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De archeologen groeven gisteren heel voorzichtig de resten van een menselijk lichaam uit. Het restant van de schedel is rechtsonder te zien en links de benen. Het

lichaam lag met het hoofd naar het westen gericht. De kist lag half onder de kabels. FOTO’S LC/ERWIN BOERS

,,Wy seagen ynienen skedels en
skonken’’, vertelt Bennie Spiekhout
van Spinder Kabeltechniek uit Har-
kema. Hij was met collega Wymer
Alma aan het werk, toen ze hun ont-
dekking deden. De politie werd inge-
schakeld. Toen duidelijk werd dat
het om oude begravingen ging, ver-
schenen er archeologen van bureau
MUG in het straatje.

De onderzoekers en graaflieden
vonden al snel veel meer grafkisten
en skeletten. Ook kleine knekelput-
ten, gevuld met losse beenderen,
werden ontdekt. ,,De kisten liggen
hier in ieder geval drie lagen diep’’,
vertelt Marlies van Kruining van
MUG. Een vierde laag is nog niet ge-
vonden, maar is niet uitgesloten.

Wie een zestiende-eeuwse stads-
kaart bekijkt, snapt meteen waar de
graven vandaan komen. In 1498
werd op de hoek van Droevendal en

Tweebaksmarkt namelijk begonnen
met de bouw van het franciscaner
klooster Galilea, vervanging van het
oudere klooster aan de Oldegalileën.
Het nieuwe onderkomen kreeg een
kerk met kerkhof, waarover nu het
wegdek van de huidige straat loopt.
Iets noordelijker is later nog een
misdadigerskerkhof aangelegd.

De archeologen proberen met
hun opgraving meer duidelijkheid
te krijgen over de graven. Gistermid-
dag bogen zij zich bijvoorbeeld over
een smalle kist van zo’n 1,5 meter
lengte, met hierin een geraamte.
,,Het lijkt een jong iemand, maar we
weten het nog niet precies’’, zei Van
Kruining. ,,We letten heel goed op
het bekken en de neus, want zulke
onderdelen kunnen duidelijk ma-
ken of het een man of een vrouw is
geweest. Voorzichtig denk ik nu aan
een man.’’ De vijfhonderd jaar oude
kist bleek erg gaaf en kon bijna onge-
schonden worden uitgegraven.

De archeologen verzamelen de
beenderen in zakjes en voeren ze af
naar Leek, waar MUG ze uitgebreid
onderzoekt. Later zullen ze worden
herbegraven in Leeuwarden. De stad
legde eerder op de Noorderbegraaf-

plaats een speciaal grafveld aan voor
beenderen die in de binnenstad op-
duiken. Voor de datering gebruiken
de onderzoekers het hout van de kis-
ten. Met jaarringenonderzoek valt
namelijk te achterhalen wanneer de
betreffende bomen zijn gekapt.

Het graafwerk is nodig omdat de
KPN een deel van zijn complex op de
hoek van de Tweebaksmarkt afstoot.
Het bedrijf heeft veel minder ruimte
nodig en concentreert zich in een
kleiner deel. Om alles gereed te ma-
ken voor de toekomst worden nu ka-
bels verplaatst, vertelt Johan Zomer-
dijk van hoofdaannemer Volker-
Wessels Telecom Infratechniek. Ou-
de kabels zijn al lange tijd buiten
gebruik en worden verwijderd. Het
graafwerk dat hiervoor nodig was,
legde de graven bloot.

Gemeentearcheoloog Jan Willem

Oudhof probeerde gisteren een mid-
denweg te vinden. Het kabelwerk
moet door kunnen gaan, maar met
respect voor de archeologie en de
menselijke resten. Waarschijnlijk
kost dit veel tijd: ,,We denken dat het
kerkhof een groot deel van de straat
in beslag heeft genomen’’, zegt Oud-
hof. Vermoedelijk is er eind zestien-
de eeuw een weg overheen aange-
legd. Het klooster werd gesloten
door de protestanten toen die in
1580 bij de reformatie aan de macht
waren gekomen.

Toen de Galileërkerk in 1940 werd
afgebroken, is er zeer ruig omge-
sprongen met het erfgoed en de
grafresten. Ook later moeten graaf-
lieden en bouwers vaak in aanraking
zijn gekomen met de graven. Meest-
al werd er geen ruchtbaarheid aan
gegeven. In 1882 schreef deze krant
wel hoe gravers een waterleiding
probeerden aan te leggen tussen de
menselijke resten door. In 1962 leid-
den vondsten in het straatje ook al
tot archeologisch onderzoek. Toen
viel het de onderzoekers op hoe nat
het hier was. Achteraf gezien kan dat
misschien verklaren waarom de kis-
ten zo goed bewaard zijn gebleven.

Bodem Droevendal zit vol
met knekels en grafkisten
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Onder het Droeven-
dal in Leeuwarden is een groot aan-
tal skeletten en grafkisten gevon-
den. Archeologen doen onderzoek
in dit voormalige kerkhof.

‘De grafkisten
liggen hier in
ieder geval drie
lagen diep’

HEERENVEEN Advocaat Ro-
bert Snorn, van advocaten-
kantoor Bakx&Snorn straf-
rechtadvocaten in Heeren-
veen, verdedigt vader Gerrit
Jan van D. van het schuilge-
zin in Ruinerwold. De 67-
jarige man werd donderdag
opgepakt op verdenking van
het medeplegen van weder-
rechtelijke vrijheidsbero-
ving, het benadelen van de
gezondheid van anderen
(mishandeling) en witwas-
sen. De 58-jarige huurder
van het pand, Josef B., zit
om dezelfde verdenkingen
in voorarrest. Maandag
werd bekend dat de vader
veertien dagen langer in
voorarrest blijft zitten. Hij
zit in beperking, dus mag hij
alleen met zijn advocaat
contact hebben. Eerder
stond Snorn de 14-jarige
jongen uit Katlijk bij die zijn
beide ouders vermoordde.

Friese advocaat in
zaak schuilgezin

FRANEKER Fractievoorzitter
Govert Geldof uit Tzum van
SAM Waadhoeke stapt per 1
december uit de gemeente-
raad. Tijdgebrek en ideologi-
sche redenen vormen de
oorzaak. Geldof zegt zich
steeds meer toeschouwer te
voelen, terwijl hij in zijn
hart deelnemer wil zijn.
,,Het gevolg is dat er vanwe-
ge mijn niet te temmen
bemoeizucht pettenproble-
men ontstaan.’’ Dit speelde
bij de proef met de Omge-
vingswet. Geldof stond aan
de wieg van SAM (D66,
PvdA, GroenLinks en werk-
groep het Bildt). De partij
werd tweede bij de eerste
gemeenteraadsverkiezingen
voor Waadhoeke met zes
zetels.

Geldof stopt met
raadswerk SAM
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Detail van een zeventiende-eeuwse kaart. Hierop is in het rode vierkant de Gali-

leëerkerk te zien. Dit gebouw werd in 1940 pas gesloopt. BRON HCL

Archeologen van MUG verzamelen voorzichtig de beenderen. Bovenop deze kist

lagen twee andere kisten, die eerder zijn opgegraven.


