
Verduurzaming Historium gaat door!
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft de 
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop een 
akkoord bereikt met de gemeente over verduurzaming 
van het verenigingsgebouw Historium. De gemeenteraad 
stemt in met een krediet van 57.000 euro voor 
investeringen in dak- en raamisolatie, warmtepompen 
en zonnepanelen. De VHLHB betaalt jaarlijks een 
gebruikersvergoeding die voor een groot deel gedekt 
wordt door een besparing op energiekosten. De 
politieke partijen in Vijfheerenlanden zijn unamiem 
enthousiast over de plannen en prijzen vereniging en 
gemeente over dit initiatief. Ze zien het als een voorbeeld voor andere 
projecten.  Nog dit jaar wordt het Historium voorzien van HR++ glas. De overige 
werkzaamheden volgen begin volgend jaar. In januari start ook het werk aan de geplande verbouwing 
en herinrichting van het Historium. Op onze website https://vhlhb.nl vindt u actuele informatie.

Afstammelingen van In den Boogaertman
Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman uit Schoonrewoerd, die leefde in 
de zestiende eeuw, is de stamvader van veel inwoners uit deze regio met 
de familienamen Bogerd, Bogert, Boogaard, Boogert en meer varianten. 
Dat staat beschreven in een binnenkort te verschijnen digitaal boek van 
oud-Leerdammer en nakomeling Nico Bogerd, die al zo’n dertig jaar 
onderzoek doet naar de familiegeschiedenis. Samen met zijn broer heeft 
hij 18.650 directe nakomelingen plus partners en aangetrouwde 
families in kaart gebracht Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, 

Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In de 17de eeuw zijn de eerste nakomelingen, door armoede en 
wanhoop, naar Nieuw-Nederland vertrokken om daar te proberen een beter leven op te bouwen. 
Onder de nakomelingen in Amerika vinden we presidenten, gouverneurs, burgemeesters en iconen in 
de filmindustrie, zoals Humphry Bogart. Een uitgebreid artikel staat op onze website. Daarin ook een 
verwijzing naar het artikel 'Wereldbekende nakomelingen' van oud-Heicopper H. den Besten die naar 
Canada is geëmigreerd.

Steeds meer artikelen digitaal te lezen
Alle artikelen die sinds 1998 in de Lek en Huibert 
Kroniek zijn gepubliceerd, worden gedigitaliseerd. 
Een fikse klus die in het komende jaar wordt voltooid. 
Het werk is op dit moment gevorderd tot en met mei 
2001. Eerder werden alle uitgaven van de Lek en 
Huibert Kroniek al op onze website geplaatst (met 
uitzondering van de laatste twee jaargangen). Nu 
worden alle artikelen afzonderlijk gedigitaliseerd. Zie 
daarvoor de pagina;
https://vhlhb.nl/bestuur2/
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Steeds meer initiatieven voor herdenking 2022
Bij het Platform Rampjaarherdenking stromen de plannen binnen, zegt Platform-voorzitter Bernt Feis. 
Ondanks corona gaat men enthousiast door met de voorbereidingen. Feis is inmiddels in gesprek met 
zeven provincies of provinciale organisaties. Groningen en Drenthe gaan nauw samenwerken, 
Overijssel maakt plannen, en ook in Noord-Brabant en Limburg zijn initiatieven in gang gezet. Zuid-
Holland en Utrecht hadden al eerder plannen bekend gemaakt voor het jubileum van de Oude 
Hollandse Waterlinie. Ook gemeenten zijn actief onder andere de gemeente Naarden waar in 
september 2023 de Nationale herdenking zal worden afgesloten. Daarnaast zijn er ook initiatieven 
van culturele organisaties zoals Camerata Traiectina, Opera Spanga en Concerto d’Amsterdam. In 
2021 of 2022 gaat ook het gerestaureerde Paleis het Loo zijn deuren openen en daarvan zal een 
belangrijke impuls uitgaan, verwacht Feis. Het Loo gaat komende jaren een grote William and Mary-
expositie organiseren.

Voorlopig geen activiteiten
Voorlopig zijn er geen publieksactiviteiten bij van onze vereniging in verband met de coronacrisis. Het 
wachten is op een forse neergang van het aantal besmettingen. Hopelijk brengt vaccinatie in de 
komende maanden verlichting en kunnen we weer voorzichtig denken aan het organiseren van 
bijeenkomsten. Helaas blijven de contacten met onze leden tot een minimum beperkt. 
Het bestuur van VHLHB hoopt dat er snel betere tijden aanbreken.
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