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PERSONALIA 

Naam:   Arjen Vincent Alexander Johannes Bosman 

Woonplaats:  Dordrecht 
Geboren:  6 juli 1963 te Haarlem 
Werk:  +31 650653432 

e-mail:   military.legacy@gmail.com 
websites: www.militarylegacy.nl 
  www.leger1939-1940.nl 

KvK :  56926464 
 

COMPETENTIES EN SPECIALISME 

 Inhoudelijk deskundig (senior niveau archeologie / militaire historie) 

 Kritisch en innovatief 
 Kwaliteitsborger 
 Alert en daadkrachtig 

 Doorzetter en vasthoudend 
 
Arjen is zelfstandig ondernemer van de eenmanszaak Military Legacy, waarvoor 

het initiatief genomen is in 2011. Hierin worden archeologie en krijgsgeschiedenis 
gecombineerd, waarbij de focus ligt op de periode 1870-1999 in Noordwest-Europa 
(met name Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland). Hij is een expert op 

het gebied van militaire constructies en artefacten, en weet die in zowel 
landschappelijke als historische context te plaatsen en waarderen. Hij kan bogen 
op meer dan 35 jaar ervaring in omgang met archeologie en krijgsgeschiedenis.  

Sinds 2006 verzorgt Arjen diverse cursussen en excursies voor Livius Onderwijs, 
Amsterdam. Hij doceert onder andere Provinciaal Romeinse Archeologie, 
Slagveldarcheologie en historische cursussen over WO1, WO2, Politionele Acties 

(Indonesië 1945-1950), de Koude Oorlog en VN Vredesoperaties. 
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ARBEIDSVERLEDEN VOOR 2013 

2003 - 2012 senior archeoloog en senior adviseur bij The Missing Link bv te 
Woerden. In zowel binnen- als buitenland zijn producten binnen het 

erfgoedmanagement ontwikkeld en is voor de borging van de kwaliteit in diverse 
projecten gezorgd.  
2003 - 2011 docent Provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit Gent. 

Tevens is hij als inhoudelijk deskundige betrokken bij de begeleiding van enkele 
doctoraalscripties met betrekking tot onderzoek naar WO1 en het academiseren 
van archeologisch onderzoek naar deze periode. Met name is de thematiek onder 

handen genomen hoe te waarderen en welke onderzoeksvragen relevant zijn, 
naast de algehele opzet van onderzoek naar dit relatief recente verleden. 
1999 - 2003 archeologisch manager bij De Maaswerken te Maastricht, 

verantwoordelijk voor de Zandmaas (Roermond tot Grave). Hierbij zijn plannen op 
nationaal niveau vertaald naar lokale situaties ten aanzien van archeologische 
monumentenzorg. 

1997 - 1998 opgravingsleider in dr. Poelsstraat te Heerlen i.o.v. het 
Thermenmuseum.  
1995 - 1997 plaatsvervangend provinciaal archeoloog in respectievelijk Overijssel 

en Gelderland vanuit de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort.  
1994 conservator in Museum Beeckestijn, te Velsen-Zuid. 

1989 - 1993 Assistent in Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, hetgeen 
geleid heeft tot zijn proefschrift over Romeins Velsen waarop hij eind 1997 is 
gepromoveerd. 

1983 - 1984 militaire dienstplicht, o.a. bij de VN-vredesmacht UNIFIL in Libanon. 
 

OPLEIDING 

2012  Basiskennis OCE, ReasEuro/SEOCE 
2010  Cursus Behoud & Beheer, Ministerie VWS 

2008   Cursus nieuwe WRO, M. Kuper 
2007  Cursus Veranderingen in de WRO, M. Kuper 
2005-2007 Docententraining & Presentatietechniek, UGent 

2005  Training Onderhandelen, Kenneth Smith Trainingen 
2005    Cursus Ruimtelijke Ordening, M. Kuper 
2002    Management van Archeologische Projecten, VU 

1997    Promotie tot Doctor, UvA 
1995    Rijbewijs B 
1994    Behoud & Beheer, Provincie Noord-Holland 

1994    Museum Registratie & Documentatie, Provincie Noord-Holland 
1993    Geschiedeniscursus: De (re)constructie van het verleden, UvA 
1992    Communicatievaardigheden, UvA 

1989    Aardewerktechnologie, Erasmus cursus (Sorbonne en Cambridge) 
1985-1989 Doctoraal Pre- en Protohistorische Archeologie, specialisatie in 

Archeologie van de Romeinse tijd, UvA 

1984-1985 Propadeuse Kunstgeschiedenis & Archeologie, UvA 
1975-1983 HAVO & VWO, Ichthus College, Driehuis 

 

 

 

  



 

 

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN EN WERKERVARING  

 Begeleiding OCE en archeologie o.a. Vliegkamp Valkenburg (ZH) 
 Adviseur bij projecten o.a. te Arnhem, Bennekom, Delft, Katwijk, Lochem en 

Oosterhout 

 Beschrijving, analyse en publicatie van vondsten en sporen van militair erfgoed 
uit Valkenburg (ZH), Katwijk aan zee, Delft, uit de Vecht, Soesterberg en 
Beveren (nabij Antwerpen, B) 

 Opsteller en beoordelaar van programma’s van eisen met krijgshistorische 
component 

 Beschrijver van de films uit de periode 1939-1941 in het archief van het 

Legermuseum (tegenwoordig Nationaal Militair Museum) 
 Adviseur bij bioscoopfilms zoals Het Bombardement (première november 

2012), Mei 1940 (2013) en De Grebbeberg (in ontwikkeling, verschijnt 2015) 

 Adviseur bij tv-series zoals Juliana en Bernhard, schavuit van Oranje 
 Adviseur bij korte film Mei 1940, Vijf dagen oorlog, geen schot gelost (HKU, 

Utrecht) 

 Auteur van artikelen reeks over de Nederlandse militair in de periode 1914-
1940 

 (mede)organisator historische display tijdens de nationale Veteranendag 

(Malieveld, Den Haag) 
 Ontwikkeling van gemeentelijk archeologisch beleid voor o.a. de gemeenten 

Bloemendaal, Westland, Culemborg, Dalfsen, Hardenberg, Son & Breugel, 

Oisterwijk, Margraten en Epe 
 Beoordelaar en opsteller van rapporten, evaluaties en programma’s van eisen  
 Onderzoek en rapportage van projecten Romeins Velsen 2 en Velserbroek B6  

 Bijdrage aan diverse MER-trajecten, zoals Ruimte voor de Rivieren en Lent 
 Venlo, Floriade en Venlo, Q4, veldwerk en kwaliteitsborging 
 Arnhem, Schuytgraaf: specifiek inhoudelijke synthese van al het 

archeologische veldwerk en publicatie 
 Houten, Castellum en Hofstad, waardering, onderzoekskader en 

kwaliteitsborging  

 Boxmeer, Sterckwijk, waardering, onderzoekskader en kwaliteitsborging 
 Cuijk, waardering, onderzoekskader en kwaliteitsborging 
 Ammaïa, Portugal, onderzoek Romeinse stad, tentoonstelling/publieksbereik 

 Keulen, Duitsland, aanleg Nord-Süd Stadtbahn (Metro), kwaliteitsborging 
 Voorbereiding van inventarisatie en waardering in de Maaswerkenprojecten te 

Lomm, Well-Ayen, Oijen, Lateraalkanaal West 

 Velsen 1 en Velsen 2, opgraving, analyse en publicatie 

 

OVERIGE RELEVANTE ERVARING 

Opgravingservaring vakgebied 
 Tussen 1975 en heden: Zeer veel ervaring in opgravingen, proefsleuven, 

booronderzoeken en veldverkenningen in geheel Nederland in diverse 

 

 

 

  



 

complextypen (Romeinse forten t/m WO2 loopgraven) en perioden van 
Neolithicum t/m WO2, zowel in het buitengebied als stadskernonderzoek. 

 

Presentaties vakgebied 
 Zeer veel publicaties in vaktijdschriften en boeken over archeologische inhoud 

en onderzoeksbeleid. Zie de separate lijst van publicaties. 
 Mondelinge presentaties en papers op diverse (inter)nationale congressen. 

Tussen 2003 en 2010 is door zijn zorg het jaarlijkse congres de Romeinendag 

/ Journée d’archéologie Romaine, België mede georganiseerd. 
 Cursussen aan private onderwijsinstellingen en colleges aan de Universiteit 

van Amsterdam en Universiteit Gent 

 Diverse tentoonstellingen en tentoonstellingsbijdragen, zie de separate lijst 
hiertoe. 

 

Verenigingen en bestuurservaring (nu en in het verleden) 
 Lid van het bestuur van de AWN Afdeling Kennemerland, voorzitter van de 

werkgroep Velsen (1987-1989) 

 Mede-oprichter van de Historische Kring Velsen (HKV), samenwerkingsverband 
van alle historische verenigingen in de regio Velsen e.o. 

 Lid van de redactie van Velisena, jaarboek van de Historische Kring Velsen 

(HKV) (1993-2002) 
 lid van de commissie voor de vervaardiging van diaseries/lesbrieven 

Archeologie en Lokale Geschiedenis voor het Middelbaar Onderwijs in de 

regio Velsen (1993-1994) 
 Adviseur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn 
 bestuurslid (1995-1997) en voorzitter (1997-2007) van de Stichting Historische 

Militaria (SHM), sinds september 1998 overgegaan in de Vereniging Historische 
Militaria (VHM). 

 Beheerder van de website over het vooroorlogse Nederlands leger: 

www.leger1939-1940.nl 
 Lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) 
 Lidmaatschap Vereniging Ondernemers in de Archeologie (VOiA) 

 Lid van het organiserend comité van de Romeinendag in België (2003-2010) 
 Lid van de VZW Archeologisch Inventaris Vlaanderen (2003-2010) 
 Lid van de Commissie van Onderzoek, Gallo-Romeins Museum, Tongeren 

 Adviseur van de Nationale Referentie Collectie, RCE, Amersfoort 
 Lid van de Commissie van Toelating Beroepsregister van Archeologen 

(2007-2010) 

 Lid van het organiserend comité Dordt Open Stad, herdenking van de meidagen 
1940 op het Eiland van Dordrecht 

 Lid van de redactie van Momentum, tijdschrift over de Oudheid (2006-2009) 

 Lid van het internationale comité voor battlefield archaeology 
 Begeleider in het Erkenning Verworven Competenties traject (EVC KNA 

Archeologie)  

 

Ontvangen eerbewijzen, subsidies en honoraria 
 Drager van de Unifilmedaille  

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 Drager van de Herinneringsmedaille VN operaties met gesp Libanon 1979 
 Drager van het Draaginsigne Veteranen 

 Onderzoek naar zogenaamd Waaslands aardewerk; subsidie FWO, Brussel 
 Marie Curie Fellow, Radio Past Project, Ammaia Portugal; subsidie Europese 

Gemeenschap, Brussel 

 Onderzoek Velsen 2, Odyssee programma, korte projecten; subsidie NWO, 
Den Haag 

 Onderzoek Velserbroek B6; subsidie Provincie Noord-Holland, Haarlem 

 Winnaar van de aanmoedigingsprijs van de Nationale Geschiedenis Online 
Prijs 2010 voor zijn website www.leger1939-1940.nl; Historisch Nieuwsblad & 
de gezamenlijke Archieven in Nederland 

 Winnaar van de Nederlands Klassiek Verbond prijs 2011 voor het samen met 
Jona Lendering geschreven boek De Rand van het Rijk, De Romeinen en de 

Lage Landen  
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