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       Schoorl, september 2015 
 

Uitnodiging voor de lezing op 
   

donderdagavond 15 oktober 2015 aanvang 20.00 uur  Hargerzaal de Blinkerd 
 

of 
zondagmiddag 18 oktober 2015 aanvang 14.30 uur Bibliotheek de Blinkerd 

 
Een kijkje achter de scherven 

 
Lezing door Ceciel Nyst, archeoloog 

 
Lezing t.g.v. de Nationale Archeologiedagen: dagen waarop iedere Nederlander die 
geïnteresseerd is in het land waar hij woont, kennis kan maken met alle facetten van 
archeologie in de eigen buurt. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het 
verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er 
allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat. 
Even een voorbeeld uit 2013: 
Afgelopen november werd hij gevonden, vanaf vandaag kan heel Nederland hem zien: 
de dode Russische soldaat uit de duinen bij Castricum. Hij viel tijdens de Slag bij 
Castricum in 1799. 214 jaar later is hij gevonden dankzij een metaaldetector.  
"Dat het om een Rus ging zagen we aan de metalen voorwerpen die rondom hem 
gevonden zijn", vertelt Ceciel Nyst, archeoloog en leider van het onderzoek. "Zo 
vonden we een dubbelkoppige Russische adelaar van metaal, en een stuk metaal van 
zijn tas. Alleen zijn hoofddeksel ontbrak. Russische soldaten waren herkenbaar aan een 
soort mijter met een metalen plaat erop” 
De Rus is nog grotendeels intact, zegt Nyst: "Zo weten we dat hij ongeveer 25 jaar 
moet zijn geweest. Binnenkort wordt hij nog onderzocht door een fysisch antropoloog. 
Die kan meer zeggen over de omstandigheden waaronder hij gestorven is. Over het 
algemeen waren Russische soldaten slecht doorvoede, arme sloebers." 
 
De lezing is georganiseerd door Historische Vereniging Scoronlo en Bibliotheek 
Kennemerwaard. 
 
Toegang  € 3,00  leden Scoronlo gratis 
 
Aanmelden: Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om uw ticket van tevoren 
te reserveren. Dit kan via de klantenservice in één van de vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard of gemakkelijk en snel via bibliotheekkennemerwaard.nl 


