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1

SAMENVATTING

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 IJsselmeerpolders (VMY). Veel
vooral archeologisch interessante voorwerpen werden door belangstellenden ingebracht en door
specialisten beoordeeld.
In een voorgaand rapport (AWN 2006-3 van 1 april 2006) werd slechts een gedeelte van de
voorwerpen gepresenteerd omdat een groot aantal gegevens ontbraken. Intussen zijn deze gegevens
boven water gekomen en kan het complete verhaal worden gedaan. Een overzicht van alle ingebrachte
voorwerpen is opgenomen.
Apart vermeld kunnen worden de vondst van Romeinse munten in het Urkerbos, van een aantal fraaie
middeleeuwse kannetjes en grapen en van een paleolithische schrabber.
Er zijn geen bijzondere plaatsen aan te geven waar vondstconcentraties werden aangetroffen.
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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 tweemaal 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 bijvoorbeeld na uitwerking vondstconcentraties een
indicatie konden geven van vroegere bewoningslocaties.
In eerste instantie is jammer genoeg van deze uitwerking niets terecht gekomen door ziekte en
verhuizing van de VMY-leden die de spullen onder hun beheer kregen. Enkele jaren geleden zijn de
dia’s en helaas slechts een klein gedeelte van de formulieren weer boven water gekomen. Aan de hand
daarvan is het rapport AWN 2006-3 (ref.1) opgesteld. In dit rapport werd de hoop uitgesproken dat de
verschijning ervan “bij iemand een belletje zou doen rinkelen zodat deze magere gegevens ooit nog
kunnen worden aangevuld.”
Welnu, het ongelofelijke is gebeurd: kort na publicatie van AWN 2006-3 werd het volledige
ontbrekende formulierenbestand teruggevonden! Op de zolder van een oplettende redacteur van de
Vriendenkring (cultuurhistorisch tijdschrift voor Flevoland, uitgegeven door de VVS) werd een map
met formulieren en bovendien nog een aantal zwart-wit negatieven en foto’s van de evenementen
aangetroffen. De poldervondsten eindelijk boven water!
Als direct gevolg hiervan kon in februari 2007 de bronzen grape weer worden opgespoord die het
omslagblad van AWN 2006-3 sierde. De heer D.E.P. Velthuizen van het NLE maakte daarvan tijdens
het archeologisch spreekuur de foto op de omslag van dit rapport.
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 (bijlage 1) en werden zij verwezen naar de tafeltjes van
deskundigen. Genoteerd waren de namen van de heren Berg, Tory, Grootenhuis, Reinders,
Wielhouwer, Landsman, Baken, Kuiper, Hettema, Vis, Vlierman en van mevrouw Venema. Deze
vertelden, en noteerden op het formuliertje, wat zij over het object wisten en stuurden bij bijzondere
zaken de aandragers naar de fotograaf, die een papiertje of etiketje met het corresponderende nummer
erbij legde. Helaas werd vergeten om er ook een maatlat bij te leggen. Een indicatie geeft soms de
afmeting van het etiketje: 30 x 20 mm van de blauwe lijnen.
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 wat u vond in de poldergrond’-dag van 1977 werd van de meest bijzondere
voorwerpen nog een expositie gehouden in een vitrine die museum Ketelhaven ter beschikking had
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gesteld. Deze voorwerpen werden nog apart verzekerd. Wel juist, want na het afbreken van de
expositie werd 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 (fl 100,00) bij zich. Dit werd blij
aanvaard, maar het potje bestaat helaas niet meer.
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BEVINDINGEN

4.1
Formulieren
Uit het formulierenbestand (zie het uittreksel hiervan in bijlage 3) komt naar voren dat van allerlei
locaties in Flevoland, en soms daarbuiten, voorwerpen werden ingebracht.
Als de locatie bekend is, is dit veelal in bijlage 3 vermeld. Letter en cijfer duiden op het kavelnummer
in de polder, bijvoorbeeld T21.
Met een ‘+’ in de kolom ‘eigenaar’ is bedoeld dat de eigenaar ten tijde van de respectievelijke
evenementen bekend was. Desgewenst is diens naam op te vragen of na te zoeken in de originele
formulieren, die in het NLE worden bewaard (zie hoofdstuk 5: Documentatie). In het algemeen duiden
‘+’ of ‘-‘ in de kolommen van bijlage 3 op het wel, respectievelijk niet, aanwezig zijn van de
gegevens. De afkorting ‘AW’ betekent ‘aardewerk’.
4.2
Foto’s
In bijlage 3 is aangegeven welke dia’s (soms afgedrukt als foto’s) en zwart-wit foto’s aanwezig zijn.
Uit de afbeeldingen zijn zo goed mogelijk beschrijvingen gegeven, zoals genoteerd op de formulieren
of afgeleid met behulp onder andere van de vergelijkingscollectie in het Archeologisch Depot van het
Nieuw Land Erfgoedcentrum en van de archeologisch medewerker aldaar, de heer D.E.P. Velthuizen.
De fotobladen geven een indruk van de ingebrachte voorwerpen.
Opvallend zijn een aantal fraaie kannetjes en grapen, terwijl ook ijzeren kanonskogels en pijpenkopjes
veelvuldig werden aangeboden.
Slechts één vuursteenkern legde getuigenis af van de rijke prehistorie die in de polderbodem aanwezig
is.
4.3
Vondstlocaties
Uit bijlage 3 komt naar voren dat van allerlei plaatsen Flevoland vondsten werden ingebracht. Een
bepaalde concentratie kan niet worden geconstateerd, behalve het feit dat in de omgeving van
Schokland veelvuldig middeleeuws en later aardewerk werd gevonden: vanzelfsprekend.
De kanonskogels komen wijd verspreid uit de Zuidwesthoek van de Noordoostpolder.Een zeeslag met
Fette Heinrich of nabij de Kuinderburchten is door deze vondsten niet te reconstrueren.
Eén vondst dient apart vermeld te worden! Romeinse munten uit het Urkerbos (78-270). De
toegezegde ‘nadere gegevens’ zijn helaas niet bekend. Naspeuringen in 2006 naar de nalatenschap van
de overleden eigenaar bleven nog zonder resultaat.
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DOCUMENTATIE

Het formulierenbestand, de foto’s en de dia’s zijn allemaal overgedragen aan het Archeologisch Depot
van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.
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CONCLUSIE

Tijdens de drie vondstbeoordelingsdagen zijn er tientallen interessante voorwerpen, vooral op
archeologisch gebied, tevoorschijn gekomen uit de collecties van particulieren.
Hoewel veel objecten op zichzelf zeker belangwekkend zijn, is er geen bepaalde samenhang te zien.
Dit rapportje geeft een indruk van de vondsten die op enkele publieksdagen van de VMY boven water
kwamen.
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