
Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne in actie tijdens de 

 OPEN MONUMENTENDAG 

Zaterdag 9 september 2017 begon niet zo zonnig als gehoopt, maar in de middag werd dat 

ruimschoots goed gemaakt met een prachtig blauwe lucht en een heerlijk zonnetje!  

 

Clubleden van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne stroopten 

’s ochtends vroeg letterlijk de mouwen op om de informatie-

stand bij Huize Swaensteyn in de Herenstraat in Voorburg tip-

top in te richten met onder meer prachtig informatiemateriaal. 

Evenzo gebeurde bij de informatiestand bij de H. Petrus en 

Pauluskerk in Leidschendam. Er ontstonden vele leuke  

gesprekken en met alle informatie die zij wilden hebben,  

trokken de bezoekers verder langs de monumenten-route.  

Dit jaar stonden het Huygenskwartier en Stompwijk centraal. Boeren, burgers en buitenlui 

was het motto van deze Open Momumentendag, zo vertelde in de Laurentiuskerk in 

Stompwijk Pieter van den Kerkhoff, voorzitter van de Open Monumentendag. Wethouder 

Bianca Bremer opende de dag officieel door het openen van de Zouaven tentoonstelling in 

de kerk. Truus Knijnenburg vertelde hier boeiend over en presenteerde haar boekje over de 

Zouaven. Deze Stompwijkers hebben tussen 1861 en 1870 meegevochten om de 

pauselijke staat te verdedigen tegen de Italiaanse nationalisten. 

 

In een historische auto door naar Boerderij 

Akkerlust aan de Stompwijkseweg 55A. Daar 

werd om 11.00 uur het eerste exemplaar van 

de tweede druk van het boek De Stompwijkse 

Knip aan Bianca Bremer overhandigd door 

Coby van Boheemen. Schrijvers Peter van 

Boheemen en Frans Jansen vertelden over het  

boek, dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van Stompwijk en in het  

                        bijzonder over de buurt bij de kruising Stompwijkseweg - Kniplaan.   

 

Aan het Oosteinde was Boerderij Weltevreden te 

bewonderen en aan de doctor van Noortstraat 

Catharinahoeve en De Bles (1685).  De route voerde verder 

langs de Molendriegang,  Houtzaagmolen De Salamander, 

de Dorpskerk (Peperbus), de H. Petrus en Pauluskerk aan 

de Sluiskant, Het Veur Theater aan de Damlaan, Molen de 

Vlieger en de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde.  

V.l.n.r. Marjan Adams, Madeleine 

van Berkel, Marianne Knijnenburg  

en Riet Boekel. (foto: PR) 

Boerderij Akkerlust, Stompwijkseweg. 
 (Foto’s:  Marianne Knijnenburg) 

Wethouder Bianca Bremer 
wordt verwelkomd door  

Coby van Boheemen.  



 

In de Martinuskerk gaf historicus en schrijver drs. C.L. van der Leer 

lezingen over zijn boek 'Spraakmakende Personen in Voorburgse 

Prentkunst'. Hierin worden 23 iconische personen uit de geschiedenis 

van Leidschendam-Voorburg geportretteerd, onder anderen 

Marianne, Prinses der Nederlanden. In de Martinuskerk werden 

tevens originele prenten uit het boek tentoongesteld.  

 

Voor Open Monumentendag is met scholen 

in Leidschendam-Voorburg gewerkt aan 

Kinderkunstproject 2017, georganiseerd in 

samenwerking met SenW. Op meerdere 

plekken langs de route stonden de prachtig 

geïllustreerde borden opgesteld. Eenieder 

werd uitgenodigd het hoofd door deze mooi 

versierde gatenborden te steken en zich te 

laten fotograferen als Burger, Boer of 

Buitenmens. Doordat dit weekend ook het 

Huygensfestival plaatsvond, klonk op 

verschillende locaties in het Huygenskwartier muziek en zang.  

Naast de historische auto’s reden de bekende busjes van Stichting Woej langs de 

monumenten en een door twee paarden getrokken gezelschapswagen. Historische trams 

(90 tot 95 jaar oud!) reden via twee verschillende routes tussen Scheveningen, de 

binnenstad van Den Haag en Voorburg. De beroemde Blauwe en Gele tram en de Haagse 

stadstram uit de jaren ’20 reden ook de hele dag.  

In Voorburg waren in de Herenstraat onder 

meer de Oude Kerk opengesteld, Huize 

Swaensteyn, Museum Swaensteyn, de Franse 

Kerk en Kinderboekwinkel In de Wolken. 

Via Buitengoed Dorrepaal en  Villa Het 

Kruispunt eindigde de tour bij Huygens’ 

Hofwijck. De gasten werden daar persoonlijk 

welkom geheten door Constantijn en 

Christiaan Huygens.  

 

Lionsclubvrijwilligers bij deze Open Monumentendag waren: Marjan Adams, Madeleine van 

Berkel, Riet Boekel, Gertrude Borsboom, Judith Haans, fotograaf Marianne Knijnenburg, 

Louise Kortman, Cassandra Smith (dank voor de perfecte planning!) en Chiara Straathof.  

Kinderkunst bij Huize Swaensteyn  


