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ARCHEObrief

Conflictarcheologie in
Nederland
De potentie van een thematische,
diachrone benadering van
sporen van oorlog en geweld

wigd in een heldenepos: de eerste is door Homerus
bezongen in de Ilias, de andere door regisseur Ridley
Scott verfilmd als Black Hawk Down. De voorbeelden
zijn even willekeurig als veelzeggend: ze laten zien dat
er in de krijgsgeschiedenis door de eeuwen heen in
essentie weinig is veranderd, zoals de vernedering van
slachtoffers en de triomf van de overwinnaars.
Dat geldt ook voor de beeldvorming van de oorlog.
Strijdende partijen hebben elk hun eigen perspectief
op de strijd en hebben belang bij de wijze waarop de
oorlog wordt getoond of juist niet wordt getoond. De
beeldvorming begint al bij de aanduiding van een conflict. De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (19451949) wordt in Nederland nog steeds aangeduid

Elke strijdende partij schrijft
geschiedenis vanuit zijn eigen

In de afgelopen jaren zijn op het terrein van de con-

perspectief

flictarcheologie interessante resultaten geboekt,
mede dankzij stage- en afstudeeronderzoeken van
studenten. Tijd om hierbij stil te staan en te vergelijken welke methoden en technieken daarbij zijn toegepast en welke resultaten die onderzoeken hebben
opgeleverd. In een sessie op de Reuvensdagen van
2012 zijn resultaten van onderzoeken over uiteenlopende perioden gepresenteerd. Juist het vergelijken
van onderzoeken over de grenzen van ruimte en tijd
heen, kan interessante nieuwe inzichten opleveren.
Dit artikel is gebaseerd op deze sessie en biedt voor
het eerst een beeld van de potentie van conflict
1

Inleiding

In de zomer van 2012 stond Gelderland in het teken
van het erfgoedfestival ‘Gelegerd in Gelderland’. Gedurende enkele maanden zijn verspreid over de provincie
honderden activiteiten georganiseerd, die in totaal
meer dan 250.000 bezoekers hebben getrokken. Militair erfgoed staat dus volop in de belangstelling en
krijgt ook onder archeologen steeds meer aandacht.
De provincie Gelderland en enkele Gelderse gemeenten hebben in 2011-2012 een inventarisatie laten uitvoeren naar de kansen en knelpunten wat betreft
archeologisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.1
De afronding van deze inventarisatie vormde mede
aanleiding om in november 2012 op de Reuvensdagen
te Ede een sessie te wijden aan de archeologie van het
militair erfgoed (afbeelding 1). Bij deze sessie is niet

archaeology in Nederland.

alleen aandacht besteed aan sporen uit de Tweede
Wereldoorlog, maar ook aan resten uit de Romeinse
tijd en de Tachtigjarige Oorlog.

met de eufemistische term ‘politionele acties’. De verschillende wijze waarop over hetzelfde militaire optreden wordt gesproken, laat zien dat elke partij vanuit
zijn eigen perspectief de geschiedenis schrijft. Dit geldt
niet alleen voor moderne conflicten, maar zeker ook
voor historische veldslagen. Een verschil tussen beide
is de beschikbaarheid van en veelheid aan bronnen,
zoals beeldmateriaal in de vorm van foto’s of zelfs
films.
In juli 2012 doken foto’s op die wijzen op executies
door het Nederlandse leger in voormalig NederlandsIndië. Onduidelijk is waar en wanneer de foto’s precies
zijn gemaakt. Ze zijn afkomstig uit het fotoalbum van
een soldaat, dat bij toeval door een archiefmedewerker
uit een vuilcontainer is gevist . Deskundigen van het
oorlogsinstituut niod en van het Nederlandse Instituut
voor Militaire Historie (nimh) verklaarden dergelijke
foto’s nooit eerder te hebben gezien. Het moment
waarop de ontdekking van de foto’s bekend werd
gemaakt, lijkt niet toevallig gekozen: de twee instituten

Oorlog en archeologie van de oorlog

In de zesde eeuw voor Christus legt een Griekse vaasschilder een dramatisch moment vast uit de Trojaanse
oorlog: de Griekse held Achilles sleept het dode
lichaam van zijn aartsrivaal Hector voor de ogen van
diens wanhopige ouders achter een strijdwagen aan,
om de dood van zijn vriend Patroclus te wreken. Een
paar duizend jaar later gaan schokkende beelden de
wereld over van een dode Amerikaanse soldaat die in
1993 door de straten van de Somalische hoofdstad
Mogadishu wordt gesleurd. Beide acties zijn vereeu-

1

Het in kaart te brengen van enkele v1-lanceerinrichtingen door de
gemeentelijk archeologen van Deventer in 2002 was in Nederland
voor zover bekend het eerste gerichte onderzoek naar resten uit
de Tweede Wereldoorlog en wordt hier op de Reuvensdagen toegelicht door Ruurd Kok.
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De locaties rond Gennep waarvan loden kogels zijn geanalyseerd,
aangegeven op de kaart van de circumvallatielinie van
C.J. Visscher uit 1645. Legenda: 1. Genneperhuis; 2. Oeffelt.
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hadden juist een maand eerder de regering verzocht
een nieuw onderzoek in te stellen naar de politionele
acties. Het voorbeeld toont hoe wordt omgegaan met
(belastende) beelden van een oorlog: bewust weggeworpen door nabestaanden en bewust onthuld door onderzoekers. Ook blijkt dat de beelden op zich nog niet veel
zeggen: nader onderzoek is nodig voor de duiding.
Legio voorbeelden uit diverse conflicten laten zien, hoe
beelden bovendien misbruikt en gemanipuleerd worden voor propagandadoeleinden.
In hetzelfde jaar van de mislukte actie in Somalië,
loopt de Amerikaanse reputatie nog een deuk op doordat een Amerikaanse held van zijn voetstuk valt. In
1993 verschijnt een archeologische publicatie waarin
wordt aangetoond dat het heroïsche beeld van Custers’
Last Stand in de Slag bij de Little Bighorn (25 juni
1876) genuanceerd dient te worden. Minutieus onderzoek van het patroon van kogels en hulzen op het slagveld maakt het mogelijk het verloop van de strijd te
reconstrueren en laat zien dat de Amerikaanse soldaten niet heldhaftig stand hebben gehouden, maar door
de indianen in wanorde uiteen zijn gedreven. Dit
onderzoek geldt nog steeds als schoolvoorbeeld van
slagveldarcheologie en laat overtuigend zien welke bijdrage de archeologie kan leveren aan de studie van
gewapende conflicten.

Elke kogel telt

Nederland kent nog veel sporen uit de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648), door historici aangeduid als de
Opstand. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld verschillende resten onderzocht van de uit 1641 daterende
Staats-Spaanse circumvallatielinie van Gennep. Hierbij
zijn enkele duizenden loden kogels geborgen, een
vondstcategorie waar doorgaans weinig aandacht aan
wordt besteed. Bij de recente onderzoeken is gekeken
wat nadere analyse van deze kogels zou kunnen opleveren. Van ongeveer 1500 loden kogels is met een xrfapparaat de chemische samenstelling gemeten en zijn
de kalibers bepaald (afbeelding 2). Op beide onderzochte locaties komen pistoolkogels voor met een hoog tin>
gehalte, en een aanzienlijk deel van de musketkogels
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van het Genneperhuis heeft een hoog percentage antimoon (afbeelding 3). Beide groepen kogels lijken van
Staatse makelij te zijn. Mogelijk vertegenwoordigen
deze groepen bewuste keuzes bij de productie: antimoon maakt lood harder en dit heeft een ballistisch
voordeel. Onduidelijk is nog of dit ook voor tin geldt.
Aan de hand van de gedetailleerd gedocumenteerde
ruimtelijke verspreiding van de kogels rond het Genneperhuis, gecombineerd met de kalibers en gegevens
over de chemische compositie, kon de wijze waarop
het hoornwerk door Staatse troepen is ingenomen, op
hoofdlijnen worden beschreven. De stellingen zijn
eerst bestookt met kanonnen, roeren en musketten.
Tijdens de inname is vooral met pistolen geschoten.
De ruimtelijke verspreiding van loden kogels, gecombineerd met chemische analyses en kalibers levert
waardevolle informatie op over het verloop van de strijd.
Voorwaarde is wel dat alle kogels individueel worden
geregistreerd en de vondstcontexten worden gedocumenteerd. Door analyse van kogels van andere slagvelden van de Opstand kunnen uitgebreide datasets worden gegenereerd en resultaten worden vergeleken. Een
onderzoek als dat van Custers’ Last Stand blijkt dus ook
in Nederland onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Slagvelden vormen de laatste fase in het gebruik van
kogels en andere munitie. De munitie heeft dan al een
heel proces doorlopen van productie, opslag en distributie. Een logistiek proces dat essentieel is voor de oorlogsvoering, maar dat doorgaans veel minder aandacht
krijgt en ook niet wordt verbeeld op een wijze waarop
slagvelden zijn vastgelegd. Archeologisch onderzoek
kan ook hierin inzicht geven, bijvoorbeeld in de wijze
van munitieopslag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
lag in de bossen bij Apeldoorn een van de grootste
munitiedepots van de Duitse legermacht in Europa. In
het gebied met een totale oppervlakte van 650 hectare
is de aangelegde infrastructuur van verharde boswegen

nog herkenbaar en zijn vrijwel alle individuele opslagpunten voor munitie te traceren. Omdat de munitie na
de oorlog niet volledig is geruimd, vindt al jaren een
munitiesanering plaats, die sinds enkele jaren door
archeologen wordt begeleid (afbeelding 4). Vanwege
het risico op niet-gesprongen explosieven zijn gespecialiseerde firma’s verantwoordelijk voor de opsporing van
munitieresten. De veiligheidsmaatregelen leveren
beperkingen op voor het uitvoeren van archeologisch
onderzoek.
In het kader van een afstudeeronderzoek is het bij de
munitiesanering aangetroffen niet-explosieve vondstmateriaal beschreven en geanalyseerd in relatie tot de
bekende historische bronnen.2 Ondanks de beperkingen van het onderzoek levert dit enkele nieuwe inzichten op in het functioneren van het munitiedepot. Een
Duitse Wehrmacht-soldaat werd uitgerust met de Stahlhelm en de vondst van resten van een Tsjechische helm
(type m34) leek aanvankelijk dan ook opmerkelijk.
Bekend is dat dit type helm door de Duitsers is buitgemaakt bij de bezetting van Tsjecho-Slowakije in
1938/1939 en later uitgereikt werd aan militairen zonder primaire gevechtstaak, zoals bewakingspersoneel.
Standaard was dit echter zeker niet. Hiervan bestaat
historisch bronnenmateriaal zoals foto’s. De helm
blijkt daarmee een typische vondst die verwacht kon
worden in het munitiedepot en bevestigt bovendien de
historische bronnen, terwijl de vindplaats in eerste
instantie niet logisch leek. Dergelijke vondsten geven
niet alleen inzicht in het hergebruik van door de Duitsers buitgemaakte uitrustingsstukken, maar ook van de
inzet van buitgemaakte wapens en munitie, ook wel
aangeduid als Beutewaffen respectievelijk Beutemunition
(afbeelding 5).
Een andere bijzondere vondst is een zogeheten Erkennungsmarke, een Duits militair identiteitsplaatje. Het
opschrift geeft aan dat de drager ervan was ingedeeld
bij de 4de compagnie van het 247ste ‘bouwbataljon’
(4./247. Baukp.). Navraag bij Duitse instanties leert dat
het plaatje al in oktober 1940 is verloren door de dra-
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Diameters en chemische samenstelling van de geanalyseerde
loden kogels.
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Het spoor van een ingegraven munitieopslagpunt in de bossen bij
Apeldoorn wordt ingemeten bij de archeologische begeleiding van
de munitiesanering in september 2012.
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Scherpe munitie moet worden vernietigd en is strikt genomen
geen archeologische vondst; dergelijke vondsten vertellen wel
een verhaal, zoals deze granaat van Duitse productie die tijdens
de oorlog is ontwikkeld voor buitgemaakt Russisch geschut van
het type 76,2 mm Pushka obr. 1936.

ger. Verder werd vermeld dat dit bataljon vanaf 1941
gelegerd was in Rusland. Deze data zijn van belang,
omdat vooralsnog op basis van historische bronnen
werd aangenomen dat het munitiedepot eind 1943 was
aangelegd. Antwoord op de vraag waar dit bouwbataljon in 1940 was gelegerd en welke bouwwerkzaamheden het heeft uitgevoerd, geeft niet alleen meer zicht
op de herkomst en context van het plaatje, maar mogelijk ook op de aanleg van het munitiedepot. Dit voorbeeld laat zien hoe een archeologische vondst ook richting kan geven aan nader historisch onderzoek.
4

Het militaire landschap

Legers en (de dreiging van) gewapende conflicten drukken een belangrijk stempel op het landschap. Soldaten
moeten worden gehuisvest in forten of kazernes, moeten zich verplaatsen en moeten bevoorraad worden.
Burgers moeten worden beschermd tegen krijgsgeweld
door middel van linies, stadsmuren en vestingwerken.
Soms is de militaire invloed op het landschap zo groot,
dat kan worden gesproken van een militair landschap.
Het definiëren van het militaire landschap in de
Romeinse tijd in Nederland lijkt op het eerste gezicht
eenvoudig. De inrichting van ‘Romeins Nederland’ is
immers voor een belangrijk gedeelte bepaald door het
Romeinse leger. De Rijn vormde de noordelijke grens
van het Romeinse Rijk en op de zuidoever werden
allerlei militaire installaties aangelegd; deze bestaan uit
castella voor circa vijfhonderd soldaten, kleinere fortificaties en wachttorens, een doorgaande verbindingsroute over land en een legioenskamp met een elitekorps
van zesduizend militairen in het achterland. Het zijn
allemaal elementen die worden gerekend tot de infrastructuur van de Romeinse limes.
Deze zone kan als militair, ingericht landschap worden
gekenschetst, maar daarmee is het Romeinse militaire
landschap nog niet volledig begrepen en verklaard. Dat
blijkt uit onverwachte ontdekkingen binnen en buiten
de traditionele limes-zone, zoals een castellum te Velsen
en versterkingen langs de Noordzeekust (Brittenburg,
Ockenburgh en Aardenburg). Een aparte categorie vormen de oefen- of marskampen waarvan op Nederlandse bodem alleen Ermelo bekend is, maar waarvan over
de grens bij Xanten en Bonn tientallen exemplaren
voorkomen. Van wachttorens langs de limes in ons
land wisten we vijftien jaar geleden nog vrijwel niets.
Intussen grossiert de Utrechtse wijk Leidsche Rijn in
resten van deze torens, maar voor de rest van Nederland tasten we nog grotendeels in het duister.
Hoe kunnen archeologen meer grip krijgen op factoren
die de inrichting bepaalden van dit militaire landschap? De locatiekeuze voor de aanleg van een versterking vereiste een analyse van het landschap vanuit een

militair perspectief, waarbij niet alleen werd gekeken
naar water, reliëf, vegetatie en bodem, maar ook naar
zichtassen, (vijandelijke) schootsvelden, aanvoerroutes
en mogelijkheden of beperkingen bij de bescherming
van de flanken in samenhang met belegeringstechnieken. Ook aspecten als dag- en nachtlicht speelden hierbij een rol. Uit een gedegen analyse van bekende resten
kunnen mogelijk militaire concepten worden afgeleid
waarmee op andere plaatsen militaire resten kunnen
worden opgespoord.
Interessant en opmerkelijk is dat dergelijke concepten
zich niet beperken tot de Romeinse tijd, maar dat deze
ook in latere perioden een rol hebben gespeeld bij de
inrichting van het militaire landschap. Locaties die vanuit militair perspectief zeer gunstig zijn, laten vaak een
opeenvolging zien van verdedigingswerken uit verschillende perioden. Zo ligt het negentiende-eeuwse Fort bij
Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, nagenoeg op dezelfde locatie als het Romeinse fort
Fectio (afbeelding 6). Bepalen uniforme, militaire concepten door de eeuwen heen de positie van militair erfgoed? Om voor de Romeinse tijd achter deze concepten
te komen, kan het zinvol zijn locaties van militair erf>
goed uit andere perioden te bestuderen. Samen met
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Een verwachtingsmodel voor
militair erfgoed kan als toetsende
onderlegger dienen voor archeologische, historische en cartografische data
andere, hiervoor genoemde factoren kan zo een verwachtingsmodel worden ontwikkeld voor potentiële
Romeinse militaire sites. Een dergelijke ‘ikaw voor
militair erfgoed’ kan als toetsende onderlegger dienen
voor archeologische, historische en cartografische data
en kan een wezenlijke toevoeging bieden om de aanwezigheid van militair erfgoed te voorspellen en de historische betekenis ervan te bestuderen.
Jongere perioden hebben als voordeel dat historische
bronnen beschikbaar zijn over oorlogsvoering, strategische concepten en aanleg van verdedigingswerken. Voor
de Tweede Wereldoorlog is bij een afstudeeronderzoek

7

de relatie onderzocht tussen het landschap en de aanwezigheid van militaire structuren en sporen.3 Het onderzoek richtte zich op de Duitse tactische defensieve doctrine en de toepassing hiervan binnen de verdedigingssystemen die zijn opgenomen in de Maas-Rurstellung in
Midden Limburg. Deze stelling is eind 1944 aangelegd
om de geallieerde opmars richting het Ruhrgebied te
voorkomen en vormde een uitbreiding van de Westwall,
de hoofdverdedigingsstructuur aan de westgrens van het
Derde Rijk. Tijdens het onderzoek is een verwachtingsmodel ontwikkeld, waarbij locaties zijn aangewezen die
volgens de doctrine zouden moeten zijn opgenomen in
het Duitse verdedigingssysteem. Op deze locaties zouden dus resten van verdedigingswerken kunnen worden
verwacht. De verwachtingskaart is zowel gebaseerd op
de hoogte en het reliëf van het landschap, als op de lokale infrastructuur en de algemene Duitse tactische doctrine. Om de betrouwbaarheid van de verwachtingskaart te
verifiëren, is veldonderzoek uitgevoerd op locaties met
een hoge verwachting en ter vergelijking ook op locaties
zonder verwachting (afbeelding 7).
De uitkomsten laten zien dat de aangetroffen sporen in
veruit de meeste gevallen overeenkwamen met de vooraf opgestelde verwachting. Dit toont aan dat het combineren van een landschappelijke analyse met bestudering van de militaire theorie een geschikte methode is
om defensieve structuren uit de Tweede Wereldoorlog
op te sporen. Een volgende stap is om een dergelijk
verwachtingsmodel te ontwikkelen voor andere gebieden en perioden.

Betekenis van slagvelden

Locaties van gewapende conflicten herbergen vaak verschillende overblijfselen van de gebeurtenissen op die
plek. Aan de hand van artefacten en sporen is het mogelijk een beeld te construeren van de landschappelijke en
militaire situatie tijdens deze gevechten. Deze archeologische vondsten maken zodoende deel uit van de verhalen van deze plaatsen, vullen deze aan of creëren geheel
nieuwe verhalen. Andersom creëren de verhalen over
het conflict, de manier waarop we de gebeurtenis herinneren, de betekenis van de vondsten en van het slagveld
in ruimere zin: de herinneringen en archeologische
vondsten vormen elkaars context bij het interpreteren
van deze landschappen.4 Dit geldt bijvoorbeeld voor de
Slag bij Heiligerlee (1568), die wordt aangemerkt als het
begin van de Tachtigjarige Oorlog. Deze veldslag laat
zien dat de herinneringen aan een slag, en derhalve de
toegekende betekenis van een slagveld, door allerlei
historische processen een dynamisch verloop kennen.
Bij het Groningse Heiligerlee versloeg het leger van
Lodewijk van Nassau een leger van huurlingen onder
leiding van de Spaansgezinde stadhouder van Gronin-

gen (afbeelding 8). Hierbij sneuvelde Adolf van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje, te
midden van honderden andere soldaten, deels gerekruteerd uit de regio. De gewelddadigheden zullen mede
hierdoor een grote traumatische, impact op de plaatselijke bevolking hebben gehad. Niet lang na de slag
werd deze gebeurtenis verwerkt in een onder de Geuzen populair lied, het Wilhelmus, met in het vierde
couplet de strofe: ‘Graaf Adolf is gebleven, in Friesland
in den slag’. Het verhaal van de slag kreeg zodoende op
bovenlokaal niveau een symbolische betekenis voor de
opstand tegen de Spanjaarden. Ongeveer tweehonderdvijftig jaar later, bij de vorming van het Koninkrijk der
Nederlanden en de bijbehorende aandacht voor ‘vaderlandse helden’, werd in Heiligerlee tot tweemaal toe
een monument geplaatst en een aantal herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. De vraag welke betekenis
het katholieke volksdeel aan de ‘protestantse opstand’
kon toedichtten, veroorzaakte daarbij een felle politieke
polemiek. Het in 1873 door koning Willem iii onthulde
standbeeld van de stervende Adolf van Nassau werd zo
naast een herinnering aan de veldslag tevens een herinnering aan het ontstaan van een verzuild Nederland.
In de loop der tijd is de herinnering aan de slag deel
geworden van de identiteit van het dorp zelf. De plaatselijke voetbalvereniging voert de stervende Adolf in
haar clublogo (afbeelding 9), verschillende straten en
winkels zijn vernoemd naar personen of aspecten van
de veldslag en er is een museum ingericht dat geheel is
gewijd aan de slag.
Dit voorbeeld geeft aan dat de betekenis van een slagveld uit verschillende herinneringen wordt gevormd en
dat deze herinneringen kunnen ontstaan, transformeren of zelfs tijdelijk kunnen verdwijnen bij een veranderende politiek-culturele context. Door het specifieke

6

8

karakter van slagvelden, als plaatsen waar veelal op
traumatische wijze getracht werd politieke tegenstellingen te doorbreken, zijn het bij uitstek plekken waar het
verleden zeer lange tijd blijft doorwerken. Verwijzingen
naar dit verleden en de manier waarop men dit wilde
herinneren, zijn veelal nog steeds zichtbaar in deze
landschappen. Daarentegen is de manier waarop
gebeurtenissen bewust of onbewust in de vergetelheid
raakten minder goed zichtbaar. Archeologisch onderzoek kan daarom niet alleen inzicht geven in de wijze
waarop een slagveld werd achtergelaten, maar ook bijdragen aan een begrip van de manier waarop samenlevingen dergelijke gebeurtenissen herinneren of vergeten.

Conflictarcheologie in Nederland

De sessie noch dit artikel pretenderen een compleet
overzicht te geven van conflictarcheologie in Nederland. Terwijl onderzoek van de meest recente oorlog de
afgelopen jaren sterk in opkomst is, doen archeologen
al jaren onderzoek naar oudere verdedigingslinies en
vestingwerken, van de Romeinse limes tot schansen uit >

Overlappende militair landschappen: op de voorgrond het negentiende-eeuwse Fort bij Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met aangrenzend de boomgaard en akker
waaronder de resten verborgen liggen van het Romeinse castellum Fectio. De foto is genomen in westelijke richting, met rechts
de a12.
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Aan het maaiveld zichtbaar spoor van een ingegraven Duits manschappenverblijf, een zogenoemde Halbgruppenunterstand, in de
Meinweg.

8

Het slagveld van Heiligerlee, nabij de plek waar nu het monument staat en waarschijnlijk de locatie waar Lodewijk van Nassau
zijn kampement had opgeslagen.

9

De stervende Adolf van Nassau in het clublogo van de
Voetbalvereniging Heiligerlee.
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de Tachtigjarige Oorlog. Gericht onderzoek op slagvelden wordt in Nederland nog amper uitgevoerd, sterker
nog: er bestaat geen overzicht van de ligging van de
vele tientallen slagvelden in ons land. De inventarisatie
van Visser5 biedt een eerste overzicht. Het onderzoek
bij Gennep toont aan dat slagveldarcheologie ook in
Nederland een bijdrage kan leveren aan de bestudering
van het verloop van veldslagen en belegeringen.
In Nederland is ‘conflictarcheologie’ nog geen gangbare term, in tegenstelling tot landen als het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De International
Fields of Conflict Conference beleefde in 2012 zijn zevende editie. Dit congres toont de meerwaarde van deze
thematische benadering: de inspirerende uitwisseling
van kennis en ervaring tussen archeologen die uiteenlopende gebieden en perioden onderzoeken. Deze
archeologen vinden elkaar in de bestudering van
(aspecten van) het gewapend conflict, een in de menselijke geschiedenis onvermijdelijke en telkens terugkerende gebeurtenis. Ondanks de technische vooruitgang
blijven de basisprincipes van het gewapend conflict
opvallend ongewijzigd. Archeologisch onderzoek naar
resten van oorlog en geweld biedt een onafhankelijke
blik op die gebeurtenissen. Archeologie is daarmee bij
uitstek een discipline die een bijdrage kan leveren aan
de bestudering van het gewapend conflict.
Thema’s die daarbij aan de orde komen, zijn allereerst
de materiële cultuur van de strijd: de materiële neerslag van het conflict biedt inzicht in het verloop van de
strijd. Analyse van ogenschijnlijk oninteressante en
onopvallende vondstcomplexen levert een wezenlijke
bijdrage aan het begrip van een veldslag. Archeologische vondsten kunnen richting geven aan historisch
bronnenonderzoek of kunnen historische bronnen duiden. Daarnaast biedt een langetermijnperspectief
inzicht in het militaire landschap en op de specifieke
locatiekeuzefactoren die door de tijd heen bepalend
zijn geweest voor de inrichting en het gebruik van militair landschappen. Welke plekken hebben onder diverse overheersers en onder diverse politieke systemen
een militaire inrichting gekregen en wat was hun betekenis? Door de beschikbaarheid van historische bron-

nen voor recentere perioden kan de toepassing van een
strategie of doctrine in het veld worden getoetst, terwijl
die onderliggende principes voor oudere perioden afgeleid dienen te worden uit de (ruimtelijke) analyse van
vondsten en sporen. De materiële neerslag van een
conflict en vooral de omgang met oorlogserfgoed kan
ook zicht geven op de mentale neerslag van slagvelden,
als plaatsen waar getracht werd politieke tegenstellingen te doorbreken. Een militair landschap is niet alleen
een functioneel landschap, maar ook een plaats van
herinnering. Archeologisch onderzoek kan deze herinnering inkleuren, verfijnen en vooral nuanceren.
Een thematische, diachrone benadering biedt bovenal
een verfrissende blik buiten de gangbare grenzen van
plaats en tijd en kan daarmee verrassend nieuwe
inzichten en hypotheses opleveren. Mooie voorbeelden
hiervan zijn de Tsjechische helm en de buitgemaakte
wapens die in het Duitse munitiedepot bij Apeldoorn
werden aangetroffen en die een verklaring kunnen vormen voor vreemde, tot nu toe moeilijk te verklaren
vondsten uit Romeinse militaire context, zoals het
unieke zwaard van Woerden (afbeelding 10).

Noten
1

Kok en Vos (2013).

2

Reinders (2012).

3

Beckers (2012).

4

Visser (2013).

5

Idem.
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