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3.3 WAT IS EEN MUSKETKOGEL WAARD?
Inleiding
Driehonderd jaar geleden betaalde men er soms zijn leven mee, tegenwoordig is een musketkogel33
bij de schroothandelaar amper nog 3 eurocent waard. Of bij verzamelaars tot maximaal enkele euro’s,
wanneer hij van beroemde slagvelden zoals Waterloo afkomstig is.34 Maar de echte waarde van een
musketkogel is zijn wetenschappelijke waarde. Dit wordt nog heel vaak onderschat, zowel door detectoristen als door archeologen.
In deze bijdrage gaan we hier dieper op in, geïllustreerd met enkele voorbeelden. We benadrukken
daarbij het belang van een goede registratie, en focussen ten slotte op de problematiek van slagveldcontexten.35

Musketkogels als indicator van een militaire actie
De wetenschappelijke waarde van een musketkogel is niet beperkt tot het object, maar moet uiteraard
steeds in zijn geografische en historische context geplaatst worden. Eén geïsoleerde kogel zal doorgaans weinigzeggend zijn, maar concentraties van musketkogels (of bij uitbreiding kogelhulzen) en/of
de combinatie met andere vondsten kunnen de locaties aanduiden van militaire acties, veldslagen,
kampementen, etc. Het is soms door gegevens van verschillende zoekacties te combineren dat een
dergelijke conclusie kan getrokken worden. Daarom is ook het melden van één of enkele vondsten van
belang.

Musketkogels als archeologisch studiemateriaal bij de analyse van een militaire site
Projectielen, wapenuitrustingen of delen ervan, maar ook paardentuig, kledijaccessoires en andere
gebruiksvoorwerpen bevatten een schat aan informatie over de samenstelling van legers, hun militaire
acties, de militairen en hun gewoontes, de organisatie en het dagelijkse leven binnen een kampement.36 Op een slagveld kan je concentraties van afgevuurde kogels, vaak met impactsporen, en fragmenten van de wapenuitrusting verwachten. Onafgewerkte kogels met gietprop, loodvloeisel of loodafval en gietvormen zullen eerder in de richting wijzen van een kamplocatie.37 Kledijaccessoires komen
zowel op slagvelden als in kampementen voor. Er werd internationaal al heel wat slagveldonderzoek
gedaan via de spreidingspatronen van kogels, de sporen van impact en vervorming38, samenstelling39,

33

We gebruiken de term musketkogel gemakshalve voor alle projectielen bestaande uit lood(legering) bestemd voor een
handvuurwapen voorzien van een lontslot, radslot, snaphaanslot, vuursteenslot of percussieslot. Hieronder vallen met andere woorden kogels van musketten maar ook kogels bestemd voor pistolen, karabijnen, etc. Musketkogels werden ook
gebruikt in schrootdozen of druiven afgevuurd met het kanon.
34 Metaaldetectie op het slagveld van Waterloo is enkel nog toegelaten in het kader van een vergund archeologisch onderzoek, Guide de Bonnes Pratiques van 10 februari 2020.
35 Speciale dank aan Erik Wauters voor zijn deskundig advies en aan Emiel Picard voor de interessante informatie uit zijn
onderzoek.
36 Roymans et al. 2017.
37 Nadat een Duitse bron uit de 20 ste eeuw een tekening publiceerde van een kogel met gietprop, waarvan de ‘hals’ d.m.v.
een touwtje aan de papieren patroon met kruitlading is bevestigd ontstond de misvatting dat kogels met gietprop ook konden
afgevuurd worden. Een dergelijk projectiel is niet alleen vanuit ballistische oogpunt oninteressant maar levert ook amper
tijdswinst op vergeleken met het klassieke systeem. Het kruit moest hoe dan ook eerst worden leeggegoten in de loop vooraleer de kogel kon worden aangebracht. (informatie verkregen van E. Wauters).
38 Sivilich 2016.
39 Het onderzoek van de chemische samenstelling (o.a. lood, tin, antimoon, zilver) van musketkogels d.m.v. een XRF-onderzoek laat in sommige gevallen toe deze kogels te groeperen en toe te wijzen aan bepaalde legereenheden. (Seibert et al.
2016) X-Ray Fluorescentie (XRF) is een niet destructieve methode om de samenstelling van een metalen voorwerp (van Beryllium tot Uranium) te analyseren.
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gebruikte kalibers, sporen van bloed40 etc. Dit laat toe om het verloop van een krachtmeting en de
ruimtelijke indeling van een slagveld meer in detail te bestuderen. Eén van de eerste gedetailleerde
onderzoeken vond plaats op het slagveld van Little Bighorn (VS) waar de materiële resten de interpretatie van het verloop van de veldslag helemaal wijzigden.41
Ondanks dat Vlaanderen de bijnaam ‘slagveld van Europa’ heeft, miskennen de archeologen hier ook
vaak de waarde van musketkogels. Metaaldetectieonderzoek wordt onvoldoende of niet uitgevoerd,
en gevonden musketkogels te weinig bestudeerd. Emiel Picard werkte in zijn studie ‘Archaeological
Perspectives on Waterloo’ 42 een methodologie uit voor de analyse van musketkogels. Hij baseerde zich
hiervoor op de resultaten van het metaaldetectieonderzoek uitgevoerd op het slagveld van Waterloo,
en meer bepaald de strijd rond de hoeve van Hougoumont.
Het geallieerde leger bezette de kasteelhoeve van Hougoumont op 18 juni 1815. Omwille van zijn strategisch belangrijke locatie op het slagveld ondernam het Franse leger de hele dag verwoede pogingen
om deze positie in te nemen. Naar schatting 210.000 kogels werden er afgevuurd. Dit kostte het leven
aan duizenden militairen.
Sinds 2015 voert een internationaal team van specialisten er samen met ervaren metaaldetectoristen
een archeologisch onderzoek uit.43 Elke vondstlocatie wordt nauwkeurig ingemeten met een GNSSmeettoestel.44 De combinatie van gedetailleerd historisch onderzoek, de studie van de aard (kaliber
gewicht, diameter, loodgehalte, …) en de spreiding van de musketkogels, levert daarbij nieuwe inzichten in het verloop van het gevecht (figuur 10). Interessant hierbij is te achterhalen hoe een kogel op
die plaats terecht kwam. Heeft de schutter ze verloren, bijvoorbeeld tijdens het laden? Of werd de
kogel afgevuurd? Sporen van een impact, afvlakking van de zijkanten door de wrijving van de geweerloop, soms met niet concentrische lijnen, vervormingen van de kogel en sporen van de laadstok zijn
aanwijzingen dat ze werd afgevuurd.
Op die manier konden zelfs individuele acties binnen het gevecht worden herkend en geanalyseerd,
zoals het verloop van een Franse aanval op de hoeve doorheen het bos (figuur 11).45

40

De aanwezigheid van eeuwenoude sporen van bloed op musketkogels werd met succes getest d.m.v. het gebruik van Luminol. Een chemische reactor die eveneens wordt gebruikt bij misdaadonderzoek. (Bradley et al. 2016).
41 Scott 2006.
42 Picard 2016.
43 Waterloo Uncovered 2020 en s.n. 2018.
44 GNSS: global navigation satellite system.
45 Kogels die hout hebben getroffen veroorzaken typische impactsporen in de vorm van diepe, onregelmatige groeven. (Parkman 2019).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Figuur 10: Kalibers 46 van de bestudeerde kogelvondsten versus wapentype en nationaliteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kogels van de Britse Brown Bess met een kaliber groter dan 17 mm en de Franse Charleville 1777 met een
kaliber tussen de 15,64 mm en 17 mm. Er is ook een restcategorie van kleinere niet aan een bepaald leger toe te schrijven
kogels.(© Picard 2016, 31).

boomgaard

Figuur 11: Overzicht van de kogelvondsten te Waterloo,
Hougoumont.. Rode vondstlocaties komen overeen met
geallieerde kogels, de Franse kogels worden aangeduid met
een blauwe stip, pistoolkogels krijgen een gele stip en de
ondefinieerbare kogels worden gevisualiseerd met een witte
stip (© Service Public de Wallonie, Picard 2016, 36).

verdwenen bos

46

In de vroegmoderne tijd geeft het kaliber van een kogel alleen een indicatie van het kaliber van het wapen waarvoor hij
gebruikt werd. Zo kan de schutter die bv. beschikte over een geweer met een loopkaliber van 10 kogels in het pond (doormeter van de loop = 20 mm) gebruik maken van een kogel van 12 in het pond (19 mm) of van 14 in het pond (18 mm) voor
meer laadgemak. Omdat de meeste vuurwapens in die tijd geladen dienden te worden via de loopmond (voorladers) en de
loopwand door het gebruik van zwart kruit vlug vervuild raakte, was voldoende speling tussen loopwand en kogel essentieel.
Vlot herladen was in een conflictsituatie immers van levensbelang. Hoe meer speling echter, hoe meer het schot door energieverlies aan kracht inboette. (informatie verkregen van E. Wauters)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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In de open zone tussen het vroegere bos en de hoeve Hougoumont is de concentratie aan musketkogels het grootst. Volgens ooggetuigenverslagen werd hier ook het hardst gevochten. De lijken stapelden zich op waardoor deze plek na de veldslag de naam “killing zone” kreeg.
Net voor de tuinmuur waarachter de geallieerde soldaten zich hadden verschanst, trof men voornamelijk tegen de muur opengespatte Franse kogels aan. Aan de overzijde van de killing zone zochten de
Franse soldaten dekking achter een heg. Deze heg is reeds lang verdwenen, maar zijn plaats is nog
perfect te reconstrueren aan de hand van het lineaire verspreidingspatroon van de geallieerde kogels.
De boomgaard wisselde enkele keren van bezetter. Dit is zichtbaar aan de grote spreiding van musketkogels afkomstig van beide legers over de volledige boomgaard. Opvallend hierbij is een diagonaal
lineair patroon van pistoolkogels in het centrum van de boomgaard. Picard interpreteert dit als mogelijke contactzone tussen de Fransen en geallieerden met man-tegen-mangevechten.
Geschreven bronnen spreken elkaar tegen wat betreft de aanwezigheid van Franse soldaten binnen
de omwalling van de kasteelhoeve. De ene bron zegt dat de Fransen slechts heel kort erin slaagden de
noordelijke poort te openen. De geallieerde soldaten sloten meteen de poort en doodden de indringers. Een andere bron heeft het over meerdere Franse doorbraken op verschillende locaties. Uit het
onderzoek van Picard blijkt dat de eerste bron eerder een geallieerde heroïsche aanpassing is van de
werkelijkheid. Het metaaldetectieonderzoek leverde het bewijs dat Franse en geallieerde soldaten elkaar wel degelijk te lijf gingen ook binnen de ommuring van het kasteel.

Voorzichtigheid bij interpretatie
Zoals steeds moeten ook de archeologische onderzoeksresultaten van slagvelden voorzichtig worden
geïnterpreteerd.
Zo betekent een ‘lege’ zone niet noodzakelijk dat er geen slag werd geleverd. Zo kan een ander type
wapengebruik of manier van slag leveren47, kogels die hun doel misten en verderop terecht kwamen,
kogels die in de lichamen van de dode en gewonde soldaten en paarden van het slagveld werden verwijderd, of recente factoren zoals activiteiten van detectoristen, het type landbouw48, begroeiing of
‘ruis’ die het zoeken bemoeilijken, … de oorzaak zijn van het ontbreken van musketkogels.
Ook de analyse van de kogels zelf heeft zo zijn moeilijkheden. Vóór de 18de eeuw gebruikten de verschillende legereenheden amper gestandaardiseerde wapens. Bovendien veranderden troepen vaak
van bondgenoot. Ook wapenbuit zorgde voor een wijde verspreiding van de verschillende geweertypes
onder de verschillende legers. Door al deze factoren is het voor de periodes ouder dan de 18de eeuw
dikwijls erg moeilijk een bepaald type kogel toe te wijzen aan een bepaald leger.49
Kogels met een klein kaliber zijn niet noodzakelijkerwijs afkomstig van pistolen. Er werden soms meerdere kleine kogels in combinatie met één normale musketkogel tegelijkertijd geladen in de zo ge-

47

Musketkogels zijn vooral belangrijke indicatoren van een infanterietreffen. Een cavalerietreffen zal amper vondsten van
loden kogels opleveren. In de vroegmoderne tijd waren ruiterij en dragonders standaard uitgerust met een zwaard (of sabel).
Ze beschikten tevens over een koppel pistolen en/of een karabijn (geweer met korte loop), soms vervangen door een donderbus (dat met een of meerdere kogels kon geladen worden). Tot het midden van de 17de eeuw viel de ruiterij aan met deze
vuurwapens. Herladen in het zadel was echter lastig. Ruiters vielen aan in eskadrons waarvan elke linie zich na het vuren
diende terug te trekken om te herladen. Nadien vuurden de ruiters nog slechts één schot en vochten verder met zwaard/degen/sabel. In de 18de eeuw werd nog vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van het blanke wapen. Op plaatsen van hevige
ruiterijgevechten zullen bijgevolg amper kogels worden gevonden. Bovendien zijn ze van kleiner kaliber, waardoor ze door
detectoristen ook moeilijker worden gevonden. (informatie verkregen van E. Wauters).
48 Bij bepaalde oogsttypes, bv. aardappelen, wordt vrij veel sediment en dus ook de daarin aanwezige metaalvondsten afgevoerd.
49 Uitzondering is de Anglo-Hollandse kogel. Een kogel groter dan 24 in het pond (ca. 20/22 gr.; ca. 15/15.25 mm) gevonden
op een slagveld of kampsite van de Spaanse Successieoorlog is per definitie afkomstig van een leger van de Grote Alliantie.
Het Franse fusil ordinaire vuurde een kogel af van 24 ihp. (Wauters 2003).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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naamde donderbus. Ook bij het karabijn, een geweer met korte loop gebruikt door ruiterij en dragonders, was het kaliber soms gelijk aan dat van een pistool (tot wel 17 mm). En omgekeerd bestonden er
ook pistolen met kalibers gelijk aan dat van een musket.
Een dergelijk onderzoek is ook slechts optimaal indien het slagveld of kampement zo ruim en volledig
mogelijk, volgens een uniforme zoekmethode wordt onderzocht. Dit is in de meeste gevallen niet mogelijk omdat niet alle percelen toegankelijk zijn voor onderzoek. Bovendien moet elke kogelvondst
nauwkeurig worden ingemeten, geregistreerd, bestudeerd, beschreven en onder ideale omstandigheden bewaard. Dit betekent dat het merendeel van de vondsten uit oude privécollecties, zonder precieze locatie van de vondst, niet optimaal bruikbaar zijn voor dit onderzoek.
Het onderzoek van het slagveld van Lafelt (1747) is daar een voorbeeld van.50 Hierbij stelde zich het
probleem van toegankelijkheid (verdwenen collecties, geen toestemming), waardoor slechts een fragmentarisch beeld van de ingezamelde vondsten verkregen werd. Bovendien ontbraken bij veel van de
beschikbare vondsten goede gegevens over hun vondstlocatie, of waren er problemen met de omstandigheden van bewaring. Door het opeenstapelen van de kogels in glazen potten of emmers bijvoorbeeld ontstaat er wrijving en corrosie waardoor belangrijke informatie niet meer afleesbaar is op de
kogels.51
Hierdoor bleek een merendeel van de vondsten nagenoeg waardeloos voor het onderzoek.
Deze factoren vormen een belemmering voor toekomstig onderzoek van slagvelden.

Discussie
Zoals we hierboven schetsten is bij het archeologisch onderzoek van een slagveld of militair kampement het metaaldetectieonderzoek één van de voornaamste onderzoeksmethodes. De zogenaamde
ploeglaag maakt in dit geval integraal deel uit van de archeologische site. Archeologen en erkende
detectoristen zijn dan ook erg gebaat bij een vlotte samenwerking op deze sites. In de praktijk leidt
deze gemeenschappelijke interesse echter vaak tot wederzijds onbegrip en ergernis.
Enerzijds zijn er verschillende detectoristen die zich vragen stellen bij het belang van (het melden van)
musketkogels. Bij wijze van testcase screenden we berichten op sociale media, voor de periode tussen
01/12/2016 en 31/07/2019, waarin melding werd gemaakt van de vondst van militaire objecten. In
totaal verzamelden we 22 berichten met dergelijke vondsten (het merendeel kanonskogels). Hiervan
werd slechts één vondst gemeld.
Anderzijds miskennen ook heel wat erkende archeologen het belang van een goed uitgevoerd metaaldetectieonderzoek in het kader van een archeologisch (voor)onderzoek op een militair kampement of
slagveld.

Besluit
We zijn er ons van bewust dat (nog) niet iedereen overtuigd is van de meerwaarde en het nut van het
melden en correct registreren van musketkogels en andere militaire vondsten. Sommige zoekers vinden de gedetailleerde registratie te omslachtig en tijdrovend. Deze metaaldetectoristen kunnen hun
hobby misschien beter uitvoeren op locaties buiten de gekende slagveldsites. Een musketkogel heeft
slechts een heel geringe financiële waarde en ook voor de vitrinekast is de meerwaarde beperkt. De
archeologische waarde van een musketkogel, en bij uitbreiding alle slagveld- en kampementgerelateerde vondsten, kan daarentegen heel groot zijn omdat ze vaak de enige fysieke overblijfselen zijn
van deze militaire acties. Een slecht of niet geregistreerde en gegeorefereerde musketkogel verliest
echter ook zijn archeologische waarde, en zal uiteindelijk leiden tot de verarming van de geschiedenis
van onze slagvelden en militaire kampementen.

50
51

Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting 2014.
Ename Expertisecentrum Voor Erfgoedontsluiting 2014: 163-165.
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Het melden en registreren van musketkogels en andere militaria: enkele aandachtspunten
Zoals aangehaald in de voorbeelden hierboven is de historische context steeds van belang, ook voor
de mate van detail waarmee een specifieke vondst gemeld wordt.
Bij een ‘geïsoleerde’ vondst en buiten de perimeter van gekende militaire sites52, volstaan de richtlijnen die steeds van toepassing zijn bij het melden van metaaldetectievondsten53, bij voorkeur met
begeleidende foto van het object. Als achteraf blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de musketkogel
werd gevonden binnen het kader van een militaire actie of kampement kunnen eventueel enkele
bijkomende gegevens gevraagd worden. Vandaar het belang dat elke musketkogel zoveel mogelijk
individueel wordt bewaard en genummerd, zodat de metaaldetectorist ze achteraf gemakkelijk kan
terugvinden in zijn collectie.
Wanneer dergelijke vondsten worden gedaan binnen een gekende militaire site, dan is een nauwkeurigere lokalisering van de vondsten (minimum 2 meter precisie) van belang.
Elk van deze vondsten dient dan ook apart beschreven te worden en adequaat verpakt, en indien
nodig ter beschikking gesteld voor verder gespecialiseerd onderzoek. Zeker bij concentraties aan
kogels en andere militaria is het belang van het individueel inmeten in het veld groot. De melding
kan in eerste instantie wel in bulk gebeuren (bv. per veld of deel van veld). Een tabel met gps-coördinaten in xls, xlsx of CSV extensie van de individuele vondsten kan bij de melding als bijlage geleverd
worden.
Bij het beschrijven van dergelijke vondsten en collecties kan aandacht voor bepaalde kenmerken van bijzonder belang
zijn, o.a. bepaalde sporen op musketkogels54, zoals groeven, impactsporen, restanten van de gietprop, etc. (figuur 12
t.e.m. 23). Daniel Sivilich maakte een handige rekentabel voor het achterhalen van het oorspronkelijke kogelkaliber aan
de hand van gewicht: https://bravodigs.org/wp-content/uploads/2019/08/SivilichFormula.xls.55
Figuur 12: Gegroefde kogel, afgevuurd uit een getrokken (dat is een gegroefde)
geweerloop, wellicht van een achterlader (© privécollectie Wim De Sutter).

52

In de context van dit artikel verstaan we onder een militaire archeologische site: de locatie van een voormalig slagveld,
belegering, fortificatie, kampement, etc. waarbij de vondsten ons een verhaal kunnen vertellen over het verloop van het
wapenfeit.
53 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020k.
54 Parkman 2019; Sivilich 2016 en Foard 2009.
55 Battlefield Restoration and Archaeological Volunteer Organization (BRAVO) 2020.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Figuur 13: Musketkogels met restant van
de gietprop. Deze worden vaak gevonden op locaties van militaire kampementen (© privécollectie Wim De Sutter).

Figuur 14: Manueel uit de geweerloop verwijderde musketkogels. Hiervoor gebruikte men een “worm”. Een instrument gelijkend op een kurketrekker, dat in
de kogel een spiraalvormig gat veroorzaakt (© privécollectie Wim De Sutter).

Figuur 15: Musketkogels na impact
(© privécollectie Wim De Sutter en
Erik Wauters).

Figuur 16: Rechtermusketkogel met vermoedelijke sporen van de laadstok. Opgelet niet te verwarren met de afvlakking veroorzaakt door het afvijlen van de
gietprop (linkerkogel), te herkennen aan de circulaire afvlakkingen centraal op
de gietnaad. Afvlakking kan ook veroorzaakt worden door het transport van kogels in tonnen, of door gebruik in schrootdozen en zgn. druiven, afgevuurd
door kanonnen (© privécollectie Wim De Sutter).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Figuur 17: Schrootdoos (© Minnesota Historical Society /
CC BY-SA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MHS_canister_shot.jpg (geraadpleegd op
10 juni 2020)).56

Figuur 18: Shrapnelkogels uit een Wereldoorlog I clusterbom gevonden in Ieper De Meersen (© Kris Vandevorst
2020, Onroerend Erfgoed).

56

De regimentskanonnen (klein kaliber) en de artillerie maakten gebruik van schrootdozen (canister shot) of van druiven
(grape shot). Respectievelijk houten /blikken cilinders en netten rond een houten kern, gevuld met schroot of - vanaf de
tweede helft van de 17de eeuw - met kogels van musketkaliber. Het is erg moeilijk om deze projectielen, zelfs indien afgevuurd, te onderscheiden van exemplaren afkomstig van musket/geweervuur. Foard beschrijft de vervormingen van de kogels
die zich aan de binnenkant van de cluster bevinden, die echter niet voorkomen op de kogels aan de buitenkant. (informatie
verkregen van E. Wauters).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Figuur 19: Kogelpartjes (halve of
vierde van de bol) (© privécollectie
Erik Wauters).

Figuur 22: Gekauwde musketkogels
met tandafdrukken van een mens
of dier. Over het gebruik van gekauwde kogels bestaat nogal wat
discussie tussen specialisten.57 (©
privécollectie Wim De Sutter).

57

Figuur 20: Kogels met een cilindrische band rond hun omtrek. Het
gaat om kogels die met enige kracht
in de (te smalle) loop werden geduwd of die voordien werden bijgewerkt om in de loop te passen (©
privécollectie Erik Wauters).

Figuur 21: Kogels met een deuk
als gevolg van accidenteel dubbel laden. De schutter was er
zich tijdens het strijdgewoel
soms niet van bewust dat zijn
schot niet was afgegaan. Hij
laadde dan een tweede keer. De
eerste kogel raakte de volgende,
die daardoor een karakteristieke,
cirkelvormige deuk vertoont (©
privécollectie Erik Wauters).

Figuur 23: Kogel met sporen na impact op hout (© privécollectie Erik
Wauters).
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