Mijn vondst van een granaat
Al weken was ik dit voorjaar voorbij gelopen aan het perk vlak voor mijn huis met
daarin een vreemd voorwerp. Het leek op de bovenste top van een paaltje o.i.d..
Omdat ik vaker zwerfvuil opruim rond huis of in de buurt, had ik sindsdien wel
geprobeerd om dit even met mijn handschoenen aan te verwijderen.
Daarbij bleek het zo vast te zitten, dat ik het gelaten had voor wat het was. Tot de
gemeente dit perk op maandag 15 maart had geschoffeld en keurig aangeharkt en
het voorwerp bleek te zijn achtergebleven. Resoluut zette ik er de volgende morgen
de schop onder. En zo ontdekte ik hoe groot en zwaar dit voorwerp was: ruim 30 cm
en 6 kilo!

In de hoek rechtsvoor stak het voorwerp ± 5 cm schuin uit vlak naast een struikje.

Ongerust belde ik de politie. Even later bekeek de wijkagente Baart ook zeer
verbaasd het projectiel. Ze overlegde meteen met hun munitie-expert, waarop deze
de EOD waarschuwde. De twee experts van de EOD arriveerden binnen een uur en
concludeerden dat het een brisantgranaat uit de 2e WO was van een zogenaamd 7Veld geschut. Dit was het standaard geschut gedurende beide wereldoorlogen van
de Nederlandse veldartillerie.
Mijn exemplaar was een blindganger, dus wel afgeschoten maar niet geëxplodeerd,
en had een beschadigd ontstekingsmechanisme, zo legden zij uit. Ik had er goed aan
gedaan om het ter plaatse te laten liggen en onmiddellijk de politie te waarschuwen.
Volgens hun komt het vaker voor, dat dit soort explosieven door de bodem worden
opgestuwd.

Het blijkt een redelijk gaaf exemplaar.

Dat verklaart waarom ik dit voorwerp, achteraf gezien, ontdekte na die strenge
vorstperiode met sneeuwval begin februari. Zowel vorst als sneeuwval werkt in de
grond. Hoewel de eerste gedachte tijdens het contact met wijkagente en EOD was,
dat dit achtergebleven munitie uit WO2 zou kunnen zijn, konden zij daar geen
sluitend bewijs voor geven. Dus heb ik zelf enig onderzoek gedaan.
In de jaren zeventig is deze wijk wel direct, dus zonder zandlaag, op voormalige
boerderijgrond gebouwd, maar uit de geschiedenis blijkt, dat er hier ter plekke of
elders in de Noordoostpolder, niet met dit soort veldartillerie is geschoten tijdens
WO2. Dit geeft ruimte voor een andere verklaring namelijk, dat deze granaat, bij de
wijkrenovatie in 2005 tijdens graafwerkzaamheden voor de nieuwe bestrating en
riolering, moet zijn aangevoerd. Onderzoek bevestigt dat dit vaker voor komt.
Niettemin blijft het een vreemde vondst, die gelukkig goed is afgelopen.
Van het stuk van 7-veld (bereik ca. 6.500m), waarmee o.a. deze brisantgranaten
werden afgeschoten, wordt vermeld, dat dit het standaard veldgeschut van de
Nederlandse veldartillerie was gedurende de beide wereldoorlogen.
In de meidagen van 1940 is dit geschut, waarvan er bijna 300 paraat waren, ingezet
door het Nederlandse leger bij de verdedigingsgevechten, zoals op de Grebbeberg in
mei 1940 (De slag om de Grebbeberg op 11,12 en 13 mei). Wat daarna nog
functioneerde, is geconfisqueerd door de Duitse bezetter en o.a. benut voor
kustdefensie.

Links: het laden van een Stuk van 7-veld op een vrachtwagen. Rechts: Stuk van 7-veld op de legerplaats Oldebroek

Hoewel er veel gepubliceerd is over oorlog en strijdwapens, blijft het schokkend om
zo’n vernietigend en dodelijk explosief even zelf vast te houden. Hoe kunnen mensen
zoiets uitvinden en tot op heden blijven produceren?
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