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L.S.
Dit jaar bestaat de Historische Vereniging Voorburg 25 jaar. Een mooi jubileum. In
de afgelopen jaren is er door de inzet van velen een vereniging opgebouwd waar we
trots op mogen zijn. De agenda voor dit jubileum jaar belooft veel moois.
We zullen een aantal lezingen verzorgen. De Binckhorst is al aan de orde geweest. Na
de ALV zal Sander Wassink ons weer meenemen. Peter van de Ploeg zal in de zomer
een presentatie houden over zijn Italië reis.
Er komt een monumentaal boek aan en een tentoonstelling. U krijgt binnenkort als
lid een uitnodiging voor een feestelijke tocht over de Vliet. Als vereniging zullen we
ons verder weer presenteren bij het cultureel zomerfestival, de open monumentendag
en tijdens de vlietdagen.
We sluiten het jubileum jaar af met een feestelijke middag voor alle leden. Ik hoop u
op een of meer van deze momenten te mogen begroeten, om te beginnen bij de
komende algemene ledenvergadering. Tot de 24e.
Renier van Gelooven – voorzitter Historische Vereniging Voorburg
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

46e algemene ledenvergadering
in de Grote Zaal van De Voorhof,
Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 24 mei 2018, aanvang 20.00 uur,
de zaal is open om 19.30 uur.
Agenda:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 44e algemene ledenvergadering van 11 mei 2017

5.

Bestuursverkiezing
De heer Arjen van Aalst heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Daar
zijn wij heel blij mee en dragen hem daarom graag voor als bestuurslid.
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw Nelleke Kok en de heer Frits
Steinhorst. Zij stellen zich herkiesbaar.

6.

Jaarverslag 2017

7.

Voornemens (o.a. Jubileumactiviteiten en nieuwe uitgaven)

8.

Rekening en verantwoording 2017 en verslag kascommissie 2017

9.

Begroting 2019

10.

Benoeming nieuwe kascommissie

11.

Rondvraag en sluiting

Na een korte pauze zal de heer Sander Wassing een lezing geven over
Voorburg volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1793)
De heer Wassing is u al bekend van zijn lezing in november 2017 over de beeldenstorm. Nu geeft hij
een inkijkje in het dorpsleven in de 18e eeuw. De tijd van stadhouder Willem V, aan het einde van het
"ancien regime", vóór de grote veranderingen die Bataafse republiek, Koninkrijk Holland, inlijving bij
Frankrijk en vestiging van het koninkrijk der Nederlanden gingen teweeg brengen.
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Voorburg volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1793)

Collectie Duijvestein

Kunnen we ons Voorburg ‘…onder Neêrlands dorpen een der oudsten…’ nog zo idyllisch voorstellen als
op deze ets? Hoe zag het dorp er twee eeuwen geleden uit? Waar hielden inwoners zich in het dagelijks
leven mee bezig? Wie geïnteresseerd is in deze vragen kan terecht bij de reisbeschrijvingen van de
‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1749-1816). Van 1793 tot 1801 werkte hij
aan een reeks beschrijvingen van steden en dorpen in Zuid-Holland en deels Noord-Holland. De ligging
van een plaats, bijzondere gebouwen, de bezigheden van de bewoners en de ontstaansgeschiedenis:
het komt allemaal aan de orde. Voorafgaand aan iedere beschrijving vinden we in zijn reeks van acht
boeken schitterende, ovale etsen die zijn gemaakt door de Amsterdamse Anna Brouwer. Zij was een
vriendin van Ollefen.
Ollefen wijdde in deel twee (1793) ongeveer zeventien pagina’s aan zijn beschrijving van Voorburg. Hij
was duidelijk zeer gecharmeerd van het dorp zo blijkt al aan het begin van zijn relaas als hij Voorburg
kenschetst als ‘…zulk een bekorelijk oord, dat het oog zich in deszelfs schoonheid niet kan verzadigen.’
Ollefen baseerde zich op een niet bij naam genoemde correspondent die een ‘weldoorwrochte
beschrijving’ had gemaakt. Zo gaat de ‘Stad- en dorpbeschrijver’ bijvoorbeeld niet voorbij aan ‘De
Oranjezaal’ aan de Kerkstraat. Het pand deed van 1789 tot 1869 dienst als logement. In Vlietzicht aan
de Schoolstraat werd volgens Ollefen een looierij met succes ‘geëxerceerd.’ De inwoners hielden zich
onder andere bezig met het vervaardigen van vogelkooien.
Hoe volledig is het venster op het dorp dat Ollefen ons biedt en kloppen de gegevens allemaal? Hoe
kunnen we de beschrijvingen met onze kennis van nu verder aanvullen? Wie was Lieve van Ollefen?
Wat zien we precies op de ets? Tijdens de lezing komen deze vragen aan de orde en waant u zich in
achttiende-eeuws Voorburg!

Secretariaat: Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg, 070 386 7456

3

Nieuwsbrief 66

Nieuwe Leden
Nieuwe leden, die we mochten inschrijven sinds Nieuwsbrief 66:
Mevrouw W. Alberts te Voorburg
De heer C.J.A. Bakker te Den Haag
De heer F.P. Biesiot te Voorburg
De heer L.C. Bolt te Aalten
De heer J.H. Diekema te Leidschendam
De heer J.H. Erasmus te Voorburg
De heer J.A. Fabery de Jonge te Zoetermeer
De heer T. vanOstaaij te Leidschendam
De heer M.H.P. van der Poel te Zoetermeer
Mevrouw J.A. Roos-Platenburg te Voorburg
Mevrouw Y. Stolwerk te Leiderdorp
Mevrouw C.A.J. van der Togt te Voorburg
Mevrouw L. Veenendaal te Voorburg
De heer A.W. deWeerd te Leidschendam
Mevrouw drs. A. deWidt-Nieuwenhuizen te Voorburg
Mevrouw A.J.M. van der Wielen-Daudt te Leidschendam
Mevrouw J. Zitman te Voorburg

We heten deze nieuwe leden van harte welkom.

Vrijwilligers
Een vereniging bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers.

Het bestuur wil graag een oproep doen aan u, om te overwegen iets van uw kostbare tijd te besteden
aan de vereniging om deze springlevend te houden.
•
•

Het bestuur is dringend aan vernieuwing toe. Aanvulling/vervanging is zeer welkom.
Het beheer van de website kan ondersteuning gebruiken.

Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.
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