
Historium gaat weer open
Ons verenigingsgebouw Historium gaat weer open. Met ingang van 17 juni zijn bezoekers op de 
woensdagen welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Er is voldoende ruimte om afstand te houden en er 
zijn mogelijkheden om de handen schoon te houden. Regelmatig halen we een doekje over de tafels. 
We vragen u alleen langs te komen als u geen klachten heeft die op corona duiden.
We zijn blij u weer te kunnen ontvangen.

De historie van de Vijfheerenlanden
De strijd tegen het water vormde de grondslag van het verbond dat vijf 
lokale heren – de machthebbers in de zogenaamde heerlijkheden – in 
1284 met elkaar sloten. Het betekende de geboorte van de streek 
Vijfheerenlanden. Ons lid Teun Bikker uit Culemborg heeft een 
lezenswaardig boek geschreven over het bestuur en de belangrijkste 
historische gebeurtenissen in dit gebied gedurende ruim 500 jaar. Het 
rijk geïllustreerde boek, een bron van informatie over de geschiedenis 
van deze regio, kost 20 euro. Het is te bestellen bij de auteur via een 
berichtje naar teunbikker@hetnet.nl  (Ook te bestellen via vhlhb.nl)

Museum verwelkomt boek Hei- en Boeicop
Het Sky of Hope WO2 & Vliegeniers Museum in Fort Vuren is blij met de uitgave van ons 
boek Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. In het boek wordt onder meer aandacht 
besteed aan de Duitse radarpost Gorilla in Schoonrewoerd. Die informatie vormt volgens 
het museum een rijke aanvulling op de expositie die in Vuren is te bezichtigen over Gorilla. 
In het gratis te bezoeken museum zijn veel foto's en een fraaie maquette over de radarpost 

te zijn. Het boek is nu onderdeel van het tentoongestelde.
Op 10 mei 2017 is het WO2 & Vliegeniersmuseum in Fort Vechten geopend. Het museum laat in 
beeld en geluid de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rivierenland zien. Behalve 
foto's en documenten zijn er veel persoonlijke spullen van de geallieerde vliegers te bezichtigen.
Het museum is gevestigd in Fort Vuren, Waaldijk 29. Meer informatie op www.eglv.nl
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Oorlogsboek Heicop passeert de 700 exemplaren
De verspreiding van het boek Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog heeft de grens van 700 
exemplaren bereikt. Daarmee is de historische vereniging uit de kosten. Het boek is nog te bestellen 
via onze website https://vhlhb.nl/boeken/

Gemeentewapen Vijfheerenlanden is nu officieel 
Het wapen van de Vijfheerenlanden is per Koninklijk Besluit van 3 april 2020 aan de gemeente 
verleend. De officiële beschrijving luidt:  ,,In zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van 
keel, vergezeld van drie zuilen van sabel en in het hart 
een zevenbladige roos, geknopt van goud en gepunt 
van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon 
van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van 
goud, getongd en genageld van keel."
De kroon van vijf bladeren is een markiezenkroon. 
Omdat Leerdam en Vianen in voorgaande wapens een 
markiezenkroon gebruiken, kon deze kroon voor het 
nieuwe wapen overgenomen worden. Het wapen heeft 
elementen uit de wapens van de voorgaande gemeenten. De gekanteelde dwarsbalken zijn 
overgenomen van het wapen van Leerdam, waarbij de schildhouder het wapen van Schoonrewoerd 
(met de dwarsbalken) draagt. De gekanteelde dwarsbalk is in oorsprong te herleiden naar de heren 
van Arkel die twee rode gekanteelde dwarsbalken op een zilveren schild voerden. De drie zuilen van 
Vianen en de roos van Zederik.

Nieuwe serie naamplaatjes in de maak; aanmelden kan nog!
In de afgelopen tijd heeft zich weer een aantal leden aangemeld voor deelname aan de actie ‘een 
stoel van naam’. Binnenkort worden deze naamplaatjes vervaardigd en op de stoelen in het Historium 
bevestigd. Wilt u nog meedoen in deze serie, dan kan dat via een berichtje naar info@vhlhb.nl
Leden kunnen een stoel adopteren, waarop een fraai plaatje met hun naam wordt bevestigd. U heeft 
de keuze uit twee mogelijkheden. Een plaatje op de nieuw aangeschafte stoelen kost 40 euro. Voor 
een naamplaat op een van de fraaie oude raadszetels van Ameide moet 70 euro worden neergeteld. 
Met het naamplaatje onderstreept u de band met de vereniging en ondersteunt u de vereniging in 
haar werkzaamheden voor het behoud van het lokale culturele erfgoed.    

Herdruk boek over bevrijding Leerdam
Recent is de 2e druk verschenen van het boek “De bevrijding van Leerdam, en van Schoonrewoerd, 
Oosterwijk en Kedichem | Mei 1945”. 
Het is te bestellen op de website: historischeverenigingleerdam.nl/dewinkel/ 
T/m 31 juli bedraagt de prijs € 19,50. Vanaf 1 augustus wordt de 
prijs € 22,50. (excl. verzendkosten).
Hiervoor krijgt u 1,5 kilo boek: foto’s met verklarende tekst over o.a. 
de feesten bij de bevrijding, de aftocht van de Duitsers, Generaal 
Piron en de radarstelling Gorilla in Schoonrewoerd. Verder ook de 
Binnenlandse Strijdkrachten, onderduikers, moffenmeiden, 
collaborateurs, krantenartikelen, verslagen van de Centrale 
Inlichtingendienst en oorlogsherinneringen.

Reageren? info@vhlhb.nl


