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1. SAMENVATIING

Onder het motto "Toon ons wat u vond in de poldergrond" werden in
1977, 1978 en 1980 open dagen georganiseerd door de Vereniging van
Vrienden van de Musea in de IJssélmeerpolders (VMY). Veel vooral
archeologisch interessante voorwerpen werden door belangstellenden
ingebracht en door specialisten beoordeeld. Helaas is er met het
verwerken van de gegevens veel mis gegaan. Dit rapportje probeert nog
te "redden wat er te redden valt"--na meer dan 25 jaar!
Een overzicht van alle ingebrachte voorwerpen wordt gegeven
Apart vermeld moet echter worden de vondst van Romeinse munten in
het Urkerbos, en van een aantal fraaie middeleeuwse kannetjes en
grapen.
Hopelijk kan nog eens, misschien mede dank zij dit rapportje, ergens nog
een zoekactie ontstaan, of bij iemand een belletje gaan rinkelen, zodat
deze magere gegevens ooit nog kunnen worden aangevuld.
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2. INLEIDING
De Vereniging van Vrienden van de Musea in de IJsselmeerpolders (VMY)
veranderde omstreeks 1988 zijn naam in Vereniging Vrienden van
Schokland (VVS).
Voor het eerst in 1976 nodigde de VMY de polderbewoners van
Flevoland uit om op een zaterdagmiddag mee te doen aan allerlei
activiteiten die op het terrein van de vereniging vielen: geologie (stenen
herkennen), archeologie (oude voorwerpen bekijken, tegels maken,
pijpenkoppen determineren) en biologie.
Dit bleek een succes, en zo werd in 1977 een open dag georganiseerd
met een meer gestructureerde opzet: "Ik vond in de bodem .. .ja wat?"
Hierbij konden de bezoekers hun vondsten laten beoordelen en
registreren. Onder garantie dat de voorwerpen na afloop weer mee naar
huis mochten worden genomen! Het leek wel wat op het latere
Tv-programma "Tussen Kunst en Kitsch" van de AVRO.
Deze opzet sloeg aan en werd nog twee maal herhaald, te weten in
1978 en 1980.
Het was de bedoeling dat er met de aldus verzamelde gegevens een
indruk kon worden verkregen van wat er nog onder "de mensen" te
vinden is. Verder bestond de hoop dat b.v. na uitwerking
vondstconcentraties een indicatie konden geven van vroegere
bewoningslocaties.
Jammer genoeg is van deze uitwerking niets terechtgekomen ten gevolge
van ziekte en verhuizing van de VMY-leden die de spullen onder hun
beheer kregen. Pas onlangs zijn de dia's en helaas slechts een aantal van de
formulieren weer boven water gekomen. Dit rapportje is een poging om
tenminste nog iets vast te leggen. Onbevredigend, maar 't is niet anders.
3. GANG VAN ZAKEN
3.1. Voorbereiding.
Iedere keer werd er een draaiboek gemaakt van de noodzakelijke
voorbereidingen. Punten die ter sprake kwamen waren: locatie, experts,
verzekering, persberichten, benadering van scholen, medewerkers,
apparatuur enz.
3.2. Gang van zaken
Bij binnenkomst in het lokaal (kerkje Schokland, museum Ketelhaven)
kregen de bezoekers een genummerd formuliertje uitgereikt (bij lage 1) en
werden zij verzen naar de tafeltjes van deskundigen. Genoteerd waren
de namen van de heren Berg, Tory, Grootenhuis, Reinders, Wielhouwer,
Landsman, Baken, Kuiper, Hettema, Vlierman en van Mevr.Venema.
Dezen vertelden, en noteerden op het formuliertje, wat zij over het
object wisten, en stuurden bij bijzondere zaken de aandragers naar de
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fotograaf, die een papiertje met het corresponderende nummer erbij
legden. Helaas werd vergeten om er ook een maatstaf bij te leggen, en is
de exacte maat van het papiertje niet meer te achterhalen.
Ook veel kinderen waren met hun schatten gekomen.
3.3. Na-"zorg"
Er werden na afloop van de evenementen nog stukjes in de krant en in de
"Vriendenkring" opgenomen. (Bijlage 2)
Na de "Toon Ons--"dag van 1977 werd van de meest bijzondere
voorwerpen nog een expositie gehouden in een vitrine die museum
Ketelhaven ter beschikking had gesteld. Deze voorwerpen werden nog
apart verzekerd. Wel juist, want na het afbreken van de expositie wed het
middeleeuws zalfpotje 77-034 in een kartonnen doos samen met de twee
ijzeren kanonskogels 77-027 in de achterbak van een auto
getransporteerd. Resultaat: rood poeder! Het bestuur in het nette pak
naar de eigenaar -met de verzekerde som f1.1 00, - bij zich. Dit werd blij
aanvaard, maar het potje bestaat helaas niet meer.
4. BEVINDINGEN
4.1. Formulieren
Uit het formulierenbestand (zie het uittreksel hiervan in Bijlage 3)komt
naar voren dat van allerlei locaties in Flevoland voorwerpen werden
ingebracht. Veel kwam uit Schokland en omgeving. Specifieke andere
locaties springen er niet uit. Let wel: van de mooie grapen en kannen, zie
de afbeeldingen, is de vindplaats niet bekend.
Één vondst dient apart gemeld te worden: 11 Romeinse munten uit het
Urkerbos (nr. 78-27). De toegezegde "nadere gegevens" zijn helaas niet
bekend.
De aanduidingen "+" of"-" in de kolommen van bijlage 3 duiden op wel
resp. niet aanwezig zijn van de gegevens.
4.2. Foto's
In bijlage 3 is aangegeven welke dia's (soms afgedrukt tot foto's) aanwezig
zijn. Uit de afbeeldingen zijn zo goed als mogelijk beschrijvingen afgeleid
met behulp o.a. van de vergelijkingscollectie in het Archeologisch Depot
van het Nieuw Land Erfgoedcentrum en van de Archeologisch
medewerker aldaar dhr.D.E.P. Velthuizen. Uit1977 en 1978 zijn geen
vondstgegevens van de foto's bekend, van 1980 wel een groot gedeelte.
De afbeeldingen op de fotobladen geven een selectie van een aantal
ingebrachte voorwerpen.
Opvallend zijn een aantal fraaie kannetjes en grapen, terwijl ook ijzeren
kanonskogels en pijpenkopjes veelvuldig werden aangeboden.
Slechts één vuursteenkern legde getuigenis afvan de rijke prehistorie, die in
de polderbodem aanwezig is.
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5. DOCUMENTATIE
Het formulierenbestand en de dia's zijn allemaal overgedragen aan het
Archeologisch Depot van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.
6. CONCLUSIES EN OPROEP
Bij de drie vondstbeoordelingsdagen zijn er tientallen interessante
voorwerpen, vooral op archeologisch gebied, tevoorschijn gekomen uit
de collecties van particulieren. Laat zich raden wat zich nog bevindt in de
privé-collecties van metaaldetectorfans en amateur-archeologen!
Bij het verwerken van de vondsten van de VMY-dagen is er erg veel mis
gegaan. Door het wegraken van gegevens is er voor een meer
wetenschappelijke analyse van de vondsten onvoldoende basis.
Een oproep is op z'n plaats aan allen die nog aanvullende informatie
zouden kunnen verschaffen!
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Bijlage 1
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.,OPEN-DAG"IN KETELHAVEN
"Driemaal is scheepsrecht". Misschien is om deze reden
als locatie voor de derde Open-Dag van de V.M.IJ. het
Scheeps-archeologisch museum in Ketelhaven gekozen.
Het was die zaterdagmiddag 28 januari 1978 weer een geanimeerde aangelegenheid. De opzet was als vanouds. Aan
een apart tafeltje werd administratie bedreven. Aan enkele tafels die achterin ae museumloods waren geplaatst
zaten deskundigen hun kennis te spuien. Er was een geo~ogie-, een biologie-, een pijpen-, een munten- en een
diversenhoek. Aan een afzonderlijk tafeltje werden door
bezoekers meegebrachte boeken over Schokland geregistreerd. Een nieuwe vorm van "vondstenregistratie" .
Het aantal bezoekers zal wat kleiner geweest zijn dan
de beide vorige keren op Schokland. De meegebrachte
vondsten waren echter van minstens zo veel belang.
Uiteraard legio pijpekoppen, waar de heer Grootenhuis
zijn handen vol mee en aan had. Verder Romeinse munten,
een fraaie prent van een oude Schokker in klederdracht,
een pendant van een de vorige keer aangedragen kruik en
veel meer bijzondere zaken. waarvan de gegevens zijn
bijgezet in de V.M.IJ.-archieven.
Al met al een gebeurtenis die goodwill heeft gekweekt
en die het Scheepsarcheologisch Musèum op een koude,
winterse zaterdagmiddag veel aanloop bezorgde.
SIs
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Uit: Vriendenkring, Lente 1978
Bijlage 2

... ,L

Bijlage 3
~,;"_
,,,_--,.L_
-_
'. __._,. __--,__.

_- _

_

_

-'-_~_.. _~_
-_
. _
-- -=~_ _-_.;-_,i___.. _

-_.

_
,.-_-+_...._-'--___~ ._-_._._
". _.._...._. . ~_
.---'-r_ _L _...._
.-. _;~
t:)p,éj;)e')'kltJ»fo-b

·· '~· 11

V JE:RVOl-

---r'"

e,

_

l_

. ". __ . . _+ _

_._., .•- ; - _

~",,:a~W' _, _-J1.a.- ~

+-

+-

T _____ _

_r ____
+ '

,- t- '

-

î

-.

~--

-

~

_. do
. td..

___

I _~

__ __--,-_·-C_

Nr.

+-

+-

--

Nr-.

;:, /,

cT

-t

1;j...

2++

.f- '

+-

+
-f.

~

_ 1'"

A

\c
·~

\i \'I

~.

..

