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Een kist met gaatjes 

Tim de Ridder

TOPSTUK

Afb. 1  Archeologen vonden deze boomstamkist uit circa 
1050 in de winter van 2002. Bijzonder is dat het dek-
sel nog deels intact was. Ter hoogte van de borst be-
vond zich een soort luikje waarvan de punt hier iets 
omhoog steekt. Het gat in het deksel bij het hoofd 
van de man is ontstaan door een latere beschadiging. 
Collectie Archeologie | Gemeente Vlaardingen. 

Sinds het begin van de jaren tachtig lag in Vlaar-
dingen een onbebouwd stukje terrein aan de 
Markt. De Vlaardingers noemden het toepasse-
lijk het ‘Gat in de Markt’. Het terrein lag aan de 
zuidzijde van de kerkheuvel, pal langs de Zomer-
straat. Daar reikte tot in de 16de eeuw bij hoogwa-
ter de rivier de Maas. In 1494 was er zelfs eens een 
stuk van de kerkheuvel weggeslagen, waardoor er 
volgens de overlevering boomstamkisten waren 
blootgespoeld. Dit zou wijzen op de aanwezig-
heid van een oude middeleeuwse begraafplaats, 
want boomstamkisten waren tussen de 8ste en de 
12de eeuw in gebruik. Zouden er bij het ‘Gat in de 
Markt’, immers gelegen aan de zuidzijde van de 
kerkheuvel, ook boomstamkisten liggen? Of was 
de begraafplaats indertijd geheel verzwolgen door 
de rivier? 

De locatie trok ook de aandacht van amateur-
archeoloog Piet Heinsbroek. Hij zette in zijn vrije 
tijd vele boringen in Vlaardingen. In 2001 vroeg 
hij aan mij als stadsarcheoloog toestemming om 
te mogen boren op de locatie ‘Gat in de Markt’. 
Mijn zegen kreeg hij, want ik was zelf ook razend 
nieuwsgierig naar wat hij zou vinden. Op 22 mei 
2001, aan het einde van de middag, was Piet net 
begonnen met het zetten van een boring. Ik kwam 
uit kantoor en zag Piet bezig. Nieuwsgierig bleef 
ik staan. Ik keek toe hoe Piet de holle metalen 
boorstaven met veel kracht de grond inperste. De 
eerste 2 meter ging moeizaam. De bovengrond 
was verstoord en bevatte veel puin. Maar na die 
2  meter begon het interessant te worden en werd 
het makkelijker. Het puin verdween en de grond 
werd steeds meer humeus. Op ongeveer 3,5 meter 

diepte stuitte Piet op iets hards. Met veel kracht 
kwam de boring er, stukje bij beetje, steeds dieper 
in. Centimeter voor centimeter ging hij een stukje 
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dieper en elke keer kwam er een stukje hout mee. 
Er bleek uiteindelijk een halve meter dik pakket 
hout te liggen. Ik bekeek de stukjes en vermoedde 
dat het om (liggend) eikenhout ging. Zou dit soms 
hout van een boomstamkist kunnen zijn? 

Een zwaar leven

Bijna een jaar verder, in de winter van 2002, is 
het archeologisch onderzoek op de locatie ‘Gat in 
de Markt’ in volle gang. Op een diepte van ruim 
3 meter bleek net de rand te liggen van een be-
graafplaats. Uit nader onderzoek kwam naar voren 
dat dit stukje begraafplaats tussen 1000 en 1050 
in gebruik was geweest. Voor begravingen is dat 
een uitzonderlijk scherpe datering. Vaak waren be-
graafplaatsen langere tijd in gebruik, waardoor de 

graven niet precies te dateren zijn. Hier was dat 
wel mogelijk gebleken. In de Vlaardingse bodem 
waren de kisten bovendien uitermate goed ge-
conserveerd. In sommige graven lag het stro er bij 
alsof het gisteren was achtergelaten. In het kleine 
stukje van amper 5 bij 5 meter troffen we 45 gra-
ven aan. Er zaten echte kisten bij, maar ook waren 
er begravingen die enkel uit een kuil met een af-

dekplank bestonden. En zelfs die ontbrak soms. 
Tegen het einde van de opgraving kwam een 

boomstamkist aan het licht. 
De ruim 2 meter lange boomstam-

kist bleek de resten te herbergen van 
een man die tussen de vijftig en zes-

tig moet zijn geworden. Met een 
lengte tussen 175 en 177 centime-

ter was hij wat langer dan tijd-
genoten elders. De ruggen-
wervels vertoonden sporen van 

grote slijtage, wat wijst op een zwaar 
leven. De schedel vertoonde een deuk aan de lin-
ker voorzijde. Hier had de man een harde klap 
gehad, maar aan het botmateriaal was te zien dat 
de man de klap had overleefd. Was het een herin-
nering aan een gevecht? Het graf bevond zich aan 
de bovenzijde van de begraafplaats en zal dus kort 
voor 1050 zijn bijgezet. Deze man kan theoretisch 
de Slag bij Vlaardingen hebben meegemaakt. Mis-
schien had hij er zelfs aan deelgenomen en had hij 
zo de wond opgelopen. 

Vreemdeling van over zee

Boomstamkisten zijn zeldzaam als archeologische 
vondsten, maar worden wel vaker aangetroffen. 
Wat deze boomstamkist bijzonder maakt, is dat 
het deksel nog grotendeels aanwezig was. Bij het 
hoofd was het deksel echter deels weggehakt. Dit 
gat was gehakt door een nieuwsgierige graver die 

Afb. 2  In de boomstamkist lag een vijftig- of zestigjarige man met een 
lengte tussen de 175 en 177 centimeter. Collectie Archeologie | 
Gemeente Vlaardingen. Foto: Doro Keman. 
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rond 1200 een gracht groef en op de kist was ge-
stuit. Nadat hij de schedel goed in beeld had ge-
kregen, is hij met het hakwerk gestopt. Na de con-
servering van de kist bleek er nog iets geks aan de 
hand te zijn. In het midden van de deksel onder 
het uitgehakte gat, ter hoogte van de borst, be-
vond zich nog een opening. Deze was weer dicht-
gezet met een stukje hout met houten pennetjes. 
Wat betekende dat gat? Het gat bevond zich ter 
hoogte van zijn borst, dus te laag om nabestaan-
den een blik te gunnen op het gezicht van hun 
dierbare overledene. Dergelijke openingen zijn 
in middeleeuwse kisten in Nederland nog nooit 
eerder aangetroffen. Wel zijn er boomstamkisten 
uit Duitsland bekend waar vergelijkbare gaten in 
zaten, maar die bevonden zich meer ter hoogte 
van het hoofd. Er zijn geen schriftelijke bronnen 
overgeleverd die ons iets vertellen over welk be-
grafenisritueel achter deze openingen in de kisten 
schuilgaat. 

Van deze man is door het Museum Vlaardin-
gen een gezichtsreconstructie gemaakt. Met zijn 
forse kin had hij een markant gezicht. Er is tevens 

isotopenonderzoek op het skelet verricht en dat 
zorgde voor een andere verrassing. Uit het isoto-
penonderzoek blijkt namelijk dat deze man van 
buiten Vlaardingen afkomstig was, mogelijk uit 
de regio York of Schotland. Als enige was hij be-
graven in een boomstamkist. Aangezien het hout 
in de andere graven afkomstig was van schroot-
hout, doet dit vermoeden dat men zuinig met 
hout omging. Een hele eik gebruiken voor een 
begraving is vrij kostbaar. Dat zegt mogelijk wel 
iets over de status van de man, die overigens tot 
leven is gewekt onder de naam Wilrik in de span-
nende historische roman Dubio van Karin de 
Roos. 

En er was nog iets geks: precies op een van 
de hoeken van de kist bevond zich nog een rond 
gaatje van ongeveer 5 centimeter in doorsnede. 
Dit gaatje was echter niet middeleeuws. We kon-
den dit gat ook precies dateren: op 22 mei 2001; 
de dag dat Piet zijn boring zette. Piet had het ge-
presteerd om de boring precies te zetten op de 
enige boomstamkist die daar begraven lag. 
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