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Guido Abuys (1962) is sinds 1992 werkzaam op het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
waarvan de laatste 17 jaar als conservator. Vooraf en tijdens de opgravingen op en rond het terrein 
van het voormalig kamp Westerbork ondersteunde hij de archeologen in het geven van historische 
informatie. 



 

Dr. Jan Benjamins (1943) was tot 2002 senior scientist fysische en colloïd chemie bij Unilever 
Research and Development in Vlaardingen. Vanaf 2002 tot en met 2007 bekleedde hij eenzelfde 
functie bij het Top Institute Food and Nutrition te Wageningen. 

Joke A. Benjamins Palte (1947) werkte tot 2002 o.a. als histologisch analiste op de afdeling 
pathologie en werkte tevens mee met de humane studies voeding en gezondheid bij Unilever 
Research and Development te Vlaardingen. Vanaf 2002 tot 2007 was zij medewerkster humane 
studies bij de Wageningen Universiteit. 

Publicatie betreffende een heel ander onderzoeksveld in de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 
2013: Terug naar de Nieuwe Krim. Op zoek naar een verdwenen Romeinse muntschat 
J. Benjamins, J.A Benjamins-Palte en W.A.B. van der Sanden  

 

 

Dr. Dorina Maria Buda is Assistant Professor in Tourism Studies and Rosalind Franklin Fellow at the 
University of Groningen in the Netherlands. Here she has established Tourism Research Network 
Northern Netherlands (TOREN) [rug.nl/research/toren & facebook.com/researchtoren], with the 
goal to create a shared intellectual environment and impetus to increase tourism research in the 
Netherlands.  Dorina’s work has been driven by a passion for tourism research, which revolves 
around interconnections between tourism, heritage, socio-political conflicts, emotions, and identity. 
Dorina publishes is the author of Affective Tourism: Dark Routes in Conflict, Routledge 2015 
[facebook.com/affectivetourism], whereby she offers a new way of understanding and theorising 
tourism encounters.  
 

 

http://rug.nl/research/toren
http://facebook.com/researchtoren
http://facebook.com/affectivetourism


 

Martijn Eickhoff (1967) is senior onderzoeker bij het NIOD. In zijn proefschrift De Oorsprong van het 
‘Eigene'. Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme (2003) behandelde hij 
de bijzondere belangstelling van nationaalsocialisten voor de Nederlandse pre- en protohistorie. 
Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd in historische cultuur (erfgoed, herinnering en archeologie) 
en de gevolgen van machtswisseling en grootschalig geweld in Europa en Azië.  
 
 
 

 

Evert van Ginkel (1955) studeerde prehistorie in Leiden en ontwikkelde na zijn afstuderen een 
zelfstandig bureau dat tentoonstellingen, AV-producties, evocatief en educatief schriftelijk materiaal 
en adviezen verzorgt op het gebied van archeologie en (cultuur)geschiedenis. De laatste jaren houdt 
hij zich beschouwend bezig met archeologisch oorlogserfgoed, met de nadruk op de archeologie van 
de Tweede Wereldoorlog.  



 

Ruurd Kok (1969) is werkzaam bij RAAP Archeologisch Adviesbureau als senior-beleidsadviseur in de 
Regio West en verantwoordelijk voor de producten op het gebied van Bureauonderzoek en 
Beleidsadvisering. Zijn werkzaamheden omvatten het opstellen van cultuurhistorische kaarten, het 
uitvoeren van bureauonderzoeken en advisering. Binnen RAAP is hij in het bijzonder actief op het 
gebied van WOII-archeologie. Hij heeft o.a. onderzoek gedaan op de Grebbeberg, de Afsluitdijk en in 
diverse verdedigingslinies, waaronder de Atlantikwall, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Grebbelinie. Meest recent was hij projectleider voor de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed 
(www.ikme.nl), een indicatieve landelijke verwachtingskaart voor oorlogserfgoed. 

 

 foto Sake Elzinga 

Ivar Schute werkt als senior projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau. Hier houdt hij zich 
bezig met diverse aspecten van de Archeologische Monumentenzorg zoals het formuleren van 
gemeentelijk archeologisch beleid, vooronderzoek van te bebouwen terreinen, 
verwachtingsmodellen en meer specifiek de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Hij voerde 
diverse onderzoeken uit langs de Grebbelinie, Vordere Wasserstellung en was betrokken bij de 
herinrichting van zowel Kamp Amersfoort als Kamp Westerbork. Hier voerde hij een aantal kleinere 
opgravingen uit. Dit leidde tot zijn betrokkenheid bij diverse internationale projecten zoals het 
karteren van massagraven in Bergen-Belsen, het onderzoeken van dwangarbeiderskampen op de 
Kanaaleilanden en het archeologisch onderzoek van de vernietigingskampen Treblinka en Sobibor. In 
2014 vormde hij deel van het team dat de fundamenten van de gaskamers van Sobibor terugvond en 
blootlegde. Hij werkt in deze projecten o.a. samen met de universiteiten van Cambridge en 
Staffordshire, Yad Vashem, het Joods Historisch Museum, het Ministerie van VWS en de VU te 
Amsterdam. Op dit moment richt zijn aandacht zich op de Joodse werkkampen in Nederland. 

http://www.ikme.nl/


 

Klaas Timmer (1939) is voor zijn pensionering werkzaam geweest in verschillende soorten onderwijs. 
Hij is historisch-geograaf en deed zijn doctoraal sociale geografie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Zijn speciale interesse gaat uit naar veenontginning en Tweede Wereldoorlog. 
Publicaties over de Tweede Wereldoorlog betreffen de ervaringen van de mobilisanten uit zijn 
woonomgeving in 1939-1940, de strijd in Drenthe in april 1945 gezien door de ogen van een Duitse 
Fallschirmjagerhauptmann, en de Duitse verdedigingswerken in Noord-Nederland. Momenteel  
werkt hij voor de Stichting Menno van Coehoorn aan een databank van Duitse verdedigingswerken 
in Noord-Nederland, inclusief alle Waddeneilanden. 

 

 

Nick Warmerdam is afgestudeerd archeoloog en heeft zich tijdens zijn studiejaren en dagelijkse werk 
vooral gespecialiseerd in militair erfgoed en dan in het bijzonder het erfgoed van de Tweede 
Wereldoorlog en Tachtigjarige Oorlog. De passie voor erfgoed en militair erfgoed begon al op vroege 
leeftijd, met het bezoeken van de vele bunkers in het duin. Al snel resulteerde dit in uren 
archiefonderzoek en gebiedsverkenningen, waarbij niet alleen interesse ontstond voor de objecten, 
maar ook vooral voor de overkoepelende verhalen achter dit erfgoed. Op dit moment is hij 
werkzaam als junior archeoloog voor BAAC archeologie en bouwhistorie en is hij tevens eigenaar van 
Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek. Recent uitgevoerde projecten zijn onder andere het 
verbeelden van het erfgoed van de Atlantikwall, het uitvoeren van diverse gebiedsinventarisaties en 
het creëren van een wandelroute langs het erfgoed van de Atlantikwall in Zuid-Holland.  


