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Opening gerestaureerde brug Te Werve
De herstelwerkzaamheden van
de monumentale poortbrug van
Te Werve zijn in 2016 beëindigd
en op 15 februari werd de brug
officieel in gebruik genomen
door de wethouders Borsboom
en Van der Meij. Daarmee
zijn niet alleen de technische
gebreken opgeheven maar is de
brug ook weer in oude luister
hersteld. Ook de twee kortere
pijlers aan de zijde van de Van
Vredenburchweg, die verdwenen
waren, zijn gereconstrueerd.

Opening van de gerestaureerde brug
Te Werve. Foto: Rob Mostert.

Mijlpaal in Archeologiehuis
In 2005 werd in Rijswijk de bovenste helft van
een zandstenen mijlpaal uit de Romeinse tijd
gevonden. De mijlpaal werd geplaatst in
212-213 na Chr. en stond aan een hoofdweg
die door het Westland liep naar de stad Forum
Hadriani. Deze stad lag op de plek van het
huidige park Arentsburgh in Voorburg. In
Nederland zijn maar zeven mijlpalen gevonden: vier in Den Haag-Wateringseveld, één in
Monster en twee in Rijswijk.
De in 2005 gevonden mijlpaal is voor de
komende tijd uitgeleend aan het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn. Het Archeologiehuis geeft een overzicht van de rijke
geschiedenis van de provincie Zuid-Holland
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met behulp van archeologische vondsten,
nieuwe media en doe-tafels. Momenteel is
de tijdelijke tentoonstelling ‘Leven langs de
Limes - Zwammerdam’ te zien.
In de volgende nieuwsbrief zullen we meer
aandacht besteden aan het Archeologiehuis.
Het Archeologiehuis ligt naast het archeologisch themapark Archeon en is te vinden:
Archeonlaan 1a, 2408 ZB Alphen a/d Rijn.
Voor openingstijden en tarieven zie:
www.archeologiehuiszuidholland.nl
Bovenste deel van de mijlpaal, gevonden aan
de Sir Winston Churchilllaan te Rijswijk in 2005.
Foto: Dirk Visbach.
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Restauratie jaagbruggen
In 2016 zullen twee jaagbruggen aan het Jaagpad worden
hersteld. Door een provinciale subsidie wordt de gemeente
in staat gesteld om dit project op te starten. Verschillende
werkzaamheden gaan plaatsvinden: het voegwerk en de
bakstenen bruggenhoofden worden hersteld en het hekwerk
– waaruit de oorspronkelijke functie van de bruggen nog af te
leiden is – wordt hersteld en geschilderd. De leuning van de
brug werd indertijd aan de Vlietzijde laag gehouden, zodat
bij het jagen (duwen of trekken) van de schuiten het touw
niet achter de brugleuning zou blijven haken. Met de instandhouding van deze en andere monumentale objecten langs
de Vliet blijft het verhaal van de historische trekvaart in leven.
Ook met de recent geplaatste informatiebordjes wordt dit
verhaal aan geïnteresseerden gepresenteerd.

De jaagbrug ter hoogte van Vlietzigt.

De jaagbrug ter hoogte van de Pasgeldlaan.

Informatiepalen
Jaagpad
In 2015 zijn de historische provinciale kilometerpalen aan het
Jaagpad teruggeplaatst, nadat de rioleringswerkzaamheden waren
voltooid. Het waren gietijzeren palen, geplaatst omstreeks 1893
om te markeren waar onderhoud aan de oever van de Vliet moest
plaatsvinden. Eén paal was per abuis verwijderd, maar werd
behouden doordat een attente burger adequaat ingreep. Het blijkt
dus nodig om de historische waarde van de kilometerpalen beter
zichtbaar te maken om te voorkomen dat ze opnieuw beschadigd
of verwijderd worden. Daarom zijn ze geverfd in de authentieke
kleuren en zijn er verklarende bordjes bij geplaatst, evenals bij de
andere historische objecten langs het jaagpad (jaagbruggen, rolpaal,
de historische boerderij en het gemaal). De afbeelding geeft een
impressie van de informatieborden.
Eén van de informatiepalen is geplaatst bij de historische rolpaal aan
het Jaagpad.
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Opgraving Oyevaerswey.

RijswijkBuiten Oyevaerswey
Van half november 2015 tot begin februari 2016 groeven de Rijswijkse archeologen in
opdracht van het Programmabureau RijswijkBuiten een middeleeuws nederzettingsterrein op. Het lag aan de Oyevaerswey en moest plaatsmaken voor een nieuwe hoofdweg. De nederzetting dateert uit de twaalfde eeuw.
Sporen van de nederzetting waren al
eerder in 2015 tijdens een proefsleuvenonderzoek gevonden. Deze vondst kwam
niet geheel onverwachts, want eerder
waren op een naastgelegen terrein ook al
resten van een middeleeuwse woonplaats
opgegraven, die toen moest wijken voor
de verbreding van de Prinses Beatrixlaan.
Tijdens de opgraving aan de Oyevaerswey
werden grondsporen zoals greppels,
paal- en mestkuilen gevonden, en verder
huishoudelijke resten zoals potscherven
en slachtafval. Met de paalkuilen konden
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de archeologen de plattegrond van een
gebouw reconstrueren. Dat is bijzonder,
want meestal worden van gebouwen uit
de twaalfde eeuw in deze streek geen
resten teruggevonden. Dat is te wijten aan
de gebruikte bouwmaterialen (hout, riet,
plaggen en leem) en de doorgaans toegepaste bouwconstructie, waarbij de
dakdragende palen niet diep in de grond
werden ingegraven. Hierdoor zijn bijna
alle resten van een gebouw in de loop van
de tijd verdwenen. Het enige dat de
archeologen dan nog kunnen terugvinden
zijn grondsporen die wel diep ingegraven

zijn, zoals greppels en waterputten.
Daarom kunnen wij ons gelukkig prijzen
dat aan de Oyevaerswey wel sporen van
een bouwconstructie zijn teruggevonden.
Het gebouw was minimaal dertien meter
lang en zes meter breed.
Uit de vondsten blijkt dat de woonplaats
als boerderij in gebruik was, die niet
geïsoleerd in het landschap lag. De bij de
Prinses Beatrixlaan gevonden middeleeuwse resten en die van de Oyevaerswey
lijken te behoren tot een lint van
boerderijen dat zich in het zuidelijk deel
van Rijswijk bevond. Vanaf het einde van
de twaalfde eeuw zijn de boerderijgebouwen naar andere locaties in het
gebied verplaatst.
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Spieringsweteringweg 10
In het jaarverslag van 2015 was al te lezen
dat in het pand Spieringsweteringweg 10
een bouwhistorisch onderzoek en
documentatie zouden plaatsvinden. Het
pand zou worden gesloopt en het was
van belang de informatie erover voor
het nageslacht te bewaren. In 2016 heeft
het grootste deel van het onderzoek
plaatsgevonden. Hoewel het pand aan de
buitenzijde niet ‘oud’ oogde, waren er
verschillende aanwijzingen dat het een
historische kern zou kunnen hebben; het
gebouw had namelijk een vreemde vorm
en ook de afmetingen weken af van het
complex dat op historische kaarten te
zien was. Eind 2015 werd de gemeente in
staat gesteld om het pand te bezoeken,
waarin zich een historische kelder en een
opkamer bleken te bevinden.
Toch bleven veel sporen die we nodig
hadden om het pand historisch te

Bij de gefaseerde sloop van het pand werd
duidelijk dat de kelder voorheen groter was.
Rechts is het metselwerk zichtbaar waarmee
de kelder voor de helft werd dichtgezet.

waarderen, verhuld achter moderne
betimmering. Met de bouwhistoricus werd
afgesproken het pand gefaseerd, laag voor
laag te slopen, om zo de oude sporen aan

het licht te brengen. De sloop vond plaats
in januari 2016. Er kwamen verrassende
zaken tevoorschijn zoals historische
balklagen, een kelder die vroeger veel
groter was maar ooit is verkleind, en
historisch metselwerk in kruisverband
met klezoren op de hoek. Al met al
een bijzondere waarneming, die het
vermoeden bevestigde dat het pand ouder
is dan het uiterlijk deed verwachten. De
combinatie van bouwkundige gegevens
en archiefonderzoek wettigt de conclusie
dat het pand in de achttiende eeuw is
gebouwd. In het jaarverslag van 2016 zal
uitvoeriger worden stilgestaan bij het
bouwhistorisch onderzoek.

Veranderingen bij het Museum
Bescherming Bevolking
Sinds 2004 is de stichting Nationale
Collectie Bescherming Bevolking (NCBB)
gevestigd in een bunkercomplex in park
Overvoorde. Sindsdien is daar veel
opgeknapt en opnieuw ingericht, waaronder een complete commandopost uit de
koude oorlog. Per 1 januari 2015 is de
NCBB opgegaan in het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI), een koepelorganisatie
voor museale activiteiten op het gebied
van veiligheid. Daarmee veranderde ook
de naam: NCBB werd MBB (Museum
Bescherming Bevolking). Het NVI heeft de
museumstatus verkregen, wat betekent dat
het moet voldoen aan allerlei regels en
voorwaarden die voor alle musea gelden.
Ook het MBB ontkomt hier niet aan, maar
omdat er nog een achterstand valt in te
halen heeft het voorlopig dispensatie.
Behalve aan het bunkercomplex wordt
momenteel ook hard gewerkt aan
het inrichten van een Bescherming
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Museum Bescherming Bevolking
in Overvoorde. Foto: MBB.

Bevolking-museum, dat een beeld gaat
geven van de vele facetten van deze
historisch interessante organisatie. Het
MBB heeft ook een locatie in Grou
(Friesland) in gebruik en een depot met
collectiestukken.

Helaas is de commandopost in Overvoorde
op het ogenblik gesloten omdat er
asbest aanwezig is; aan sanering wordt
gewerkt. U kunt het MBB volgen via
www.museumbeschermingbevolking.nl
of andere media.
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Bronnenuitgave cartularium van de
Oude Kerk van Rijswijk
In het archief van de Oude Kerk bevindt
zich een belangrijk document over de
geschiedenis van Rijswijk, het zogeheten
cartularium. Dit is een register waarin
eigendomsbewijzen, renten uit landerijen
en andere financiële stukken uit de
periode 1419-1572 zijn opgenomen. Het
bevat allerlei overeenkomsten in afschrift,
maar ook een aantal originele akten.
Het cartularium maakte deel uit van het
archief van de Rijswijkse katholieke
parochie. Na de reformatie (1572) werd
uitoefening van de katholieke godsdienst
in de Republiek verboden en dus ook in
Rijswijk. De goederen van de parochie
werden in beslag genomen en het gebouw
ging over naar de protestanten. Vrijwel het
hele archief en boekenbezit zal toen
verloren zijn gegaan. De eigendomsbewijzen waren nog wel nodig en bleven
daardoor bewaard.

Er zijn niet veel archiefstukken meer die
ons informatie verschaffen over Rijswijk
in de middeleeuwen. Het cartularium is
daarom een zeer belangrijke historische
bron. De archivaris van de Oude Kerk,
Ruud Poortier, heeft er een transcriptie
van gemaakt. Deze bronneneditie is
uitgegeven door de Hollandse Vereniging
voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en
verschenen in de reeks Hollandse
Bronnen als deel 10. Bij het zeventigjarig
jubileum van ‘Ons Voorgeslacht’ op
23 januari 2016 werd de uitgave gepresenteerd op een feestelijk symposium in
de Oude Kerk van Rijswijk. De gemeente
Rijswijk was een van de sponsoren.

een middeleeuwse tekst die ervaring
veronderstelt met het lezen van historische
bronnen in hun oorspronkelijke vorm.
Wie dit geen bezwaar vindt, kan het boek
bestellen:
Titel: dr. R. Poortier, Cartularium Oude Kerk
van Rijswijk. Hollandse Bronnen 10, 2016
Prijs: € 23,–
Storten op: NL30 INGB 0000 0555 46
ten name van: Ons Voorgeslacht
te: Delft
onder vermelding van: HB010, + naam,
adres en woonplaats.

Het boek is een bronnenuitgave, een
wetenschappelijke editie. Het bevat wel
registers en toelichtingen, maar het blijft

Oorkonde 8, bestaande
uit 4 bijeengebonden aktes
van 29 december 1429,
17 juni 1438, 5 januari 1463
en 24 augustus 1463
(Archief Oude Kerk Rijswijk,
nr. 528-529, oorkonde 8).
Foto: Paul de Boer.
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Erfgoedwet
2016

Jos Eijsackers is gedecoreerd
door de burgemeester van
Rijswijk. Foto: Erwin Dijkgraaf.

Onderscheiding Jos Eijsackers
Het archeologisch team wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers.
Zij nemen deel aan het veldonderzoek en
helpen mee met de vondstverwerking in
onze werkruimte op de gemeentewerf.
Een van de vrijwilligers is Jos Eijsackers,
die al meer dan 30 jaar actief betrokken
is bij het archeologisch onderzoek in
Rijswijk. Aanvankelijk als gewoon lid van
de Archeologische Werkgroep Rijswijk,
maar al snel ook als bestuurslid. Hij
behoort tot de vrijwilligers van het eerste
uur die al vanaf 1993 het gemeentelijk
team van archeologen ondersteunen.
Sinds zijn vervroegde pensionering (1997)
is hij elke dinsdag in de werkruimte
aanwezig. Een van zijn werkzaamheden
is het plakken van aardewerk. Inmiddels
heeft hij vele, soms zeer gefragmenteerde,
potten weer op zeer zorgvuldige wijze in
elkaar gezet.

Jos Eijsackers is als vrijwilliger niet
alleen in de Rijswijkse archeologie actief
maar ook in andere verenigingen zoals
de voetbalvereniging Willem II/VAC.
Daarnaast is hij al vele jaren nauw
betrokken bij het parochiewerk van eerst
de H. Gerardus Majellaparochie en, na
de fusie, van de H. Bonifatiusparochie.
Vanwege al deze verdiensten werd Jos
Eijsackers benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Op 26 april 2016
speldde de burgemeester van Rijswijk,
Michel Bezuijen, hem de versierselen op
in het bijzijn van zijn familie en direct
betrokkenen. Vervolgens werd dit heugelijke feit feestelijk beklonken tot in de
vroege avond.

Met ingang van 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Voor een deel komt deze
wet in de plaats van de Monumentenwet
1988; het overblijvende deel wordt
vermoedelijk in 2019 opgenomen in de
Omgevingswet.
In de Erfgoedwet vervaagt de grens tussen
cultureel erfgoed en cultuur, oftewel
tussen onroerende en roerende goederen
enerzijds en archeologie anderzijds.
Momenteel wordt het behoud van cultureel
erfgoed geregeld door zes verschillende
wetten; dankzij de Erfgoedwet is dat
er nog maar één. De belangrijkste verandering voor archeologie is de vervanging
van de opgravingsvergunning door een
wettelijk geregelde certificering.
Voor rijksmonumenten verandert er
weinig. Ze blijven hun beschermde status
houden, maar met een andere juridische
grondslag. In de toekomst zal de Erfgoedwet de aanwijzing van monumenten
regelen en de Omgevingswet de regels
voor de omgang met rijksmonumenten.
Wel vereist de Ergoedwet dat de
gemeentelijke erfgoedverordening wordt
aangepast. Deze is nu in hoofdzaak op
monumenten en archeologie gericht en
zal na 2019 ook bepalingen moeten
bevatten over de omgang met cultuurgoederen zoals beelden, schilderijen en
andere kunstvormen.

Jos, veel dank voor jouw inzet! Hopelijk
blijf je ons nog lang ondersteunen.
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