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1.  Inleiding 
 

Vianen, een pittoresk stadje aan de oever van de Lek. Wanneer je op een onbewolkte dag over de 

Zomerdijk en de Ringdijk richting het westen wandelt, zie je in de verte de Lekbrug gloren in het 

zonlicht. De boogbrug: een waar baken gelegen aan de A2. Eenmaal op de brug zie je de Lekpoort en 

de kerktoren van Vianen. Menigeen associeert Vianen met ‘de Brug’ en vergeet dat Vianen een 

kleine stad met een rijke geschiedenis is. In de loop der tijd is er veel veranderd: de A2 is uitgebreid 

van twee naar acht rijstroken en de boogbrug over de Lek staat op de nominatie om gesloopt te 

worden. 

 

Het feit dat de Lekbrug bestemd is om afgebroken te worden, heeft mij geïnspireerd op zoek te gaan 

naar de achtergronden van het bouwwerk en de acties die ondernomen zijn om de brug een 

monumentenstatus te geven. Hierbij is de website van Stichting Boogbrug van onschatbare waarde 

gebleken.1 Ik heb me verdiept in de geschiedenis van Vianen en eerdere oeververbindingen om zo 

het ontstaan en verleden van de boogbrug vanuit verschillende opzichten te kunnen onderzoeken. 

De centrale vraag is in hoeverre de Lekbrug bij Vianen als lieu de mémoire een onderdeel vormt van 

ons cultureel en industrieel erfgoed.  

 

De theorie en uitwerking van Pierre Nora’s begrip ‘lieux de mémoire’ vormen de basis bij de 

beantwoording van bovengenoemde vraagstelling.2 De symbolische, materiële en functionele 

betekenis van de brug zijn daarbij uitgangspunt. Ik heb onderzocht welke betekenis en functie de 

brug in het verleden had en in hoeverre deze zijn veranderd. Zijn er collectieve belangen, regionaal of 

nationaal, die de sloop van de brug tegenhouden of juist bespoedigen? 

De ideeën van Herman Simissen, zoals beschreven in zijn artikel “Their name liveth forever more”, 

hebben mij geleid bij de uitwerking van dit betoog. 3 Hoewel de Lekbrug op de lijst staat om gesloopt 

te worden, zijn er nog steeds procedures gaande die deze brug kunnen verheffen tot monument. In 

hoeverre zijn de vragen die Simissen stelt om te komen tot een status als monument van toepassing 

op onze brug? 

 

 

                                                           
1
 http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl (30-6-2012). 

2
 Pierre Nora, , Tussen herinnering en geschiedenis. De problematiek van de ‘Lieux’, in: Lieux de mémoire  (OU 

Heerlen, 2008). 
3
 Herman Simissen, ‘Their name liveth forever more’. Oorlogsmonumenten en de Eerste Wereldoorlog, in: 

Lieux de mémoire  (OU Heerlen, 2008) 133. 
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2. Oeververbindingen 
 

De oude Lekbrug ligt er vandaag de dag nutteloos bij. Het verkeer raast inmiddels over de ernaast 

gelegen Jan Blankenbrug. Hieronder volgt een kort overzicht van de geschiedenis van 

oeververbindingen tussen Vianen en Vreeswijk. 

2.1 Het pinnemakersveer 

Zo rond 1350 was Vianen in handen van het geslacht van Beusichem, Heren van Vianen. Het stadje 

was een belangrijk centrum van handel en verkeer en de van Beusichems hadden zowel op de noord- 

als de zuidoever de handelsweg onder controle. De stad, die het recht had tot het houden van twee 

jaarmarkten, ontving op achttien december 1335 een uitbreiding van deze rechten. “(…) mit drie 

jaermarcten elx jaers, alse die bij gewoenten ghelegen hebben, ende een weckemerct altoes opten 

woensdach (…).4 Hierdoor breidden de handelsactiviteiten zich uit. De heerlijke rechten als 

tolrechten, veerrechten, hoofdgelden, visserij en dergelijke kwamen toe aan de Heren van Vianen. 

Vanaf 1414 kwam Vianen door het huwelijk van Johanna van Vianen met Walraven van Brederode 

toe aan de Van Brederodes. Maria van Hongarije (1505-1558) had de Vrijheer van Vianen het 

eigendom van de Lek geheel toegewezen. Dit betekende onder andere dat “(…) hij het eigendom van 

de Lek had van oever tot oever langs het land van Vianen. Ook het pontveer over de Lek bij Vianen 

dat met het recht van hoofdgeld verpacht werd (…)5.  

De leden van het pinnemakersgilde waren de eersten die in een bootje passagiers en goederen over 

de Lek brachten. Het overzetten was aan regels gebonden.6 ’s Zomers en ’s winters varieerden de 

tarieven, zo ook overdag en ’s nachts. Naast de pinnemakersveertjes bestond er een grotere pont die 

behalve voetgangers ook goederen en rijtuigen mocht overzetten. De Staten van Holland kochten in 

1725 de heerlijkheid en de stad Vianen. Zo werden zij eigenaar van de grote pont: vanaf dat moment 

‘de domaniale pont’ genoemd.  

                                                           
4 P. Horden Jz., Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen (1970) 11. 
5
 Ibidem, 146. 

6
 Een van deze regels was dat de schipper in het bezit moet zijn van een degelijke schuit en dat men zich als 

pinnemaker tegenover klanten voorkomend en beleefd moest gedragen (Rina Copier van den End, Van 
pinnemakersveer tot pontveer. De verbindingen tussen Vreeswijk en Vianen in vroeger eeuwen (Nieuwegein 
1999) 7-8. 
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Pinnemakersveer (http://members.home.nl/tetrode/Geuzen/Brederode02.htm  

 

2.2 De schipbrug 

Na het uitroepen van de Bataafse republiek in 1795 was het grootste gedeelte van wat nu Nederland 

is, een vazalstaat van Frankrijk. Franse troepen waren in ons land gelegerd en werden door de 

Nederlandse bevolking onderhouden. Na de nederlaag van Napoleon in Leipzig (1813) vluchtten deze 

militairen naar Frankrijk. Zij werden met ponten over de Lek gebracht; een langdurige en zware 

onderneming, waarbij de Fransen zowel in Vianen als in het aan de overkant gelegen stadje 

Vreeswijk behoorlijk huishielden. De Russen en Pruisen bevrijdden kort daarna het land en 

achtervolgden de Franse troepen. Om het vervoer over de Lek en andere rivieren sneller te laten 

verlopen, werden er in opdracht van generaal Von Oppen schipbruggen gebouwd: één bij Culemborg 

en één tussen Vreeswijk en Vianen. De brug bij Vianen werd in de winter van 1814 door vorst en 

noordoostenwind vernield, waarna de ponten weer werden ingelegd. 

Rond 1820 bestond er een directe verbinding tussen Amsterdam en Parijs, ook wel ‘Route Imperiale’ 

genoemd. Dit was een drukke route, waarvan de ponten over de Lek onderdeel uitmaakten. De 

ponten werden veelvuldig gebruikt voor het overzetten van passagiers en goederen.  
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Schipbrug bij Vianen 

(http://www.postcardsfrom.nl/ht-docs/postcards.php?plaatsnaam=Vianen%20ZH&vankaart=248152) 

 

De behoefte aan een vaste oeververbinding bleef bestaan. Men sprak en dacht over de herinvoering 

van de schipbrug. Uiteindelijk stond op 8 april 1839 het volgende bericht in de krant: ‘Door Zijne 

Majesteit [Willem I] is besloten dat er over de rivier de Lek tussen Vreeswijk en Vianen in de strekking 

der Grooten weg der eerste klasse no. 3 ter plaatse waar thans een Pontveer bestaat een schipbrug 

zal worden gelegd’.7 

Hoewel het vervoer via de schipbrug een stuk sneller ging dan met de pontjes, waren er ook veel 

nadelen. Als er een schip passeerde, lag het verkeer op het land stil. Weer, wind en hoogwater 

richtten regelmatig aanzienlijke schade aan en bij strenge vorst of ijsgang werd de schipbrug aan de 

kant gehaald. Toch deed de schipbrug dienst tot 26 mei 1936. 

 

2.3  Een nieuwe brug over de Lek 

Inmiddels was het wegverkeer steeds intensiever geworden en werd het draagvermogen van de 

schipbrug te klein. Rijkswaterstaat introduceerde in 1927 een rijkswegenplan, waarbij ook gesproken 

werd over een moderne brug over de Lek. Ministerie van Waterstaat besloot op 16 april 1931 waar 

de brug moest komen te liggen: een tracé dat langs Vreeswijk en Vianen leidde en niet meer door de 

plaatsen heen. In deze tijd van crisis en grote werkeloosheid maakte men bij het aanleggen van de 

brug zoveel mogelijk gebruik van Nederlandse arbeiders en grondstoffen. Hoofdingenieur W.J.H. 

Harmsen en ingenieur A.J. van der Steur waren de uitvoerders. Bij de opening op 26 mei 1936 sprak 

ingenieur Harmsen de hoop uit dat ‘de brug zal dienen tot heil van de Viaanse en Vreeswijkse 

                                                           
7
 Rina Copier van den End, Van pinnemakersveer tot pontveer. De verbindingen tussen Vreeswijk en Vianen in 

vroeger eeuwen (Nieuwegein 1999) 23. 
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bevolking die door deze brug een vaste oeververbinding hebben gekregen, tot heil van de provincies 

Zuid-Holland en Utrecht en tenslotte tot heil van ons hele vaderland’.8 

In oktober 1943 was de brug in Duitse handen. Zij lag in de aan- en afvoerroute van en naar het 

zuidelijk front en was van groot militair belang. Duitsland begon op Nieuwjaarsdag 1945 aan zijn 

laatste grote aanval: Operatie Bodenplatte.9 Gevolg van deze aanval was dat geallieerde 

gevechtsvliegtuigen de, voor de Duitsers zo belangrijke, Lekbrug bombardeerden. Het bouwwerk 

zakte na de derde geallieerde aanval in elkaar en verdween naar de bodem van de Lek. Men bouwde 

op de plaats van de oude schipbrug een zogenaamde Baileybrug om zo de rivier over te kunnen 

steken.10 Het gevolg was dat het verkeer weer door de nauwe straten van Vianen reed. De eerste 

files waren een feit. Men besloot de Lekbrug te herbouwen. De door bommen vernielde brugdelen 

werden uit de Lek gevist en gebruikt bij de herbouw van de brug die op 23 december 1948 officieel 

heropend werd. 

Het autoverkeer nam in de jaren zestig verder toe. Ook op de boogbrug ontstonden nu lange files. 

Vanwege de toename van het snelverkeer werd de weg levensgevaarlijk voor fietsers. Na de dood 

van een meisje uit Vianen monteerde men aparte fietsstroken buiten de bogen ter bevordering van 

de veiligheid. Het was duidelijk dat er een nieuwe oeververbinding nodig was ter ontlasting van de 

boogbrug. In de A27 werd de Hagesteinse brug gebouwd die voor een tijdelijke oplossing zorgde. 

Maar na verloop van tijd ontstonden op beide wegen weer ellenlange files, vooral in de spitsuren. 

Men besloot naast de Lekbrug een nieuwe brug te bouwen die men later uitbreidde met nog een 

brug.  

Al in 1998 was bekend dat de boogbrug bij het in gebruik nemen van de nieuwe bruggen gesloopt 

zou worden vanwege de hoge renovatiekosten. Veel mensen waren tegen deze sloopplannen. Er 

werd een stichting in het leven geroepen die ijverde voor behoud van de brug: stichting Boogbrug. 

Initiatiefnemer was de heer Van Sijl. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Rina Copier van den End, Van pinnemakersveer tot pontveer. De verbindingen tussen Vreeswijk en Vianen in 

vroeger eeuwen (Nieuwegein 1999) 53. 
9
 ‘Operatie Bodenplatte’, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen. 

10
 Een Baileybrug bestaat uit standaardsegmenten en kan snel opgebouwd worden. Zie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baileybrug. 
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3. Strijd om het behoud van de Lekbrug 
 

Het ging stichting Boogbrug In eerste instantie om het behoud van de oude brug over de Lek bij 

Vianen. In het verloop van het proces werden daarbij ook de andere elf bruggen, die waren 

aangelegd in het kader van het Rijkswegenplan van 1927, 

betrokken.  

Eén van de eerste acties die de stichting ondernam was 

een verzoek om adhesiebetuiging, onder andere gericht 

aan minister Netelenbos.11 De oprichting van stichting 

Boogbrug en het verzoek tot adhesiebetuiging kunnen 

gezien worden als een eerste actie waarmee een 

collectieve herinnering ontwikkeld wordt. Collectieve herinneringen ontstaan door de behoefte aan 

zingeving. Vanuit de persoonlijke visie van Dhr. van Sijl werd men geattendeerd op de waarde van de 

brug als band met het verleden, die de identiteit van de omwonende grotendeels bepaalt. De 

waardebepalingen die de stichting hanteerde: uniciteit, symbolisch, constructief en geschiedkundig, 

zijn gebaseerd op de waarderingscriteria die aangegeven zijn in de monumentenwet van 1988.12  

Daarmee wilde de stichting het belang van het bestaan van de brug aan tonen.13 In 1999 volgde een 

verzoek tot aanwijzing van de oude Lekbrug als Rijksmonument. Toen de aanvraag werd afgewezen, 

deed de stichting in 2004 het verzoek aan minister Van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap van 2002-2007) om een aanvraag in te dienen bij Unesco om de twaalf bruggen, die 

deel uitmaken van het Rijkswegenplan van 1927, als ensemble op de Werelderfgoedlijst te 

plaatsen.14 De collectieve herinnering werd dus zowel lokaal, nationaal en internationaal benadrukt. 

De minister weigerde ook dit verzoek. De Stichting diende in 2005 een aanvraag in bij de 

staatssecretaris van OCW om het complex van de twaalf bruggen aan te wijzen als beschermd 

monument. Ondanks de vele steunbetuigingen uit het land werd ook deze aanvraag afgewezen. Vijf 

jaar later stuurde stichting Boogbrug een verzoek tot aanwijzing van de Lekbrug als gemeentelijk 

monument aan Burgemeester en Wethouders van Vianen en Nieuwegein, waarna een juridisch 

touwtrekken tussen de stichting en bovengenoemde gemeenten begon. Op dit moment heeft de 

stichting middels een tweede beroepsschrift weer een rechtszaak aangespannen en men onderzoekt 

de mogelijkheden om de boogbrug te nomineren als provinciaal monument.15 

                                                           
11

 Verzoek om adhesiebetuiging in aanvragen. Zie: www.stichting-boogbrug-vianen.nl.                                                                                                                                         
12

 http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/waarderingscriteria.pdf. 
13

 Verzoek om adhesiebetuiging in aanvragen zie: www.stichting-boogbrug-vianen.nl. 
14

 Verzoek to aanwijzing ‘Het Complex’ van de 12 bruggen. Zie: www.stichting-boogbrug-vianen.nl. 
15

 Archief van Stichting Boogbrug. Zie: www.stichting-boogbrug-vianen.nl. 

http://www.stichting/
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Volgens Stichting Boogbrug zijn er genoeg redenen om de Lekbrug aan te wijzen als gedenkteken, 

zoals haar onlosmakelijke verbondenheid met de twaalf bruggen die aangelegd zijn in het kader van 

het rijkswegenplan van 1927, de historische poort die zij vormt tussen noord en zuid en de rol die zij 

speelde in de Tweede Wereldoorlog.16 

Ook werd er actie gevoerd door het organiseren van artistieke presentaties en mobiliseerden zij de 

media om een meerderheid van de bevolking warm te laten lopen voor het behoud van de 

brug(gen). Zij kregen daarbij steun van de inmiddels opgerichte stichting ‘Vrienden van de Boogbrug’, 

Kracht van Utrecht en een aantal kunstenaars. 

4. De boogbrug: lieu de mémoire of sloopobject? 
 

Volgens Pierre Nora zijn plaatsen van herinnering plaatsen waar mensen in contact kunnen komen 

met hun verleden. Deze herinneringen dragen bij aan de vorming van een collectieve identiteit en 

hebben een materiële, symbolische en functionele betekenis en zijn ook op de brug van toepassing. 

De materiële betekenis ligt in haar constructie en haar uiterlijk. De ontwikkeling van bruggen en 

wegen vormt een belangrijk onderdeel van ons industrieel erfgoed. Industrieel erfgoed toont ons de 

materiële sporen van de industriële maatschappij.17  Het laat ons, in dit geval, tevens de motieven 

zien waarom een vaste oeververbinding voor de plaatsen aan grote rivieren belangrijk is. Zij geeft 

een beeld van hoe het vroeger was en maakt om die reden deel uit van ons collectief geheugen. Dit is 

tegelijkertijd haar functionele betekenis. Symbolisch gezien representeert de Lekbrug als historische 

poort een verbinding tussen noord en zuid. Ook ziet Stichting Boogbrug haar als monument voor de 

automobiliteit in een tijd waarin de auto een steeds belangrijker rol gaat vervullen. Symbolisch zijn 

ook de kazematten die zich bevinden in de pijlers van de brug.18 Ze zijn onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en verwijzen naar het belang van verdediging in de Tweede Wereldoorlog.  

In haar toekomstige functie kan zij dienen als brug voor het langzame verkeer. De kans hierop lijkt 

vooralsnog erg klein. 

 

Verschillende belangen spelen een rol bij de aanwijzing van de boogbrug als monument. 

Vianen, gelegen in het midden van het land, heeft altijd belang gehad bij een vaste oeververbinding. 

Hiervan getuigt het verleden. Lokaal en regionaal had dat vooral te maken met een aanzuigende 

marktwerking. Van regionaal belang is de huidige gerichtheid op Utrecht. De nationale waarde van 

de brug over de Lek is gelegen in het feit dat zij sinds 1936 een vaste oeververbinding tussen noord 

                                                           
16

 Idem. 
17

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Industrieel_erfgoed. 
18

 Een kazemat is een tegen vijandelijk vuur gedekte en van schietgaten voorziene ruimte voor de opstelling 
van een vuurwapen, aanvankelijk deel uitmakend van een vesting. Zie: www.wikepedia.org. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vesting_%28verdedigingswerk%29
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en zuid biedt. Ze is nog steeds een markant beeld in het centrum van Nederland. Voor velen 

vertegenwoordigt zij een punt van herkenning, een stabiel element in het landschap, een landmark. 

Dit wordt beaamd door de monumentencommissie. De boogbrug is bepalend voor de identiteit van 

Vianen. Zij verschijnt in logo’s en gemeentelijke publicaties. Als je in Vianen woont, woon je bij de 

brug. Hij is van vele kanten te zien. Zelfs het feit dat de oude Lekbrug zorgde voor files draagt bij aan 

de collectieve herinnering. 

De zin van het verleden ligt besloten in de gezamenlijke beleving van dat verleden, zo ook de 

motivatie voor het toewijzen van de monumentenstatus. Het huidige gevoel van ontworteling en 

discontinuïteit, dat gevoed wordt door de snelheid van de tijd waarin we leven, wordt 

gesymboliseerd door de snelle ontwikkeling van het autoverkeer. Dit hangt samen met de groei van 

handel en de daaraan verbonden technische ontwikkeling.  

De Lekbrug is een lieu de mémoire geworden vanaf het moment dat het besluit tot sloop genomen 

was. Op dat moment ontwaakte de publieke belangstelling en het debat. Voor die tijd was zij geen 

onderwerp van discussie. De theorie van Nora zegt dat als het object niet bedreigd zou zijn, het ook 

niet nodig zou zijn een plaats van de herinnering te worden. 

 

Herman Simissen stelt dat monumenten, standbeelden en gedenktekens pas spreken wanneer men 

erbij stil staat en er aandacht aan schenkt. Ook de brug verwijst als monument naar het verleden 

waarin zij verrezen is, de reden waarom zij gebouwd werd en het heden van degenen die ernaar 

kijken. De Lekbrug is echter niet een bewust opgericht monument, maar zou als zodanig bewaard zou 

moeten blijven om de herinnering aan eerder genoemde aspecten te laten spreken. Verschillende 

partijen beschouwen het wel of niet behouden van de brug vanuit verschillende oogpunten en 

belangen. De verschillende processen van interpretatie komen daarbij duidelijk aan het licht. Uit de 

media-archieven van Stichting Boogbrug blijkt tevens dat oordelen en meningen van betrokken 

partijen in de loop der tijd veranderen.  

5. Conclusie 
 

Op grond van de vragen die Simissen stelt om te bepalen of een zeker object, in dit geval de Lekbrug, 

als plaats van herinnering beschouwd kan worden, kom ik tot de volgende conclusie: 

Het verleden waaraan de brug ons herinnert, is divers en veelzijdig. 

De brug als industrieel erfgoed laat zien hoe door een toename van het autoverkeer oude wegen 

verbeterd moesten worden, nieuwe wegen moesten worden aangelegd en de doorstroming bij de 

grote rivieren moest worden verbeterd. Zij roept de herinnering op aan het Rijkswegenplan van 

1927. De techniek van klinken, gebruikt als constructiemethode voor bruggen, refereert aan dit 
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verleden. De vernietiging door geallieerde vliegtuigen en de in de pijlers gelegen kazematten zijn 

wellicht het minst bekend. Reden te meer om de herinnering daaraan leven te houden. Ze herinnert 

ons tevens aan de crisistijd en de tijd van wederopbouw, waarin het aanleggen van rijkswegen en 

bruggen uitbesteed werd aan Nederlandse werknemers en bedrijven om de werkeloosheid te 

bestrijden. Tot slot houdt overspanning van de oude boogbrug de herinnering levend aan haar 

nominatie in de file Top 10 in het laatste kwart van de twintigste eeuw.  

De beschouwer bepaalt de manier waarop hij of zij tegen de gebeurtenissen aankijkt. Stichting 

Boogbrug, stichting Vrienden van de Boogbrug en Kracht van Utrecht hechten veel waarde aan het in 

stand houden van de Lekbrug als culturele erfgoed. De argumenten die zij hanteren zijn uitstekend 

onderbouwd en voldoen aan de waardecriteria van de Monumentenwet. Zij bekijken nu mogelijke 

toekomstige functies om haar te kunnen behouden.  

Voor Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, en de Gemeenten Vianen en Nieuwegein spelen 

andere belangen een rol. Zij richten zich niet op de historische waarde van het bouwwerk en 

schuiven gebeurtenissen uit het verleden terzijde ten behoeve van het financiële plaatje. Tot slot laat 

de burger, die men tegenwoordig een groot aandeel toekent bij het behouden van cultureel erfgoed, 

zich maar mondjesmaat horen. Door middel van een handtekeningenactie zijn er in 2007 een kleine 

8000 handtekeningen opgehaald.19 Om het huidige standpunt van burgers duidelijk in beeld te 

krijgen is meer onderzoek nodig. Recentelijk heeft Stichting Boogbrug zich in de gemeenteraad van 

Vianen via het spreekrecht nogmaals laten horen en loopt er een tweede beroepsschrift tegen het 

besluit van de gemeente Vianen om de brug niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. 

De algemene conclusie is dat Pierre Nora’s ‘wil tot herinnering’ niet bij iedereen even duidelijk 

aanwezig is. 

Het is belangrijk dat het verleden van de brug in de herinnering voorleeft. De sloop van de Boogbrug 

is, om eerder genoemde redenen, een vorm van cultuurvernietiging. Bovendien is de brug een vast 

punt, een landmark voor de inwoners van Vianen en diegenen die regelmatig de brug passeren. Zij 

vormt een onderdeel van de identiteit van haar bewoners. De emotionele waarde van de brug komt 

tot uiting in verschillende creatieve uitingen: van trouwfoto’s tot kindertekeningen en van 

kunstmanifestaties zoals de Multimedia installatie ‘Symfonie van een brug’ tot het kinderboek van 

Franz Herzen ‘Herrie bij de Brug’. 

 

Dat bovengenoemde argumenten voldoen aan de waardecriteria die genoemd worden in de 

Monumentenwet van 1988 maakt de bewijsvoering van de voorstanders van het behoud van de brug 

                                                           
19
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volgens de theorie van Nora en Simissen steekhoudender dan de financiële motivering om de brug te 

slopen.20 In mijn conclusie is de oude boogbrug dan ook geen sloopobject maar een lieu de mémoire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uitzicht - Helen Smit 

 

Vanmorgen lijkt de wereld een lichtgrijze ijlte 

de kerktoren van Vianen piekt daar zwevend bovenuit. 

 

De brug is onzichtbaar; 

auto’s fluisteren voorbij 

hun ogen tranen een spookachtig licht. 

 

Een ademloos wachten tot 

eindelijk de zon schijnt. 

dan komt de brug (hoe lang nog?) 

Weer stralend in zicht. 

 
(uit: De Brug. Een theatrale reis door de geschiedenis van Vianen en Vreeswijk in acht 

Episoden en twaalf gedichten (Vianen 2007). 

 

 

 
 

                                                           
20

 http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/waarderingscriteria.pdf . 

Leerling groep 5 

Basisschool De Ark - Vianen 



 13 

Bronnen en literatuur 
 

Literatuur  
  
 
End, Van den, R.C., Van pinnemakersveer tot pontveer. De verbindingen tussen 
Vreeswijk en Vianen in vroeger eeuwen (Nieuwegein 1999). 
 
Fafianie, T. en E. Stades-Fischer, Vianen. Geschiedenis en architectuur (Zeist 2010). 
 
Haverkamp, G., Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen 
(Zaltbommel 1999). 
 
Herzen, F., Herrie bij de brug (Zaltbommel 1999). 
 
Horden Jz, P., Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen (z.p. 1970). 

 
Nora, P., Tussen herinnering en geschiedenis. De problematiek van de ‘Lieux’, in 
idem, Lieux de mémoire, (OU Heerlen, 2008). 

 
Simissen, H.,  ‘Their name liveth forever more’. Oorlogsmonumenten en de Eerste 
Wereldoorlog, in idem, Lieux de mémoire, (OU Heerlen, 2008). 
 
Steehouder, J., Pijlers, Bestuurders over de brug bij Vianen (Zaltbommel 1999). 

 
Verhoog, Jan H., Onvoltooide roem (Bergen NH 1997). 

 
Ververs, M.J., Kruising. De geschiedenis van pont en brug (Zaltbommel 1999). 
 

            De Brug. Een theatrale reis door de geschiedenis van Vianen en Vreeswijk in acht  
            episoden en twaalf gedichten (Vianen 2007). 
 
Overige bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baileybrug. 
 

Verzoek om adhesiebetuiging in aanvragen op www.stichting-boogbrug-vianen.nl). 
 

Aanvragen, rechtszaken, media op www.stichting-boogbrug-vianen.nl. 
 

http://www.industrieel-erfgoed.nl. 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl. 

 
 


