoelen 
wat zij destijds, als kind, ervaren 
had. "Kinderleed" - het werd een vast 
motief in haar werk. Kinderleed - dat 
werd haars inziens zeker veroorzaakt 
door vnouwen die zich niet voor hon
derd pnocent voor hun gezin gaven. Stu
derende of werkende vnouwen rekende 
mevrouw Boudier tot deze categorie. 
Tel hier nog bij haar eigen kinder
loosheid en de eindeloze adoratie van 
haar moeder, en het zal duidelijk zijn, 
dat déze omstandigheden het fundament 
vonmden van haar visies, zoals neer

gelegd in De moderne vrouw en haar 
tekort. Opmerkelijk is overigens, dat 
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vrouw, binnen haar huwelijk volkomen 
haar eigen gang ging wat hââr beroep 
betrof! 
De laatste literaire arbeid die Ina 
Boudier-Bakker in Vianen verrichte, 
was het schrijven van verhalen voor 
de bundel In de engte die in november 
1922 zou verschijnen. De Boudiers 
woonden toen al in Bussum. De bundel 
bevat de verhalen "Parasiet", "Het be
zit", "Een vriendschap", "Uitdag" er 
"De moeden". Twee van dit vijftal, 
"Een vriendschap" en "De moeder" mo
gen gerekend worden tot het beste 
uit het oeuvre van Ina Boudier. En 
het is in déze verhalen, dat Vianen 
weer sfeer en decor bepaalt. 
"Een vriendschap" beschrijft de vriend
schap van twee vrouwen op leeftijd. 
De ene vrouw heeft in net venleden 
een liefde gevoeld voor de, inmiddels 
overleden, man van de andere vrouw. 
En hier ligt de kern van hun "vriend
schap": "weet zij dat haar man en ik 
..." bij de een - "heeft zij iets 
met hem gehad ..." bij de ander. On
der de regelmatige contacten met el-
kaan ligt een schenpe jalouzie. Een 
jalouzie die hen uiteindelijk bindt. 



Een straat met herenhuizen, "de dok
ter", "de burgemeester", de enge sfeen 
van een klein stadje - zij vormen de 
typisch Viaanse achtengnond van deze 
meesterlijke novelle. 
"De moeder" behandelt de laatste le
vensuren van een vrouw. Haar man en 
kinderen staan rond het stenfbed, maan 
de gedachten van de moeden zijn in 
haan laatste ogenblikken bij de man 
die in het venleden voor haan een nol 
gespeeld heeft. Het gnondthema van 
Ina Boudiers wenk - een existentiële 
eenzaamheid, temidden van je naasten -
wondt in dit kleine verhaal subliem 
venwoond. 

In de schets is sprake van een "onder
gelopen waard", een "oude stadspoont" 
en waten dat tegen de dijken beukt. 
Kortom: Vianen! 

Vianen sfeer en decon 

"Nog dnaagt voon mijn innerlijk oog 
altijd een wenk het gezicht van de 
woonplaats waan ik het schneef. D.w.z. 
alléén als toneel. De mensen zijn al
tijd fantasie. Ik kan onmogelijk iets 
beginnen met een 'gekend' mens, of 
zelfs dier. Het moet een lange meta
morphose in mijn voorstelling hebben 
doorgemaakt, eer ik het 'schrijven' 
kan", schreef Ina Boudier-Bakker ooit 
(11). De Straat (1924) en Dans (1926) 
zijn niet in Vianen geschreven, maar 
het "toneel" is wel degelijk Vianen. 
Al in 1921 had de schrijfster een 
eerste idee voor De Straat gekregen 
- de "metamorphose" waarover zij in 
bovenstaand citaat spneekt, nam de 
nodige tijd in beslag. In de kleine 
roman De moeders (1925) tenslotte kan 
men het stadje Vreeswijk herkennen. 
In Aan de overkant en In de engte ho
ren wij een nieuw geluid bij Ina 
Boudier-Bakker: de stijl is gecom-
orimeerd, veel minder breedsprakig 
dan in vroegere werken. Ieder woord 
is functioneel. Sfeen en decon wor
den haast filmisch zichtbaar gemaakt. 
Deze nieuwe toon is nog sterken hoor
baar in De Stnaat en Dans, wenken 
waanmee de schrijfster twee onbetwist
bare hoogtepunten in haar carniène 
schiep. Wat inhoud betneft, bevatten 
deze wenken een kleine, maar schrij
nende synthese van het leven. Intuï
tief had Ina Boudien, na alles wat 
zij innenlijk beleefd had in Vianen, 
haan compleetste kunst geschapen. De 
bnochune De modenne vnouw en haar te

rn a Boudier-Bakker i 
te Vianen, ca. 1920 

zitkamer 

kort staat, duidelijk, buiten deze 
ontwikkeling. 
Vianen is nog engens goed voor geweest, 
Op het toppunt van haar verveling her
las Ina Boudier de Buddenbrooks van 
Thomas Mann. Dit werk inspineerde haar 
tot het schrijven van de veelgelezen 
De klop op de deur, die in 1930 zou 
verschijnen. 
Zó is Vianen de bakermat geweest van 
enerzijds haar gaafste literaire werk 
en anderzijds haar populairste roman! 
Ina Boudien-Bakken heeft altijd met 
grote nadnuk weenspnoken dat het haan 
en in haan Viaanse werken om ging een 
indningende neportage te geven van 
Vianen-met-toestanden-en-inwoners: 
"Neen, ik heb me in 'Aan den Ovenkant' 
noch in 'De Straat' ten doel gesteld 
weer te geven de dnoefgeestige sfeen 
van Vianen. Absoluut niet. De sfeen 
van het stadje is decor en niets dan 
dat" (12). Zoals in haar gehele oeuvre 
ging het Ina Boudien ook in haan Viaan
se werk om het innerlijk avontuun, het 
psychologisch dnama van de door haan 
gecreëerde personen. Hienbij moet 
echten aangetekend wonden, dat het 
onbetwistbaar Vianen is geweest dat 
Aan de overkant, In de engte, De 
Stnaat en Dans in het leven genoepen 
heeft. Deze vien titels zijn in hun 
chnonologische volgonde symbolisch 
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voor wat Ina Boudier-Bakker ïn en 
dóór Vianen emotioneel beleefd heeft. 
De hunkering naar het echte leven 
"aan de overkant" van de Lek. Het be
nauwende gevoel in het oude vesting
stadje "in de engte" te leven. Het 
zich niet thuisvoelen in de opgepnik-
te en kletsende "straat". En tenslot
te: de "dans" van het leven, zich 
bewegend tussen vendniet en geluk, 
die de ovenwinning behaalde. 
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Kroniek 

Het pand Valkenstraat 11 te Vianen 
is officieel een monument. Het heeft 
enige tijd geduurd voon men kon zien 
dat de ruïne venandende in een echt 
monument(je). Maar het wonden heeft 
zich voltnokken. En dat is de ver
dienste van de BV Vnijstad Vianen. 
Deze Maatschappij tot stadsherstel 
stelt zich tot doel om, zonder winst
bejag, in de historische binnenstad 
van Vianen waardevolle panden te 
nestaureren, voornamelijk tot be
houd van woonruimte, verbeterd naar 
de eisen van deze tijd. 
Gelukkig dat en in Vianen een aan-
tax particu±ieren zijn uie proberen 
te redden wat gemeentelijke be
windslieden verloren laten gaan. 

De afgelopen jaren is er heelwat te 
doen geweest oven de uitbreiding van 
het stadhuis te Vianen. Wei of geen 
nieuwbouw; wel of niet weg uit de 
oude binnenstad, en ga zo maan door. 
De argumenten pro en contra volgden 
elkaar op. Nu eens oen-kindenachtig, 
dan weer super—spitsvondig. Maar nu 
is alles in kannen en knuiken. Ar
chitekten, intenieun-adviseuns, 
ambtenaren, leden van college en 
raad, aannemers, commissies: allen 
hebben het huiswerk afgeleverd. 
Eind 1983 zal - als alles goed gaat -
het complex voltooid zijn. 

Gloednieuw en toch histonisch: dat 
was de opening van wat 'de nieuwe 
bnug van Vianen' wordt genoemd. 
Officieel heet het: de Lekbrug van 
het tnaject Vianen-Utnecht van 
rijksweg 27. 
De opening vond plaats op 24 juni 
van dit jaan. 
Enigszins ten onrecnte wondt ge
sproken over de 'nieuwe brug van 
Vianen', want het 'kunstwenk' -
zo noemt men dat in termen van 
verkeer en waterstaat - ligt op 
het grondgebied van Hagestein. 
Bij de opening ging het er dan 
ook een beetje vreemd aan toe: 
officieel werd de plechtigheid 
bijgewoond door de ministen van 
venkeen en waterstaat, de com-
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