
 
   

Uitnodiging webinar 

“Tweede Wereldoorlog conflictarcheologie in Nederland”  
9 juni 2021, 19.30 uur 

door Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers 



 

Wie aan archeologisch onderzoek denkt, zal waarschijnlijk als eerste denken 

aan onderzoeken naar bijvoorbeeld de Prehistorie, Romeinse Tijd of de 

Middeleeuwen. Het klopt dat het grootse deel van de onderzoeken zich op 

deze oudere perioden focust. Steeds meer archeologen wagen zich echter ook 

aan archeologisch onderzoek naar recentere perioden: contemporaine 

archeologie genoemd. 



 

De Tweede Wereldoorlog is hier een belangrijk onderdeel van en valt onder de 

zogenaamde conflictarcheologie. Conflictarcheologie is een subdiscipline 

binnen de archeologie en focust zich op onderzoek naar verschillende 

aspecten die met conflicten te maken hebben. Hierbij wordt niet alleen naar de 

militaire aspecten van conflict gekeken, maar ook naar de impact van conflict 

op de samenleving en het landschap (militair landschap). 

In de afgelopen tien jaar is deze periode steeds intensiever en vaker 

onderzocht. Tijdens deze lezing zal aan de hand van recent archeologisch 

opgegraven Luftwaffe-complexen in Nederland een inkijk worden gegeven in 

het werk van een conflictarcheoloog, de potentie van het bodemarchief en 

relatie met historische bronnen. 

 

Tweede Wereldoorlog conflictarcheologie in Nederland zal beeldend worden 

toegelicht in deze webinar reeks van Menno van Coehoorn aan de hand van 

diverse Luftwaffe-casussen waarbij archeologisch onderzoek is uitgevoerd: 

• Nick Warmerdam, archeologie van de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland: graven naar de bekende weg? 

• Martijn Reinders, het ensemble Deelen: sporen van de Luftwaffe op de 

Veluwe,  

• Dwayne Beckers, Luftwaffe-oefendoel bij Roermond. 

 

 

 

Kijk mee via Zoom 

Stichting Menno van Coehoorn nodigt u uit om deel te nemen via Zoom.  

MvC Webinar "Conflict Archeologie Tweede Wereld Oorlog" 

9 Juni 2021 

 



 

Inloggen mogelijk vanaf: 19:15 uur 

   

Meeting ID: 983 5850 9143, Passcode: 546914 

  

 

 

Inloggen  

 

 

 

 

 

 

De Stichting Menno van Coehoorn is 

een landelijke vrijwilligersorganisatie 

die sinds 1932 ijvert voor het behoud 

van historische verdedigingswerken 

zoals stadspoorten en wallen, 

vestingen, forten, kazematten, 

stellingen en linies.  

 

 

Naar de website  

 

   

https://coehoorn.us1.list-manage.com/track/click?u=781b657742e52fda9ca0f7a33&id=80a1cc9802&e=1df8e014ef
https://coehoorn.us1.list-manage.com/track/click?u=781b657742e52fda9ca0f7a33&id=c4b657e220&e=1df8e014ef
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