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Geachte leden,
Deze Nieuwsbrief gaat over de presentatie van de nieuwe uitgave van “Historisch Voorburg”. Het
boek is getiteld “Een speelse straat in West, 100 jaar Vrijburgstraat”.
Voor dit boek heeft Kees van der Leer onderzoek verricht naar de historie van het huis “Vrijburg”,
waarnaar de Vrijburgstraat is vernoemd. Daarbij vond hij, dat Cornelis Haga bewoner is geweest van
het huis “Vrijburg”. Cornelis Haga is nu veelvuldig in het nieuws in verband met de viering van ‘400
jaar betrekkingen tussen Turkije en Nederland’. Hij was 400 jaar geleden namelijk de eerste
ambassadeur van de Nederlanden in Turkije.
In dit feit werd aanleiding gevonden de huidige ambassadeur van Turkije in Nederland, de heer Uğur
Doğan, uit te nodigen om het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst te nemen.
De uitreiking zal plaatsvinden in de Oude Kerk te Voorburg op zaterdag 1 september 2012 om 16:00
uur. Voor dit evenement bent u van harte uitgenodigd. U wordt verwacht om 15:45 uur uw zitplaats
te hebben ingenomen. De kerk is open vanaf 15:15 uur (Misschien wat later, omdat vóór de
uitreiking een trouwplechtigheid plaatsvindt).

Het programma begint om 16.00 uur en bevat:





Woord van welkom
Het ontstaan van de Vrijburgstraat door Joep Aalders
Turks dansje door kinderen uit de Vrijburgstraat
Het Huis Vrijburg in Voorburg en Cornelis Haga de eerste ambassadeur in Turkije door Kees
van der Leer
 Presentatie van het boek Een speelse straat in West. 100 jaar Vrijburgstraat. Overhandiging
van het eerste exemplaar aan de ambassadeur van Turkije, Zijne Excellentie de heer Uğur
Doğan
 Wim Madderom speelt op het Prinses Marianneorgel een compositie van Jan Pieterszoon
Sweelinck, een tijdgenoot van Cornelis Haga
 Slotwoord door Renier van Gelooven, voorzitter Historische Vereniging Voorburg
Aansluitend zal de uitreiking gevierd worden met een hapje en een drankje in de Voorhof. Tevens
kunnen de leden van de Historische Vereniging Voorburg hun exemplaar van het nieuwe boek in
ontvangst nemen.
Ik verneem graag vóór 24 augustus 2012 per e-mail, brief of telefoon of u van plan bent bij deze
uitreiking aanwezig te zijn. Voor deze presentatie zullen buiten onze leden alleen de bewoners van
de Vrijburgstraat en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur aanwezig zijn. Hoewel er ruim
plaats is voor onze leden: er is een limiet aan het aantal zitplaatsen. Bovendien willen we enige
controle hebben op degenen, die binnenkomen.
Voor leden is er ook nog gelegenheid hun exemplaar van het boek op te halen op Open
Monumentendag bij de kraam, die de Historische Vereniging Voorburg traditiegetrouw zal
bemannen bij de Oude Kerk. Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 9 september 2012. En
natuurlijk worden alle niet opgehaalde boeken alsnog bij de leden bezorgd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Marcel van der Lans, secretaris

