
’Mooi Voorburg’ geeft het verleden toekomst

De onthulling van de Dorpswacht met
receptie in Museum Swaensteijn en

de unieke Spinozaavond

Voorburg, oktober 2009

Geachte donateur/donatrice,

'Mooi  Voorburg'  bereidt  zich  voor  op  de  onthulling  van  de  Dorpswacht  met  aansluitend  de
receptie  in  Museum  Swaensteijn.  Het  beeld  in  de  Franse  Kerkstraat  markeert  ons  50jarig
bestaan zo duidelijk. De gedachte achter de oplettende dorpswacht is dat hij vanaf zijn sokkel
iedereen welkom  heet en  tegelijkertijd oppast. Hij weet  immers wat er  achter  zijn  rug  in  het
Beschermde Dorpsgezicht zoal gebeurt.
Wij hopen dat u bij de onthulling aanwezig kunt zijn en nodigen u hierbij uit om daarna op de
receptie in Museum Swaensteijn het glas met ons te heffen.

Museum Swaensteijn
Museum Swaensteijn, het Voorburgse Museum bij uitstek!
Dat  we  onze  receptie  in  Museum  Swaensteijn  kunnen
houden  heeft  een  historische  betekenis.  Het  was  in
december  1960  dat  met  veel  vertoon  in  de  raadzaal
burgemeester Jhr. Mr. A. Feith een  gloedvolle  speech
hield ter gelegenheid van de opening van het museum.
Wethouders,  raadsleden  en  tal  van  genodigden  waren
aanwezig  toen  met  een  speciale  sleutel  het  Museum
Swaensteijn  werd  geopend.  Onze  toenmalige  voorzitter
Cees  Voorhoeve  memoreerde  dat  met  het  openen  en
exploiteren  van  het  eigen  Voorburgse  Museum,  de
stichting  'Mooi  Voorburg'  en  het  Museum  nog  lang  niet
aan het eind van hun doelstellingen zijn.
Nu 50 jaar kunnen we dat nog steeds zeggen.

Het  Museum  Swaensteijn  heeft  alle  museale  taken  van
'Mooi  Voorburg'  overgenomen  en  uitgebreid.  Met
vreugde kondigen we dan ook aan dat in de grote zaal van
Museum  Swaensteijn  kunnen  laten  zien  wat  we  de
afgelopen decennia in het Voorburgse hebben gedaan. In
de  achterzaal  krijgt  beeldhouwer  Frans  Kokshoorn  een
centrale  plaats  om  de  totstandkoming  van  de  bronzen
Dorpswacht  te  tonen  en  toe  te  lichten.  De  expositie  zal
enige tijd in Museum Swaensteijn te bezichtigen zijn.

Sinds 1968 is het Notarishuis
in gebruik als het Voorburgse

Museum Swaensteijn



De Spinozaavond
Eénmalige kennismaking met de  Voorburgse Spinoza op
een unieke donateursavond.
In dit gouden  jubileumjaar van ‘Mooi Voorburg’ hebben
we voor de jaarlijkse donateuravond het thema ‘Spinoza’
gekozen.
De  wereldberoemde  filosoof  uit  de  Gouden  Eeuw
woonde,  na  zijn  verbanning  uit  zijn  geboorteplaats
Amsterdam,  zeven  jaar  in  Voorburg.  Beter  gezegd,  hij
dook  hier  onder  op  twee  adressen;  aan  de  Kerkstraat
boven  het  restaurant  Barquichon  en  aan  de  Herenstraat
boven  de  HuygensApotheek.  Zijn  beschermer  de
meesterschilder Tydeman,  behoorde  tot de kleine groep
van vrijzinnig denkenden uit die tijd.
Veel mensen weten tal van dichters, schilders, musici en
natuurkundigen uit de Gouden Eeuw te noemen, denk aan
Huygens, Van Leeuwenhoeck en met de toen nog niet zo
wereldberoemde Rembrandt van Rijn.

Maar vraagt men naar een wijsgeer uit de zeventiende eeuw, dan kent men slechts één naam:
Benedictus de Spinoza. Zijn voornaamste werk is getiteld ETHICA. Daarin ontwierp Spinoza
een wereldbeeld dat het traditionele geloof aan wonderen in de schepping verving voor een
natuurlijke  verklaring  van  alle  verschijnselen  in  het  universum,  met  inbegrip  van  de
aandoeningen  van  de  menselijke  ziel.  Dat  beeld  ging  sterk  in  tegen  de gevestigde orde  en
bestaande opvattingen.

De Spinozalaan herinnert nog aan deze wijsgeer. Maar zie het voor u, Spinoza die op de hoek
van  de  huidige  Herenstraat  en  Kerkstraat  met  Christiaan  Huygens  praat  over  vrijheid  van
meningsuiting,  over  orthodoxe  bestuurders  en  over  de  burgerij  die  geacht  wordt  hun  lijn
blindelings  te  volgen.  Vrijheid  van  meningsuiting  is  nog  altijd  actueel.  Een  boeiende
bespiegeling daarvan is te beluisteren op onze feestelijke donateuravond waarin Spinoza als
het ware even in Voorburg terugkeert en zijn verhaal doet. Onnodig te zeggen dat het een
uitgelezen en unieke avond belooft te worden ter gelegenheid van ons 50jarig bestaan.
Een jubileumavond die u als Voorburger dan ook niet mag missen.

‘Mooi  Voorburg’  nodigt  u  dan  ook  van  harte  uit  om  deze  bijzondere  avond  met  een
interactieve presentatie bij te wonen. Ook wordt een compilatie vertoond van enkele films die
de afgelopen decennia over Voorburg zijn gemaakt.

We heten u graag welkom met een kopje koffie en de zo gebruikelijke petites glacées.

Met vriendelijk groet van 'Mooi Voorburg'

P.S.  Het kaartje dat u retourneert ter bevestiging van uw komst, zien wij graag tegemoet als
steun bij de organisatie.

Dit bord hangt in de Huygens
Apotheek


