
Museum Swaensteyn naar Huize Swaensteyn  
Geef het museum vleugels !

Exploitatie & Investeringen begrotingen



Waarom ?

Voorburg en Leidschendam zijn rijk aan verhalen van kunst, cultuur en geschiedenis. Van vroeger en van vandaag. Die verhalen 

vormen de basis van een aantrekkelijke en toegankelijke museale presentatie. Voor de eigen inwoners, voor de regio en ook voor de 

cultuurtoerist.

Kunst en cultuur zijn een toeristische asset. En vertegenwoordigen daarmee een economische waarde voor het gebied waarin ze 

worden aangeboden, in dit geval het Huygenskwartier Voorburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Die potentiele 

economische waarde is aanwezig, en moet optimaal worden benut.

Het Nederlandse museumlandschap is rijk aan verrassende musea. Om daarin op te vallen, een eigen plek te verwerven én publiek 

te trekken, zijn een sterk concept en een heldere positionering onontbeerlijk. Om het anders te zeggen: de Nederlandse 

museumbezoeker komt bij voorkeur naar musea met een ‘smoel’.  

Huygens’ Hofwijck heeft sinds de recente omvorming zo’n heldere positionering, een smoel. De buitenplaats heeft een sterke, 

herkenbare en eenduidige uitstraling. Dat werpt zijn vruchten af.

Museum Swaensteyn ontbeert nu een duidelijke positionering, en daarmee aantrekkingskracht. Wij maken die keuze nu wél, gaan 

bewust voor de sterkste troeven in de collectie. 

Het huidige museumgebouw maakt een omvorming en opwaardering onmogelijk. Op tal van punten, zowel qua collectiebeheer, 

presentatie en uitstraling, scoort het slecht. Daarvoor is een verhuizing naar Huize Swaensteyn essentieel voor de toekomst van het 

museum. 

Hoe ?

Een verhuizing van Museum Swaensteyn naar Huize Swaensteyn betekent meer dan alleen een verhuizing naar een groter, 

aantrekkelijker en geschikter pand. Het is meer dan een wisseling van bakstenen. Museum Swaensteyn krijgt ook een nieuw concept 

en een duidelijker, aangescherpte positionering.

Een nieuwe, aangescherpte positionering

De belangrijkste historische, culturele en artistieke troeven van Leidschendam-Voorburg worden de pijlers onder de nieuwe 

positionering van Museum Swaensteyn.

Romeinen aan de Vliet

Denkers van de Gouden Eeuw*

Drie eeuwen Oranje in Voorburg*

Beeldende kunst

Romeinen aan de Vliet / Forum Hadriani & het Kanaal van Corbulo

Tweeduizend jaar geleden, in de Romeinse tijd, bevond zich op het huidige gebied van Voorburg een bloeiend bestuurs- en 

handelscentrum: de plaats Forum Hadriani. Het was de enige stad van enige omvang in Noordwest Nederland en de meest westelijke 

stad van het Romeinse rijk. Forum Hadriani bezat een badhuis, een tempelcomplex en een bestrate hoofdweg. Er werden markten 

gehouden, er was een haven die toegang gaf tot het kanaal van Corbulo en er was een wal die de importantie van de stad 

weerspiegelde.

Het verleden van deze stad heeft ons al meer dan tweehonderd jaar gefascineerd. De opgravingen waarbij Forum Hadriani aan het 

begin van de 19e eeuw werd herontdekt droegen bij aan de ontwikkeling van de archeologie als wetenschap in Nederland. Nog altijd 

worden vondsten gedaan. Het beeld dat wij hebben van Forum Hadriani wordt voortdurend bijgesteld.

Maar tegelijkertijd zijn Forum Hadriani en ook het kanaal van Corbulo op dit moment niet duidelijk zichtbaar. Er is veel informatie 

beschikbaar maar die is niet toegankelijk voor het publiek. En de waardevolle archeologische restanten van Forum Hadriani bevinden 

zich onder het huidige rijksmonument Park Arentsburg in Voorburg. Dat wil zeggen onder de grond, bezoekers zien er niets van.

*) In samenwerking met Huygens’ Hofwijck



Museum Swaensteyn heeft nu, gesteund door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten, het initiatief 

genomen om Forum Hadriani en het verhaal van de Romeinen zichtbaar te maken in de openbare ruimte. De provincie 

Zuid-Holland heeft in het kader van de Erfgoedlijn Limes een subsidie beschikbaar gesteld om een masterplan te ontwikkelen. 

De Romeinen aan de Vliet beter zichtbaar: nu nog een droom, straks de realiteit.

De provincie Zuid-Holland heeft tevens een ruim bedrag beschikbaar gesteld voor een moderne museale presentatie over de 

Romeinen aan de Vliet in Museum Swaensteyn. In het huidige Museum Swaensteyn meet de Romeinenkamer 4 bij 5 meter. 

Daarin realiseer je geen presentatie die indruk maakt. In Huize Swaensteyn is er voor de Romeinen vier keer zoveel ruimte 

beschikbaar, waarin wél een voor jong en oud aansprekende presentatie kan worden neergezet.

De Erfgoedlijn Limes, waaraan de provincie Zuid-Holland sinds enkele jaren veel subsidie geeft, is opgezet om projecten te 

realiseren langs de voormalige noordelijke Romeinse grens. De stip op de horizon is daarbij het jaar 2020, waarin de UNESCO 

beslist of de Nederlandse Limes een Werelderfgoed wordt. Als dat lukt, heeft Leidschendam- Voorburg met Romeinen aan de Vliet 

een werelderfgoed locatie binnen de grenzen.

Denkers van de Gouden Eeuw / Baruch Spinoza, een filosoof in Voorburg

De 17e-eeuwse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) heeft een eigen venster in de Historische Canon van Nederland.  

Hij vertegenwoordigt daarin de filosofie in de Gouden Eeuw. Hij is daarmee de evenknie van Christiaan Huygens, die eveneens 

een eigen venster heeft in de canon en daarmee de wetenschap in de Gouden Eeuw vertegenwoordigt. Spinoza is zonder meer de 

bekendste filosoof van Nederland én een filosoof wiens ideeën tot ver over de grenzen invloed hebben gehad. 

Spinoza woonde van 1663 tot 1669/71 in Voorburg. Zijn huis stond in de Kerkstraat. Omdat het beroep van filosoof een onzeker 

inkomen genereerde, sleep hij als bijverdienste brillenglazen en lenzen voor microscopen. Dat laatste bracht  hem in contact met 

de eveneens in Voorburg wonende Christiaan Huygens.

Het hoofdwerk van Spinoza is de ‘Ethica’ (voluit Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, oftwel „op wiskundige wijze 

uiteengezet“), een tractaat over de houding van de mens tegenover het lijden. Aan dat boek, dat grote invloed heeft gehad op latere 

filosofen en denkers, schreef Spinoza in de Voorburgse Kerkstraat. 

Aandacht besteden aan Baruch Spinoza lijkt wellicht niet het spannendste onderdeel van een museale presentatie. Maar als je als 

Voorburg, en op slechts 300 meter afstand van Museum Swaensteyn, ook beschikt over Huygens’ Hofwijck en Christiaan 

Huygens, heb je als gemeente zowel de wetenschapsgeschiedenis als de filosofie van de Gouden Eeuw in handen. Dus de ‘Denkers 

van de Gouden Eeuw’. Dat is een klein, maar serieus stuk stadspromotie.

Drie eeuwen Oranje in Voorburg / Van Constantijn tot Marianne

Huygens’ Hofwijck is het verhaal van Constantijn Huygens, gedurende 62 jaar secretaris en raadsheer van de prinsen van Oranje. 

In Museum Swaensteyn vertellen we het verhaal van prinses Marianne, de dochter van koning Willem I die als een moderne 

vrouw haar eigen levenspad uitstippelde. En in de 18e eeuw, nu nog onzichtbaar, kozen de stadhouders Willem IV en Willem V 

Voorburg als een van hun woonsteden. Dat verhaal over de 18e- eeuwse Oranje’s wordt aan de museale presentatie toegevoegd, het 

verhaal van Marianne wordt versterkt met nieuwe aanwinsten en bruiklenen, en de drie onderdelen worden daarna in de markt 

gezet als ‘Van Constantijn tot Marianne: Drie eeuwen Oranje in Voorburg’.

De doelgroep zijn de honderdduizenden dagtoeristen die jaarlijks naar Den Haag komen voor een stukje Oranjebeleving.  

Maar afgezien van een incidentele openstelling van een paleis zijn daar slechts de facades van paleizen te bewonderen.  

In samenwerking met Marketing Den Haag en het Haags Historisch Museum zullen we die doelgroep het Voorburgse arrangement 

aanbieden. Wij denken dat dit voor beide musea én het Huygenskwartier een  versterking van het imago en een verbetering van 

het bezoek betekent.

Beeldende kunst / Voorburg kunstenaarsdorp

Van oudsher is Voorburg een dorp geweest waar kunstenaars zich vestigden. Het lag dicht bij Den Haag, met al zijn musea, de 

academie voor beeldende kunsten rijke artistieke leven, maar had de sfeer van een chique dorp in het groen. Waar de huurprijzen 

voor woningen en ateliers lager waren dan in Den Haag. De hoogtijdagen van Voorburg als kunstenaarsdorp lagen tussen 1920 en 

1970. Met voor de oorlog veel schilders, na de oorlog een grote kolonie beeldhouwers. Maar ook vandaag de dag wonen nog steeds 

relatief veel kunstenaars in Voorburg en ook in Leidschendam.

Dit imago blazen we nieuw leven in. Het is het uitgangspunt voor een versterking van de permanente collectie door middel van 

langdurige bruiklenen van andere musea van kunstwerken van deze kunstenaars. Maar ook van tijdelijke tentoonstellingen van 

hun werk. En van tentoonstellingen van jonge kunstenaars van nu, uit Voorburg, Leidschendam en de wijdere regio. 

Een sprekend voorbeeld dat al in voorbereiding is, is het project Voorburg Sculptuur. Een jaarlijks evenement waarbij in Museum 

Swaensteyn, op de buitenplaats Huygens’ Hofwijck en op andere bijzondere plekken in het Huygenskwartier gedurende twee 

maanden een grote tentoonstelling van modern beeldhouwwerk te zien zal zijn. Aan een eerste editie, een pilot, wordt reeds 

gewerkt. 



Een nieuw museumgebouw: Huize Swaensteyn 

Deze onderwerpen zullen worden belicht in permanente en tijdelijke presentaties. Een ambitieus, afwisselend én herkenbaar  

tentoonstellingsprogramma vormt de basis onder het streven meer bezoek te genereren.  

Naast de vier pijlers zal ook de jaarlijkse tentoonstelling over Constantijn of Christiaan Huygens een plek krijgen in het 

tentoonstellingsprogramma. De Huygenstentoonstelling die Huygens’ Hofwijck in 2016 organiseerde kreeg veel aandacht in de 

landelijke pers en was bijzonder succesvol. In de samenwerking tussen Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn kunnen deze 

tentoonstellingen grootser van opzet zijn, en dus nog meer bezoek trekken. Ze zijn een belangrijke factor in het versterken van het 

imago van het Huygenskwartier Voorburg. 

Deze ambities verwezenlijken in het huidige museumgebouw is niet mogelijk. Dit nieuwe concept en het 

tentoonstellingsprogramma zouden echter uitstekend kunnen worden gerealiseerd in het complex Huize Swaensteyn, dat veel 

meer ruimte biedt dan het huidige gebouw. Huize Swaensteyn is bovendien een karakteristiek, beeldbepalend en heel zichtbaar 

pand. Een pand met een eigen geschiedenis In het hoofdgebouw is de sfeer heel authentiek. De omvang van het complex biedt 

ruimte om het museale verhaal via een afwisselende route te presenteren.

De ruimte en de uitstraling maken het pand heel geschikt voor zakelijk gebruik, waardoor het museum meer eigen inkomsten kan 

genereren. Hierbij valt te denken aan zakelijke ontvangsten en presentaties, recepties en diners, trouwerijen, concerten en 

lezingen. Dat is onontbeerlijk voor een realistische exploitatie. Ook de lokale VVV krijgt met de verhuizing een prominente plek. 

Wat ?

Museum Swaensteyn heeft het afgelopen jaar, vooruitlopend op een mogelijke verhuizing, al een flinke aanzet gegeven tot de 

realisering van bovenstaande plannen. 

Het museum heeft de rol van lokaal Erfgoedpodium op zich genomen, dit tot volle tevredenheid van de deelnemende 

erfgoedpartners.

Het museum is initiatiefnemer en projectleider van Romeinen aan de Vliet, waaraan de provincie Zuid-Holland een forse subsidie 

heeft toegezegd voor een nieuwe museale presentatie en het beter zichtbaar maken van de Romeinen in Leidschendam-Voorburg. 

Het museum heeft in 2016 een VVV-punt geopend en voert zo een flink stuk stadspromotie uit.

Daarnaast heeft Museum Swaensteyn de samenwerking gezocht met Huygens’ Hofwijck. Beide instellingen zijn kleinere musea. 

Er is een landelijke trend dat dergelijke musea inhoudelijke, organisatorische en publieksgerichte samenwerking zoeken. Juist 

omdat dat in de praktijk blijkt te werken. De besturen van de Stichting Museum Swaensteyn en de Vereniging Hofwijck omarmen 

dat uitgangspunt. 

Stip op de horizon

Het verhuizen van Museum Swaensteyn naar het complex Huize Swaensteyn én het verwezenlijken van het nieuwe 

museumconcept leidt tot een nieuw Museum Swaensteyn, een museum dat aantrekkelijker, zelfstandiger en herkenbaarder is. 

Daarnaast wordt het :

Een Museum Swaensteyn dat er is voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de regio Den Haag, de 

Nederlandse én buitenlandse toeristen die de Haagse regio bezoeken. Samen met de partners in het Erfgoedpodium en de partners 

in het Huygenskwartier biedt het bezoekers een attractief programma: tentoonstellingen, evenementen, familiemiddagen, 

stadwandelingen, arrangementen maar bijvoorbeeld ook een kennismaking met de stad en haar geschiedenis voor nieuwkomers 

die in onze stad zijn gehuisvest, en culturele programma’s voor ouderen. Het Nieuwe Swaensteyn is Kunst & Cultuur aan de Vliet.

Een Museum Swaensteyn dat na de verhuizing naar Huize Swaensteyn mooiste en opvallendste pand in de straat bewoont. Als 

passant of toerist wil je er naar binnen. Het heeft grote en sfeervolle ruimten voor permanente presentaties, er is een forse 

tentoonstellingszaal voor grotere tentoonstellingen, en van de faciliteiten voor de zakelijke markt wordt veelvuldig gebruik gemaakt. 

Ook de winkel en het museumcafé floreren. Het museum is cultureel ondernemer geworden. De eigen inkomsten nemen toe.

Een Museum Swaensteyn dat in staat is meer bezoekers te trekken, meer eigen inkomsten te genereren uit bezoek, zakelijke markt, 

VVV, museumwinkel en een Museum Cafe/Brasserie .

Een Museum Swaensteyn dat fungeert als een toeristische katalysator in het Huygenskwartier Voorburg en zo het imago van het 

gebied versterkt.

Een Museum Swaensteyn dat als de lokale VVV toeristen weet te verleiden naar Voorburg en Leidschendam te komen, die hen aan 

informatie en arrangementen helpt. De VVV zet Leidschendam-Voorburg ook actief in de markt, is een belangrijke schakel in de 

stadspromotie.

Een Museum Swaensteyn dat minimaal 5 tentoonstellingen per jaar maakt. Daaronder jaarlijks in samenwerking met Huygens’ 

Hofwijck een grote tentoonstelling gewijd aan Constantijn of Christiaan Huygens, een kunsttentoonstelling met een landelijke 

uitstraling en een grote zomerexpo met hedendaagse kunst.

Een museum dat haar succesvolle educatieve aanbod, waarin de jeugd van Leidschendam-Voorburg kennismaakt met de historische, 

culturele en artistieke  identiteit van de gemeente, nog beter kan uitvoeren.

Een Museum Swaensteyn dat samenwerking zoekt met grotere museale partners als het Rijksmuseum van Oudheden, Museum 

Boerhaave, Haags Historisch Museum en Museum Beelden aan Zee.

Een Museum Swaensteyn dat met de ondernemers in het Huygenskwartier Voorburg projecten onderneemt.

Een Museum Swaensteyn dat het lokale Erfgoedpodium draagt, het samenwerkingsverband van de erfgoedpartners in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg.

Een Museum Swaensteyn dat in het jaar 2020, wanneer de Romeinse Limes is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, de Romeinse 

stad Forum Hadriani weer zichtbaar heeft gemaakt, zowel in het museum als in het buitengebied. Over park Arentsburgh ligt een 

virtueel Park Forum Hadriani en ook het kanaal van Corbulo is weer zichtbaar. Voorburg, Leidschendam en Voorschoten zijn daarmee 

populaire bestemmingen geworden voor bezoekers aan de Nederlandse Romeinse Limes.

Een Museum Swaensteyn dat groeit van 7.000 bezoekers nu naar 30.000 bezoekers per jaar straks.

Ter afsluiting

In deze notitie schetsen wij als bestuur en directie van Museum Swaensteyn een toekomstvisie voor Het Nieuwe Swaensteyn. Het is 

een ambitieus vergezicht, maar in onze ogen de beste toekomst voor het museum én de rol die het zou moeten spelen voor het 

Huygenskwartier Voorburg, voor Leidschendam en Stompwijk.

Wij denken dat het een realistisch vergezicht is. Onze bijdrage kan bestaan uit het inzetten van onze energie en creativiteit. Uit het 

verbeteren van de museale collectie en presentatie. Uit het aangaan van samenwerkingsverbanden met grotere musea en 

cultuurpartners, om te komen tot een aantrekkelijk tentoonstellings- en evenementenprogramma dat ook bezoekers van buiten de 

gemeente aantrekt. En vanzelfsprekend zullen wij ons ook inzetten voor fondsenwerving voor het realiseren van dit project. Het plan 

voor Het Nieuwe Swaensteyn is een sterk en inspirerend verhaal, waaraan naar onze inschatting de grotere cultuurfondsen zeker 

zullen bijdragen.

Maar uiteindelijk is het een vergezicht dat alleen dán slaagt wanneer er bij alle partijen de wil is om in het Huygenskwartier Voorburg 

een museum te realiseren dat de rol van culturele hotspot en aanjager kan vervullen waaraan het gebied én Voorburg, Leidschendam 

en Stompwijk  zo’n behoefte hebben.

Namens bestuur en directie Museum Swaensteyn,

Wang Ch. Choy, bestuursvoorzitter
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