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Verslag onderzoek skeletten Grotekerksbuurt 
 

(Deborah Paalman / Dordts Archeologisch Centrum) 

 

Datum: 23-9 t/m 24-9 2002 
 

Maandag 23 september melde ’s ochtends een medewerker van Stadsontwikkeling, dat onder het 

wegdek van de Grotekerksbuurt (achter de Grote Kerk, voor de Jazz-soos) een gat was gegraven ten 

behoeve van de aanleg van verkeersdrempels (in het kader van de afsluiting van de binnenstad). 

Hierbij werden menselijke skeletresten aangetroffen. Het team dat het graafwerk moest verrichten 

wilde daarom niet verder. De vraag was wat er moest gebeuren.  

Vervolgens zijn Ed Nunnikhoven en Deborah Paalman (Dordts Archeologisch Centrum) ter plaatste 

gaan kijken en omdat de grondwerkers de (losse) botjes niet wilden verzamelen (ze wilden ze niet 

aanraken), is in overleg met Dick Verstraten ( Verkeer - projectuitvoerder ter plaatse - ) besloten dat 

het DAC het putje (5x3,5 meter) eerst zou verkennen.  

Vervolgens zijn gereedschappen gehaald en door met behulp van het graafmachientje van de 

wegwerkers, dat op aanwijzingen van het DAC per 10 cm een laagje grond verwijderde, verder te 

graven, bleken er naast nog meer losse botjes, muurresten aanwezig te zijn (over de hele breedte 

van de weg; oost-west georiënteerd). De muur bestond uit 3 lagen stenen, waarbij de onderste laag 

breder was dan de daarboven gelegen 2e en 3e laag. De kleur van de bakstenen varieerde tussen 

rood en geel. 

Vervolgens heeft het DAC, inmiddels geholpen door Jan Bol (vrijwilliger), de muur vrij gelegd en 

getekend (vlaktekening, schaal 1:20) en gefotografeerd. Onder een deel van die muur staken 2 

schedels uit (zonder de rest van de ledematen). Dit lijkt erop te wijzen dat de muurresten in ieder 

geval van na de vroegere begraafplaats moeten zijn; waarschijnlijk is toen al een deel van de grond 

van de begraafplaats omgezet en is de muur daar bovenop gebouwd. De datering van de muur wordt 

geschat op 17e / 18e eeuws (o.a. op grond van het baksteenformaat: 18Lx9Bx4H (in cm) en de 

vondstomstandigheden; op de voormalige begraafplaats). Ook een muntvondst uit die laag lijkt dit te 

bevestigen; datering begin 17e eeuw. 

De grond boven de muur bestond voornamelijk uit (recent) bouwzand, hier en daar gemengd met 

oudere zandige klei. Deze grond is waarschijnlijk na eerdere grondwerkzaamheden gemengd 

teruggestort. Aan de onderkant van de muur begon homogene grond; zandige donkergrijze klei met 

veel puin, stukjes aardewerk, mossels en veel menselijk botmateriaal (dit laatste niet meer in 

anatomisch verband). Ook de bovenlaag van deze laag is wellicht tijdens de bouw van de muur al op 

de schop geweest en teruggestort, waardoor vele losse menselijke skeletelementen worden 

aangetroffen. 

Alle losse vondsten (bot, aardewerk en metaalvondsten) zijn verzameld. De bakken voor de te 

plaatsen verkeersdrempels moesten ten noorden of ten zuiden van de muurresten worden gezet. Ten 

noorden was meer ruimte en daarbij zouden de muurresten ongeschonden blijven. In overleg met 

Dick Verstraten had dit de voorkeur. 

 

Dinsdagochtend 24 september is het DAC teruggegaan om de vakken waar de verkeersbakken 

geplaatst moesten worden verder uit te graven tot 1 meter beneden het straatniveau (de 

wegwerkers hadden het reeds tot zo'n 70 cm. uitgegraven voor ze niet verder wilden). Hierbij 

zouden twee Koerdische mannen van het team wegwerkers helpen. Zij hadden geen moeite met het 

oprapen van botten. Tevens zouden deze heren een sleuf rond het grasveld van de kerk aanleggen, 

waarin kabels ten behoeve van de verkeersdrempels zouden worden aangelegd. De losse 

botvondsten (eveneens menselijk) uit deze sleuf van 60 cm diep en 1 spa breed, hebben zij terzijde 

gelegd. Het DAC heeft deze vondsten verzameld en meegenomen naar de Gravenstraat. 

 

In de noord-westhoek van het opgravingsputje waar de verkeersdrempels geplaatst zouden worden, 

stak een stuk hout omhoog. Bij verdere graafwerkzaamheden bleek dat dit nog veel verder de grond 
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in ging. Tevens werd een menselijk bekken zichtbaar. Op dat moment is het DAC zeer voorzichtig te 

werk gegaan en werden de aangetroffen botten in situ gelaten. Het bleek dat een houten kist was 

gevonden met daarin nog de onderste helft van een skelet in anatomisch verband. Naast deze kist 

werden wederom schedelresten aangetroffen, maar gezien de schedelgrootte en fragiele structuur, 

moest dit van een jong kind zijn. Na  zeer voorzichtig verder graven, bleken laatstgenoemde 

schedelresten afkomstig van een zuigeling. Dit babyskelet lag nog op de houten bodem van een 

kinderkistje, dat ca. 50 cm lang was en 30 cm breed (1 metalen nagel stak nog uit de bodem). Van 

de naastgelegen kist van de volwassen persoon was een deel van de opgaande kanten en de 

bovenkant verdwenen. Het kistje van het kind had zoals gezegd, enkel nog een bodem. Dit is hoogst 

waarschijnlijk het gevolg geweest van eerdere grondwerkzaamheden, want dwars over deze kisten, 

van de ene kant van het putje naar de andere kant (noord naar zuid) liep een ijzeren pijpleiding en in 

het profiel was te zien dat met het graven voor deze leiding de inhoud van de kisten deels net wel en 

deels net niet was geraakt (vandaar mogelijk ook te verklaren waarom het bovenlichaam van het 

volwassen skelet in de kist ontbrak). De kist van de volwassene bestond uit planken die met ijzeren 

nagels aan elkaar bevestigd zijn geweest. De lange zijden van de kist waren deels naar binnen 

geklapt en los gekomen van de bodem. 

Inmiddels bracht Mirjam van Oeveren op verzoek wat fijner gereedschap (spatels en kwasten) en een 

metalen bak om onder het baby-skelet te slaan, zodat dit in z'n geheel kon worden gelicht. Mirjam 

heeft vervolgens de rest van de dag meegeholpen. Bij verder graven werd een 3e skelet 

aangetroffen; dit lag met het hoofd onder de voeten en de houten bodem van de doodskist van de 

1e volwassen persoon. De skeletten lagen alledrie met de voeten naar het oosten. Het geheel is 

gefotografeerd en getekend ( schaal 1:20). Daarna is de baby gelicht met behulp van de metalen bak 

en is de persoon in de kist opgeraapt en in zakken gedaan, evenals delen van de houten kist (die bij 

oprapen grotendeels uit elkaar vielen). Van de 1e volwassen persoon werden overigens meer naar het 

westen, min of meer onder de half vergane bodem van de kist (er doorheen gezakt) resten van de 

romp gevonden; ribben, armbeenderen en wervels. De schedel lag echter net buiten de put, 

waarschijnlijk precies onder de profielwand. Deze kon niet worden opgegraven. De derde persoon is 

eveneens in aparte zakken verzameld. Van deze persoon konden de onderbenen niet worden gelicht, 

aangezien deze schuin omlaag staken en zich veel dieper in de onderliggende lagen bevonden.  

Alle vondsten zijn vervoerd naar het Dordts Archeologisch Centrum aan de Gravenstraat.  

 

Getracht zal worden aan de hand van aardewerkscherven de grondlaag waarin de skeletten werden 

aangetroffen te dateren. De skeletresten zelf zouden mogelijk onderzocht kunnen worden op leeftijd 

en sexe.  

 

Geheel volgens de procedure is vervolgens contact opgenomen met dhr. A. van Kooten van 

begraafplaats de Essenhof. De afspraak is dat het DAC de skeletresten kan behouden tot eventueel 

benodigde gegevens zijn vastgelegd. Daarna kan opnieuw contact worden opgenomen met de 

Essenhof; de menselijke beenderen worden dan overgebracht naar het knekelhuisje aldaar. 

 

Samengevat is deze vondst niet bijzonder. De skeletresten zijn aangetroffen op een voormalige 

(middeleeuwse) begraafplaats. Het enige opmerkelijke aan de vondst is dat deze skeletten nog in 

anatomisch verband lagen (na vele grondwerkzaamheden in het verleden) en zeer ondiep; 1 meter 

onder het wegdek. Daarbij is het een rare gewaarwording dat daar, midden onder de weg, waar al 

decennia lang verkeer overheen rijd, 3 skeletten begraven liggen.  

Vooral de ondiepe ligging van de skeletten, wijst op de hogere ligging van dit deel van Dordrecht. 

Vondsten van vergelijkbare ouderdom zouden elders in Dordrecht waarschijnlijk op een dieper niveau 

worden aangetroffen. De skeletten zijn begraven op een natuurlijke verhoging in het landschap, een 

oeverwal met een ondergrond van stevige klei. De strook grond waarop Dordrecht haar bestaan is 

begonnen. 
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Foto 1:  object 0218, skeletresten zoals aangetroffen bij aanvang onderzoek. Oriëntatie 

foto richting noord-westen. 

Foto 2:  object 0218, overzicht opgravingsputje. Oriëntatie foto richting zuid-oosten. 
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Foto 3:  object 0218, Muurresten. Oriëntatie foto richting 

noord-oosten 

Foto 4:  object 0218, Muurresten. Oriëntatie foto richting 

oosten 
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Foto 5:  object 0218, Muurresten schedel. Oriëntatie foto richting noord-oosten. 

Foto 6:  object 0218, Schedels onder muur, aan noordzijde. Oriëntatie foto richting zuid-

oosten. 
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Foto 7:  object 0218, close up van bovenzijde muur. Oriëntatie foto richting zuiden. 

Foto 8:  object 0218, close up van bovenzijde muur. Zichtbaar is de bredere, onderliggende 

rij stenen. 
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Foto 9:  object 0218; muurresten in kabelgeul. Oriëntatie foto richting zuiden. 
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Foto 10:  object 0218; vrijleggen graven. Oriëntatie foto richting noord-oosten. 

Foto 11:  object 0218; 

links kindergraf, rechts 

daarvan beenderen van 

volwassene in kist. 

Oriëntatie foto richting 

noord-westen. 
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Foto 13: object 0218; 

Babyskelet. Oriëntatie foto 

richting noord-oosten. 

Foto 12: object 0218; Babyskelet en skelet volwassene in kist. Oriëntatie foto richting noord-oosten. 
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Foto 15: object 0218; Derde skelet vóór verwijderen bovenliggende kist. Oriëntatie foto richting noord-oosten. 

Foto 14; object 0218; Derde skelet vóór verwijderen bovenliggende kist. Oriëntatie foto richting noorden. 
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Foto 16: object 0218; Derde skelet vóór verwijderen bovenliggende kist. Oriëntatie foto richting westen. 
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Foto 17: object 0218; Derde skelet na verwijderen bovenliggende kist. Oriëntatie foto; west 
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Foto 18: object 0218; Noord-profiel na lichten skeletten. 

Foto 19: object 0218; West-profiel na lichten skeletten. Zichtbaar zijn nog de wanden van 

de kist. 
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Foto 20: object 0218; opgravingsputje “gesaneerd” en klaar voor het plaatsen van de verkeersbenodigdheden. 

Oriëntatie foto richting noord-westen. 


