
Excursie op zaterdag 8 oktober
De Hollandse Waterlinie krijgt dit najaar extra aandacht bij de 
VHLHB. Op zaterdag 8 oktober gaan we op excursie naar Fort bij 
Vechten in Bunnik. Met een oppervlakte van 23 hectare is dit fort 
het op een na grootste verdedigensburcht van de Nieuwe Holland-
se Waterlinie. Alleen Fort bij Rijnauwen is groter. Het werd ge-
bouwd in 1867–1870 als deel van de vooruitgeschoven linie bij 
Utrecht, die moest dienen ter afsluiting van de Houtense Vlakte, 
een relatief hoger gelegen gebied dat niet volledig onder water 
kon worden gezet. In het fort worden we rondgeleid en bezoeken we het Waterliniemuseum.
In de ochtenduren nemen we een kijkje in de voormalige steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij 
Duurstede. Steenbakkerijen hebben ook in onze regio een belangrijke taak vervuld. In de kroniek zijn 
daaraan enkele artikelen gewijd. In Wijk drinken we koffie met speciaal gebak, zien we een film en 
worden we rondgeleid. Daarna lunchen we uitgebreid in de bekende molen 'De Graanschuur' . 

Het dagje uit sluit met een bezoek aan het Wapen van Bunnik voor een 
praatje en een drankje. 
U kunt zich opgeven bij Arie van der Zouwen. Liefst via een e-mail naar 
arievanderzouwen@hetnet.nl of een telefoontje naar 06 -18188357
De prijs bedraagt 70 euro (houders van een Museumjaarkaart krijgen 
9,50 euro korting).

Lezing Hollandse Waterlinie op woensdag 9 november
Chris Will, auteur van onder meer 'Sterk Water' houdt op woensdag 
9 november om 20.00 uur een lezing in het Historium over de Oude en 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De verdedigingslinie van 85 kilo meter 
lang loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. Het werk staat op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Chris Will is kunsthistoricus met onder andere militaire architectuur als 
specialisatie. Hij is nauw betrokken bij de herontwikkeling van de waterli-
nieforten en de daaraan verbonden landschappen. 

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

  n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

S e p t e m b e r   2 0 2 2

Het Waterliniemuseum

Plaquette onthuld in Hei- en Boeicop 
In Hei- en Boeicop is vrijdag 9 sepember een 
plaquette onthuld, waarop in woord en beeld het 
verhaal wordt verteld van het geallieerde vliegtuig dat 
op 23 augustus 1943 in het dorp neerstortte. De 
herdenkingsplaat staat tussen de plek waar het 
vliegtuig in het weiland crashte en de begraafplaats, 
waar de lichamen van de zes omgekomen 
bemanningsleden liggen begraven. Naast de 
plaquette staat een propeller van een Lancaster die 
datzelfde jaar in De Peel neerstortte. 
De plaquette is een initiatief van Martin Zondag uit Leerdam die al tientallen jaren onderzoek doet 
naar de crash. Voor de gelegenheid haalde hij 21 nabestaanden naar Hei- en Boeicop, die zeer onder 
de indruk waren van de herdenking. In het Historium verzorgde de VHLHB een presentatie over de 
vliegtuigcrash.



Lezing over 'Stuka' op donderdag 22 september 
De lezing over de ontwikkeling van de Junkers 87 (Stuka) wordt gehouden op donderdag 22 septem-
ber, om 14.30 uur in het Historium. Bestuurslid Rob van Putten vertelt dan het verhaal achter deze 
Duitse jachtbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het 
'Open Podium' van de vereniging. Iedereen die dat kan en wil vertellen over een onderwerp dat hem 
of haar interesseert. Informatie via info@vhlhb.nl

Steun uw vereniging met uw Rabobank-stem
De VHLHB neemt ook dit jaar deel aan de actie Rabobank ClubSupport. Al vele jaren steunt de bank 
maatschappelijke initiatieven van clubs. Leden van de bank kunnen stemmen uitbrengen op hun fa-
voriete club of initiatief. Aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen wordt een geldbedrag 
over de verenigingen verdeeld. Het bestuur hoopt dat u ook dit jaar onze vereniging wil steunen door  
uw stem op de VHLHB uit te brengen. 
U vindt onze vereniging onder de regio 'Lek en Merwede' met onze naam volledig uitgeschreven: 'Ver-
eniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop' We doen graag een oproep aan u om zoveel mogelij-
ke andere Rabobankleden te vragen ons te steunen. Stemmen kan nog tot 27 september.

Het fotoboek van Hei- en Boeicop
Deze week is  'Het fotoboek van Hei- en Boeicop' verschenen dat wordt uit-
gegeven door de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop. 
Leden betalen 15 euro, niet-leden 2 euro meer. In Hei- en Boeicop is al een 
voorverkoop geweest. Die boeken kunnen worden afgehaald op zaterdag 1 
oktober tussen 11.00 en 16.00 uur in Het Trefpunt in Hei- en Boeicop.
Auteur Zwier van der Schagt uit Culemborg is een verwoed verzamelaar van 
ansichtkaarten. Met name van Hei- en Boeicop - de geboorteplaats van zijn 
vrouw Mina van Dijk - heeft hij een fraaie collectie opgebouwd. In de afgelo-
pen jaren bracht Zwier talloze bezoeken aan Heicop om aanvullende in-
formatie te vergaren. Het resultaat is een mooi tijdsdocument van meer dan 
200 pagina's met ongeveer 250 foto's en ansichtkaarten. 

Het boek is te bestellen via de website van de vereniging  www.VHLHB.nl/boeken/

 Stemmen kan nog 

 tot 27 september! 

Schilder gezocht!

Volgend jaar willen we de 
buitenzijde van ons fraaie 
verenigingsgebouw Het 
Historium opknappen. 
Daarvoor zoeken we de hulp 
van een (professionele) 
schilder. Welke vrijwilliger 
wil ons helpen?

Expositie Sporen in de Waard
In museum De Koperen 
Knop in Hardinxveld-
Giessendam is t/m zaterdag 
19 november een expositie 
te zien over het ontstaan en 
de ontwikkeling van het 
veenweidelandschap van de 
Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De 
thema’s lopen van 'Leven in 
de steen- en bronstijd op 
donken' tot en met 
'Ruilverkaveling zorgt voor 
orde'.  Het museum is 
open op dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 
uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. 



Oude vrachtwagens en verhalen van chauffeurs
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop heeft be-
slag weten te leggen op enkele exemplaren van het bijzondere 
boek '100 jaar Transport rond Dordt'. 
Enkele maanden geleden las de auteur van het boek, oud-chauf-
feur en onderhoudsmonteur Werner Pap uit Dordrecht, in de Lek 
en Huibert Kroniek een artikel  over voormalig Café Halfweg in 
Lakerveld. Een bekende stopplaats voor hem en vele andere 
vrachtwagenchauffeurs. Pap kreeg van ons de kroniek 
toegestuurd en als bedankje ontvingen wij zijn boek, dat een 
plaatsje kreeg op de leestafel in het Historium. Het trok 
onmiddellijk de aandacht van een aantal leden. Niet zo gek, 
want Lexmond en Hei- en Boeicop zijn vanouds echte 
transportdorpen.
Het idee van het schrijven van dit boek begon in 1988. Werner 
Pap was toen werkzaam bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf en 
samen met een aantal collega's redden ze een oude sproeiwa-
gen van de sloop en knapten dit voertuig weer helemaal op. Tijdens dit restauratieproces wist hij veel 
informatie te halen bij chauffeurs. Toen rees het idee om meer te doen met de verhalen van chauf-
feurs en ging Pap aan de slag. Hij verzamelde foto's van vrachtwagens, dook in de archieven en sprak 
tientallen mensen uit Dordrecht en omgeving die in de transportsector werkzaam waren, of daar ge-
werkt hadden. 
Het boek telt 344 pagina's, er staan honderden foto's in, het weegt twee kilo en Pap heeft het in eigen 
beheer uitgegeven. Voor geïnteresseerden van historische vrachtwagens uit de afgelopen eeuw is het 
een echte aanrader. Het  boek is voor 39,95 euro te koop via onze website www.vhlhb.nl/boeken/

NPO-serie over het Rampjaar 1672
Onder redactie van Andere Tijden komt er dit najaar 
een zevendelige docuserie over het Rampjaar 1672. 
Hierbij is nauw samengewerkt met het Platform 
Rampjaarherdenking. De eerste uitzending is op 
vrijdag 7 oktober om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2. 
Daarna elke week tot en met 18 november.
Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie 
kanten ongenadig aangevallen door machtige 
vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of 
eronder. In een nieuwe geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de 
gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan 
met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er 
nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?
Hans Goedkoop is in Het Rampjaar 1672 als voice-over de verteller. Meerdere gerenommeerde
historici, onder wie Luc Panhuysen, komen aan het woord. Met behulp van historische bronnen en
beelden wordt getoond hoe de jonge Republiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw langzaam
maar zeker op een catastrofe aanstuurt. De programmamakers hebben ook dankbaar gebruik 
gemaakt van de vele tentoonstellingen en herdenkingen over het Rampjaar, die dit jaar in het hele 
land plaatsvinden. Bij de serie komt ook een YouTube-serie met pakkende video's over Nederlandse 
steden die een rol speelden in of naar aanloop van het Rampjaar: Vestingverhalen. Verder komt er 
een aangepaste serie voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Reageren? info@vhlhb.nl


