
75 jaar bevrijding
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop besteedt 
volgend jaar aandacht aan WOII en de viering van 75 jaar bevrijding. 
De aandacht wordt daarbij onder meer gericht op de Engelse 
Lancaster bommenwerper die op maandag 23 augustus 1943,
’s nachts om half twee, neerstortte in de polder Neder-Heicop. Zes 
van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven en werden op 
24 augustus 1943 begraven op de algemene begraafplaats te Hei- 
en Boeicop. Wij horen het heel graag als er iemand is die foto's, 
verhalen of andere herinneringen heeft aan deze gebeurtenis.

Verenigingsarchief naar Wijk bij Duurstede
Het archief van de Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop verhuist van 
Gorinchem naar Wijk bij Duurstede. Daarmee 
wordt het historisch materiaal op dezelfde 
locatie ondergebracht als de archieven van de 
oude gemeenten Zederik en Leerdam. 
Het archief van Vianen ligt al sinds 2004 in het 
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost 
Utrecht, dat is ondergebracht in het 
gemeentehuis van Wijk. De gemeenteraad van 
Vijfheerenlanden heeft juist deze maand 
besloten zich vanaf 1 januari 2020 aan te 
sluiten bij het RHC Zuidoost Utrecht.
Tussen 25 en 27 november is al zo’n  400 
strekkende meter archief verhuisd. Die archieven lagen verspreid over vier locaties: Den Haag, 
Gorcum, Leerdam en Meerkerk. Het betreft voornamelijk archieven van vóór circa 1930. Ook de grote 
krantencollectie (De Leerdammer en De Gecombineerde) uit Leerdam is meeverhuisd. 
Vanwege de komst van het archief van Vijfheerenlanden wordt de naam van het centrum omgedoopt 
in Zuid Utrecht. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. De indexen van de archieven zijn voorlopig 
te raadplegen via archieven.nl
Wanneer de documenten van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop worden 
verplaatst, is niet precies bekend. Dat zal worden meegedeeld via de nieuwsbrief. 

Lezing over Maarten van Rossum
Historicus Sander Wassing houdt op woensdag 22 januari een lezing over de Gelderse krijgsheer 
Maarten van Rossum. De lezing begint om 20.00 uur in het Historium.
'Blaken en branden is het sieraad van de oorlog'. De lijfspreuk van de Gelderse krijgsheer Maarten 
van Rossum (ca. 1478-1555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Bij 
het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie 
landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel 
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van guerrilla overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, 
boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners 
dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossum stond in de 
zestiende eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren’.  Decennia lang 
hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen de 
Nederlanden in zijn greep. In 1513 en opnieuw in 1516 kwam het 
oorlogsgeweld dichtbij: Noordeloos, Leerbroek en Nieuwpoort werden 
met krijgsbenden geconfronteerd. Wie was Maarten van Rossum en wat 
dreef hem? Hoe trof zijn harde hand de plattelandsbevolking en hoe 
concreet was de dreiging voor de inwoners van Lexmond en Hei- en 
Boeicop? Kunnen we in kaart brengen welke personen specifiek werden 
getroffen? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing van de ons 
al langer bekende historicus Sander Wassing aan de orde gesteld. De 
lezingen zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen 2,50 euro.

Expositie molenfoto’s
Op de zaterdagen 18 en 25 januari toont 
de SIMAV de resultaten van de 
fotowedstrijd van de molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, 
die in het afgelopen jaar is gehouden. 
De mini-expositie is gratis te bezoeken van 
10.30 tot 16.00 uur in molen De Liefde 
aan de Lekdijk te Streefkerk, het SIMAV-
kantoor. De wedstrijd richtte zich op foto’s 
van de molens in de vier seizoenen.  
Vooral van molens in de zomer en winter 
zijn veel foto's binnengekomen.
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