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geeft het verleden toekomst 

NIEUWSBRIEF 
       

  

 Voorburg, juni 2020 

 
 
 

 Beste donateurs van de stichting “Mooi Voorburg”,                                                  
 
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van juni 2020, waarin we ondanks de Corona-maatregelen u infomeren over de 
activiteiten van het bestuur die veelal achter de schermen plaatsvinden.  
 
In februari kondigden wij onze agenda voor 2020 aan met de opening van de Narcissenroute op 4 maart. Hieraan 
werd door circa 40 mensen deelgenomen. Op onze website www.mooivoorburg.nl is een filmpje te zien van de 
opening van de Narcissenroute. 
Maar toen kwamen de Coronamaatregelen en moesten de opening van de tentoonstelling over Vreugd en Rust in 
Swaensteyn van 27 maart, en de Erfgoeddag op 18 april worden afgelast. Ook het Cultureel Zomerfestival van 29 
augustus en Open Monumentendag van 12 september gaan niet door.   
 
Gelukkig kunnen we u in deze Nieuwsbrief melden dat museum Swaensteyn weer is open gegaan en dat met man en 
macht gewerkt is om de tentoonstelling over Vreugd en Rust in te richten. 
Van de opening wordt in deze Nieuwsbrief verslag gedaan en is een link toegevoegd van de film die Midvliet van de 
opening heeft gemaakt. 
Speciaal voor donateurs van Mooi Voorburg worden rondleidingen in (kleine) groepjes georganiseerd. Daarover 
wordt u in deze nieuwsbrief geïnformeerd. Daarbij nemen wij de dan geldende Corona-maatregelen natuurlijk in 
acht. 
 
TENTOONSTELLING VREUGD EN RUST IN MUSEUM SWAENSTEYN 
 
Eindelijk kon op 19 juni jl. in museum Swaensteyn de eerder aangekondigde tentoonstelling ‘Vreugd en Rust, de 
buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark’ worden geopend, bijgewoond door het maximaal toegestane aantal 
van zeven personen. Tegelijk werd het boek van de Historische Vereniging Voorburg “Vreugd en Rust, een gastvrije 
buitenplaats met een Zocherpark”, gepresenteerd. De tentoonstelling en het boek vertellen het verhaal van de 
bewoners van de buitenplaats, de familie Groen van Prinsterer met hun verwanten en het park rondom het huis. Dit 
park is in de negentiende eeuw in verschillende fases in opdracht van de familie aangelegd. Voor een belangrijk deel 
door de fameuze landschapsarchitect Johan David Zocher jr. 
Het filmpje van Midvliet over de opening kunt u met deze link bekijken: https://youtu.be/-4Zrm2C3tc0 

 
In zijn openingswoord merkte de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, onder meer op dat de tentoonstelling ook 
laat zien hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg en de stichting ‘Mooi Voorburg’ het plan hebben opgevat het 
omliggende Zocherpark weer in oude glorie te herstellen. Voorts, dat het mooi is te zien hoe deze parel in het snoer 
van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland zo mooi in oude eer en glorie zal worden hersteld. Aan het slot 
van zijn voordracht verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. Vervolgens ontving hij het boek van de 
Historische Vereniging Voorburg over de buitenplaats Vreugd en Rust uit handen van Renier van Gelooven, 
voorzitter van de HVV.  
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foto Charles Groeneveld 
 

Ook aan wethouder Van Eekelen (links op de foto) werd een exemplaar van het boek aangeboden. 
De wethouder dankte op haar beurt de Commissaris van de Koning (rechts) voor de steun voor dit project van de 
zijde van de provincie, met name de Erfgoedlijn Hollands Buiten. Ook stond zij stil bij de vele vrijwilligersuren die met 
name door ons bestuurslid Joost Heuvelink in dit project zijn gestoken en benadrukte de goede samenwerking in dit 
burgerinitiatief met de stichting ‘Mooi Voorburg’. 
 
Vervolgens gaf elk van de drie organisaties die meewerkten aan de totstandkoming van de tentoonstelling en de 
uitreiking van de eerste boeken, een korte toelichting op een aandachttrekkend onderwerp. De directeur van 
Museum Swaensteyn, Peter van der Ploeg, gaf een toelichting op de vier, door de bekende 19e eeuwse society-
schilder C.H. Hodges gemaakte schilderijen. Door Kees van der Leer van de Historische Vereniging Voorburg werd 
een inkijkje gegeven in het boek, waarin een bijzonder hoofdstuk is opgenomen over het ontstaan van Vreugd en 
Rust uit een veelvoud van kleinere buitenplaatsen, woningen en een scheepswerf. Vanuit de stichting ‘Mooi 
Voorburg’ werd de twee jaar geleden ontdekte kaart van de bestaande toestand van het park in 1916 op een paar 
hoofdelementen toegelicht. Deze onderwerpen worden uitgebreid beschreven in het boek van de Historische 
Vereniging Voorburg. 
 
Op het prachtige terras van Hotel-Restaurant Central 
Park werd de openingsbijeenkomst onder het genot 
van een drankje met een groter gezelschap van direct 
betrokkenen voortgezet. Wethouder Nadine 
Stemerdink (op de foto links) mocht hier ook een 
exemplaar van het boek in ontvangst nemen uit 
handen van de voorzitter van ‘Mooi Voorburg’, 
Frouwke de Boer (op de foto rechts).   
        foto Ot Douwes 

Op de foto van links naar rechts:  
Frouwke de Boer, Joost Heuvelink, wethouder Astrid Van 
Eekelen, Renier van Gelooven, Kees van Paridon, 
Commissaris van de Koning, Jaap Smit. 

 
         foto Ot Douwes 
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MEER OVER VREUGD EN RUST DEZE ZOMER 
 
Het landgoed Vreugd en Rust aan het Oosteinde 14 in Voorburg heeft in de meer dan drie eeuwen van haar bestaan 
diverse bestemmingen gekend. Het hoofdgebouw fungeerde als buitenhuis, later als school en hotel-restaurant. De 
bijgebouwen die van oorsprong als plantenkas en oranjerie waren gebouwd, zijn respectievelijk tot clubhuis voor de 
tennisvereniging en tot theeschenkerij, vergaderruimte en restaurant omgebouwd. Per locatie zijn er een paar 
panelen te zien waarop de diverse bestemmingen worden getoond aan de hand van oude foto‘s, tekeningen en 
ansichtkaarten. 
 
Het bekijken van de panelen op locatie kan, vanaf begin juli, tijdens de volgende bezoektijden. De toegang is gratis. 
-  Hotel-Restaurant Central Park, Oosteinde 14 - donderdag t/m zondag - 10.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd tijdens 
besloten feesten 
-  Tennisvereniging Vreugd en Rust, Oosteinde 5 - maandag t/m zondag - 9.00 tot 14.00 uur 
-  Brasserie De Koepel, Oosteinde 1 - dinsdag t/m zondag - 12.00 tot 17.00 uur 
 
De tentoonstelling over Vreugd en Rust, de buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark in Museum Swaensteyn is 
open van vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. De tentoonstelling is tot en met zondag 30 augustus 2020 te 
bezoeken. Kaarten moeten van te voren worden gereserveerd, zie hiervoor www.museumswaensteyn.nl. 
 
Het boek, gemaakt door de Historische Vereniging Voorburg, ‘Vreugd en Rust gastvrije buitenplaats met een park 
van Zocher’ is een luxe uitgave, met een omvang van 208 pagina’s. Verkrijgbaar voor de speciale MV-donateursprijs 
van € 20,- in plaats van € 25,- in de vrije verkoop. U kunt dit boek bij de stichting Mooi Voorburg bestellen bij het 
secretariaat: secretaris@mooivoorburg.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Het 
boek kan met contante betaling op een nader te bepalen moment worden opgehaald. 
 
Er worden ook wandelingen georganiseerd in het park. De eerste data zijn dinsdag 30 juni om 15.00 uur en 
donderdag 2 juli om 15.00 uur. De wandelingen duren ongeveer een uur.  
Ook daarvoor moet u zich aanmelden, in dit geval bij: heuvelink@mooivoorburg.nl. 
Over de meerdere data ontvangt u binnenkort bericht, evenals over een speciale donateurswandeling met bezoek 
aan het museum. 
 
Naast Vreugd en Rust zijn er andere fraaie buitenplaatsen in onze omgeving. Denk aan Duivenvoorde, ook een 
Zocherpark. Meer landgoederen vindt u op de site van Hollands Buiten zie www.hollandsbuiten.nl. 
 
OVERIGE BERICHTEN 
 
De vrijwilligers van Mooi Voorburg hebben het plantvak met het wapen van Voorburg in Park Middenburg voorzien 
van vaste planten en inmiddels ook al van het snelgroeiende onkruid ontdaan. Vrijwilligers zijn welkom: opgave bij 
de secretaris. 
Het al geruime tijd verdwenen gietijzeren MV-straatnaambord “Rozenboomlaan” op de hoek van het Oosteinde 
(heeft iemand een idee waar het zou kunnen zijn?) is door de gemeente opnieuw besteld en zal door ons bestuurslid 
Frits Koppe conform het Kleurenpalet van Mooi Voorburg in Vliet-crème en Herenstraat-groen worden geschilderd. 
Samen met de gemeente zal Mooi Voorburg participeren in de aanleg van een watertappunt voor de “Spinozahof” in 
Park ’t Loo. Over de openstelling ontvangt u nader bericht. 
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AGENDA  MOOI  V OORBURG  2020   

Tot en met zondag 30 augustus tentoonstelling Vreugd en Rust in Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, Voorburg 
 
AFGELAST 
18 april In gebruik stellen dorpspomp en opening van de Erfgoeddag (thema Vrijheid aan de Vliet) en het 
vaarseizoen. 
Zaterdag 29 augustus    Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein 
Zaterdag 12 september   Open Monumentendag  (thema: Leermonument) 
 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Lodewijk van Vliet (secretaris)  Reageren?   e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl  
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