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Het
middeleeuwse
Dubbeldam
gevonden?
Dubbeldam heeft een
middeleeuwse voorganger.

Het oorspronkelijke Dubbeldam
lag alleen heel ergens anders
dan de huidige Dordtse
Dubbel

woonwijk. Onlangs zijn bij
archeologisch onderzoek
resten gevonden van het
middeleeuwse dorp.
Met de St. Elisabethsvloeden van 1421 en
1424 kwam er een dramatisch einde aan de
13de-eeuwse Grote Waard. De overstromingen zetten een groot deel van het agrarische
achterland van Dordrecht en verschillende
dorpen onder water. Nu, bijna 600 jaar later,
helpt archeologisch onderzoek de verdronken
dorpen weer te lokaliseren. Tot op heden
waren er drie teruggevonden: Houweningen
in polder Ruygten bezuiden den Peerenboom,
Erkentrudekerke aan de Dubbelsteijnlaan en
Wolbrandskerke/Kruiskerke aan de Amnesty
Internationalweg. Daar lijkt nu een vierde
bijgekomen, het middeleeuwse Dubbeldam
aan de Vlietweg-Spieghelstraat.
De locatie, aan de westkant van het Eiland
van Dordrecht, lijkt misschien vreemd aan
gezien deze ver van het huidige Dubbeldam
ligt. De wijk Dubbeldam is echter ontstaan
in de 17de eeuw, toen het overstroomde
land weer was opgeslibd en bedijkt. Het
middeleeuwse dorp lag veel westelijker.
Op basis van 16de-eeuwse kaarten weten
we waar we het ongeveer moeten zoeken,
namelijk op het punt waar de rivier de
Dubbel en Oude Maas bij elkaar kwamen.

De locatie Vlietweg-Spieghelstraat op de 'reuzenkaart' van (vermoedelijk) Cornelis Schilder uit 1537. De 16de-eeuwse reconstructie van de
Dubbelgeul is te zien en er zijn schuttingen aangegeven waarbij staat 'Schuttinge genoemt Dubbeltdam'. Dergelijke schuttingen werden in
het ondiepe water aangebracht om zand en slib te vangen zodat het slikkengebied sneller aanslibde.

In april van dit jaar is archeologisch onderzoek uitgevoerd bij rioolwerkzaamheden in
de Spieghelstraat. De hoek SpieghelstraatVlietweg blijkt te liggen op de noordelijke
oever van de Dubbel. Hier zijn bewonings
resten uit de Late Middeleeuwen gevonden.
Het onderzoek bracht verschillende kuilen of
sloten aan het licht, opgevuld met stukken
baksteen. Mogelijk was dit een locatie waar
bakstenen werden geproduceerd: mortel
resten werden niet aangetroffen, wel te heet
gebakken misbaksels. Daarnaast is er huishoudelijk afval gevonden zoals delen van
kookpotten, een fraai versierde vuurdover en
dierlijk botafval. Het zou kunnen gaan om
een achtererf van een boerderij, die waarschijnlijk hoorde bij de lintbebouwing van
het ambacht Dubbeldam. De komende tijd
wordt geprobeerd door middel van boor
onderzoek meer inzicht te krijgen in deze
bewoningslocatie. En daarmee hopelijk
nieuwe informatie over een van de ver
dronken dorpen. <

Fragment van de gevonden vuurdover. In de Middeleeuwen werden
voor de haard doofpotten ingegraven.
Gloeiende asresten werden met een vuurdover gedoofd en in de potten geveegd.

Fragmenten
van kookpotten
van rood en
grijs aardewerk
14de of 15de eeuw
(tot 1421)
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