
Twee keer naar Huis Het Bosch 
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei‐ en Boeicop wijkt 
twee keer uit naar Huis Het Bosch in Lexmond. De 
jaarvergadering op woensdag 20 oktober en de najaars-
lezing op dinsdag 16 november worden daar gehouden, om-
dat het Historium nog niet gereed is. De heropening van ons 
verenigingsgebouw is op zaterdag 20 november.

Jaarvergadering op woensdag 20 oktober
Het bestuur hoopt veel leden te kunnen begroeten op de algemene ledenvergadering. Het is onze eerste 
publieksactiviteit sinds de uitbraak van de coronacrisis. Een uitgelezen moment om elkaar weer te ont-
moeten en gedachten uit te wisselen. Deze uitgestelde vergadering heeft een bijzonder karakter, want 
we behandelen een verenigingsjaar dat al enige tijd achter ons ligt. Alle documenten voor de bijeen-
komst, zoals de agenda en jaarverslagen, heeft u al ontvangen. 

Bijzonder is ook dat we afscheid nemen van twee bestuursleden: Peter 
Kleppe en Amel de Wit. Zij zijn beiden lid van het eerste uur en hebben 
een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze vereniging. 
Zeer verheugd is het bestuur met de aanmelding van drie kandidaten 
voor een bestuursfunctie: Joost Jan Kool, Kees de Groot en Rob van 
Putten. Zij zullen zich tijdens de jaarvergadering aan de leden voor-
stellen. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom in Het Bosch, de ver-
gadering begint om 19.30 uur.

Lezing over het waterschap
Na de jaarvergadering verzorgt oud-heemraad Arie Bassa een lezing over het 
werk van het waterschap en dan met name in de Vijfheerenlanden. De aan-
vang is om circa 20.30 uur na de pauze van de jaarvergadering.

Aandacht voor de Hollandse Waterlinies
In de vorige nieuwsbrief konden we meedelen dat ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de We-
relderfgoedlijst van Unesco is geplaatst. Zij worden voortaan vermeld als Hollandse Waterlinies.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van 
Muiden tot aan de Biesbosch. Het verhaal 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is uniek 
in de wereld. 
Onze vereniging besteedt dit najaar extra 
aandacht aan de waterlinies via:

Een lezing op dinsdag 16 november door 
Chris Will, 20.00 uur in de Dijkzaal van 
dorpshuis Het Bosch in Lexmond. In deze 
lezing leert u meer over de Oude en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Auteur en deskundige 
op dit gebied Chris Will schreef onder ande-
re het boek ‘Sterk water’. De spreker was al 
eens bij ons te gast, maar zijn lezing bevat 
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Chris Will (r) overhandigt zijn herziene en geactualiseerde 
boek 'Sterk Water' aan de Liniecommissie. 



veel nieuw materiaal en is daarom zeker een bezoek waard. Chris Will gaat ook in op waterliniewerken 
in onze directe omgeving zoals de Ameide Sluis in 1672, de Paasdam bij Lexmond in 1944 en de 
Diefdijklinie in de 19de en 20ste eeuw.

Een excursie op zaterdag 27 november naar Fort bij Vechten in Bunnik. We maken
daar een informatieve wandeling en bezoeken het waterliniemuseum. Bij ontvangst
is er koffie met gebak en rond het middaguur een heerlijke lunch. In de middag brengen we een bezoek 
aan Landhuis en park Oud-Amelisweerd en we sluiten af met een gezellig samenzijn in Rhijnauwen.
Het vertrek per bus is rond 09.00 uur vanuit Lexmond. Om het vervoer en het programma rond te ma-
ken, willen we u vragen om u tijdig aan te melden. U kunt uw deelname doorgeven aan Arie van der 
Zouwen via tel: 06 18188357 of mail naar arievanderzouwen@hetnet.nl 
Met uw aanmelding legt u zich niet vast, maar het geeft ons een idee hoe groot de belangstelling is. 
Het is onze eerste excursie sinds lange tijd dus we hopen op voldoende aanmeldingen om het uitstapje 
door te kunnen laten gaan. Voor nieuwe gegadigden: de excursies worden steevast enorm gewaardeerd 
en het biedt leden tevens de kans gezellig met elkaar kennis te maken. De deelnamekosten van de ex-
cursie zijn nog niet precies bekend en zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de groep en het 
exacte programma. We gaan uit van een bedrag tussen de 50 en 75 euro.

 Feestelijke open dag op zaterdag 20 november
De heropening van het Historium komt snel dichterbij. We kijken uit naar de feestelijke open dag op za-
terdag 20 november. Iedereen is van harte welkom om tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje te komen 
nemen. Het bestuur en vele vrijwilligers hebben er hard aan getrokken om er een mooi geheel van te 
maken. U kunt het allemaal met eigen ogen komen zien.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u deelnemen aan een gevarieerd programma. Er zijn 
films en foto's te zien, een presentatie over de verduurzaming van het Historium en een tentoonstelling 
van allerhande gereedschappen die in het verleden in onze regio zijn gebruikt. Kinderen kunnen bij-
voorbeeld een spel spelen. Samen met lokale ondernemers bieden wij u versnaperingen aan.

Bak een 'historische' taart
Als u wilt kunt u ook een bijdrage leveren aan de gezelligheid door eigen gebak 
mee te nemen. De oproep is iets te bakken met een knipoog naar de historie. 
Bijvoorbeeld een taart met de kerktoren erop, gebak met het wapen van Lex-
mond of Hei- en Boeicop, een taart met een historische foto, enzovoorts. Voor 
de 'winnaar' staat een bos bloemen en eeuwige roem klaar. 
Wilt u iets bakken of heeft u een andere bijdrage aan de open dag, stuur dan
 een berichtje naar: info@vhlhb.nl of benader één van de bestuursleden. 
Alvast Bedankt.

Op de linkerfoto het Waterliniemuseum en rechts één van de ontvangstlocaties
in Fort bij Vechten. 



Reageren? info@vhlhb.nl

Symposium over Elisabethsvloed
De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Dat is de titel van een symposium 
dat op vrijdag 19 november 2021 wordt gehouden in het Dordrechts Museum
Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats. In de nacht van 18 op 19 november 
1421 brak een dijk in de omgeving van Dordrecht. Al snel na de overstroming deden verhalen de ronde 
over 100.000 verdronkenen en 72 dorpen die voorgoed in de golven waren verdwenen. 
De verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herin-
neringscultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenma-
kers verhalen over de ramp vereeuwigd. Zo sprak de Dordtse brouwer Mathijs Jansz. Balen van een 
‘grote en vreeselike vloed’. De mythevorming en cul-
turele verbeelding hebben ervoor gezorgd dat de 
Sint-Elisabethsvloed tot op de dag van vandaag 
voortleeft in het collectieve geheugen als een van de 
grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis. 
De ramp vormt ook een spiegel voor het heden: wel-
ke lessen kunnen toekomstige generaties trekken uit 
de ‘grote en vreeselike vloed’?
Het Dordrechts Museum biedt, in samenwerking met 
de Radboud Universiteit, een gevarieerd middagpro-
gramma met muziek van Camerata Trajectina en 
experts op het gebied van de Sint-Elisabethsvloed. 
Het programma begin om 13.30 uur met een ont-
vangst en met Watersnoodliederen van het muziekensemble Camerata Trajectina. Daarna komen enke-
le sprekers aan het woord:
'Dordrecht aan de horizon'. Veranderingen in de visuele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed – 
Hanneke van Asperen (onderzoeker, Radboud Universiteit)
'De zee die brult van toorn'. De verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed in de literatuur – Lotte Jensen 
(hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit)
'Elisabeth en de Vloed'. De ramp van 1421 als tentoonstelling – Marianne Eekhout (conservator ge-
schiedenis, Dordrechts Museum)
Het programma wordt besloten met een paneldiscussie. Vanaf 16.15 uur is er gelegenheid tot het be-
zoek van de tentoonstelling Elisabeth en de Vloed. De toegang van het symposium is gratis. Wel dient 
men zich vooraf aan te melden via dordrechtsmuseum.nl/symposiumelisabeth/ 

Fotowedstrijd Water - Wind - Wolken
Museum De Koperen Knop en natuurvereniging Den Hâneker houden 
samen een fotowedstrijd onder de titel Water - Wind - Wolken. 
Geïnteresseerden kunnen meedoen door vóór 1 september 2022  
foto('s) in te sturen van het landschap in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. Een overzicht of detail, de organisatie laat het 
geheel over aan de creativiteit van de deelnemers. Een jury kiest vijf 
winnaars die ieder 100 euro krijgen. Van de inzendingen wordt 
volgend najaar een expositie samengesteld. De fotowedstrijd maakt 
onderdeel uit van het project Denkend aan Holland. 
Dit project richt zich op het behoud van het landschap in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Informatie vindt u op de website:
 koperenknop.nl/fotowedstrijd-water-wind-wolken/


