


































SOLDATENLEVEN Persoonlijke verhalen uit afval

TENTOONGESTELDE VONDSTEN

Metalen houders voor 
het opbergen van een 
reinigingsset; zalftube 
met Körperschutzsalbe; 
diverse uniformknopen; 
porseleinen dop van een 
beugelfles; fitting van een 
lamp; verduisteringslamp; 
kalkzandstenen baksteen 
met inkrassingen; brokken 
steenkool.

Een stuk camouflagenet; 
een ijzeren haak om 
netten aan op te hangen;  
haringen van hout en 
ijzer mogelijk gebruikt 
voor het vastmaken van 
camouflagenetten.

CAMOUFLAGE Opgaan in het landschap



WAPENS EN MUNITIE Schroot met een verhaal
Ingelijste hulzen: de 
grote huls is van een 
patroon voor het Duitse 
K98-geweer en de kleine 
huls is een pistoolhuls 
uit 1945, geproduceerd 
door Defence Industries 
Ltd., in de Canadese stad 
Verdun; granaat ‘de schrik 
van Lentevreugd’; twee 
ijzeren granaathulzen; 
scherven van drie 
onschadelijk gemaakte 
granaten; de bodem van 
een brisantgranaat; een 
deel van een zinken bak 
van een Duitse luchtdichte 
munitiekist; een houder of 
clip voor patronen van het 
Mannlicher M95-geweer 
en voor een K98-geweer; 
een monddeksel of 
loopbeschermer voor een 
Nederlands geweer.

Twee afsluitdoppen voor 
een Duitse landmijn 
afkomstig van een 
mijnenveld aan de 
Voorweg bij Hazerswoude; 
diverse foto’s van de 
boerderij en ondergelopen 
land van Jan van Waaij 
aan de Middelweg bij 
Hazerswoude.

VORDERE WASSERSTELLUNG Water als verdediging



VERBINDINGEN Lijnen in het duin
Eentelefoonspeaker uit 
een Duitse veldtelefoon;  
een porseleinen 
isolator die diende 
voor de bevestiging 
van stroomkabels; 
een niet-gepantserde 
en gepantserde 
elektriciteitskabel 
gevonden in de 
Noordduinen van 
Noordwijk.

DECKUNGSLOCH Ring van een eenmansgat

VERSPERRINGEN Overal prikkeldraad
Een stuk van een 
prikkeldraad-
versperringspaal in 
de bosrand langs de 
Duinweg; een prikkeldraad 
versperringspaal van het 
type Hindernisschlagpfahl 
met een T-profiel; 
het onderste deel 
van een prikkeldraad-
versperringspaal van 
het type Hindernis-
Schraubpfahl, ook 
wel Varkensstaart 
genoemd; een stuk 
Duits prikkeldraad of 
Stacheldraht.

Ring van een eenmansgat,
een ovale putring van 
beton waarmee eenvoudig 
en snel een eenmansgat 
kon (Deckungsloch in het 
Duits) worden gemaakt.



DRAKENTANDEN van Moordrecht
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