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vi vii

Dankwoord

Dit promotie-onderzoek ontwikkelde zich als de processie 
van Echternach. Het is aan de steun van velen te danken 
dat het werk ten slotte tot een goed einde is gebracht. Ik be-
dank eenieder die mij geholpen heeft, en in het bijzonder de 
volgende personen en instanties:

– de IPP-stafleden van destijds voor hun belangstelling, 
speciaal de IPP-veldtechnici voor de ondersteuning in het 
veld, met name Henk van Ramshorst, en voorts Bob Don-
ker die mijn vele tekeningen zorgvuldig inkte;
– de vele IPP-studenten die bij mij hun veldwerk en vaak 
ook hun protocolboek wilden doen, vooral de recividisten 
waarop ik zo vaak, weer of geen weer, een beroep kon doen: 
Pieter Floore, Peter Kranendonk, Paul van der Kroft, Gui-
do Mauro, Mark Verhoeven en Maarten Wispelwey; 
– de amateur-archeologen die telkens van de partij waren: 
scholier Gerard Aalbersberg, huisvrouw Wies Kreukniet 
en manusje van alles Dick Veldhuizen, en verder vrijwilli-
ger Peter Groeneveld die tijdens de veldcampagne van 1990 
zo veel mooie foto’s maakte van het grafveld; 
– de IPP-studenten die mij hielpen met het beschrijven van 
het SW/Pre-Drouwener aardewerk;
– de IPP-studenten Maja d’Hollosy en Adri Tol voor hun 
scripties die belangrijk waren voor mijn grafveldverhaal, 
Paul van der Kroft voor zijn sterke scriptie over het vuur-
steen van wp. 89-17 en het omzetten van de landschapskaar-
ten in fraaie digitale tekeningen, samen met Edy Mulié, en 
VU-student Gerard Aalbersberg voor zijn natuursteen-
scriptie en het omvangrijke aardewerkdeterminatiewerk dat 
hij met mij deed; 
– Alistair Bright, Paul van der Kroft en Gerard Aalbersberg 
voor de Engelse vertaling van mijn samenvatting;
– Dick Velthuizen in zijn latere hoedanigheid als beheerder 
van het Archeologisch Depot van Flevoland, voor de vaak 
genoten gastvrijheid en het uitlenen van originele docu-
mentatie;
– mijn collega’s in het Natte-Hartproject Eli Gehasse en 
Wouter Gotjé voor de fijne samenwerking en de stimule-
rende discussies;
– Jan Lanting voor het opnemen van graven van P14 in zijn 
tandemail-dateringspilot, en Willem-Jan Hogestijn voor en-
kele verduidelijkingen;
– de leden van de Stuurgroep Kennisontwikkeling Hanze-
lijn, met name Karen Waugh, die ervoor zorgden dat mid-
delen beschikbaar kwamen ten behoeve van mijn publica-
tie-figuren en de opmaak van dit boek;
– de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en 
Praehistorie, in het bijzonder Willy Metz en Epko Bult, 
voor de tegemoetkoming in de kosten van het drukken en 
binden van dit boek;

– degenen die delen van mijn onrijpe teksten gelezen heb-
ben en voorzagen van opbouwend commentaar waar ik veel 
profijt van heb gehad: Ernee ten Anscher, Erik Drenth, 
nogmaals Eli Gehasse en Wouter Gotjé, Leendert Louwe 
Kooijmans (tot tweemaal toe) en Liesbeth Smits;
– de ‘redactieraad’ die zich spontaan aanbood: Jan Albert 
Bakker, Edy Mulié en Carin Velgersdijk – wat jullie er nog 
allemaal aan verschrijvingen en verdubbelingen uit hebben 
gehaald: hulde;
– de leden van de leescommissie: Gerard Aalbersberg, Willy 
Groenman-van Waateringe, Jens Lüning (die niet terug-
schrok voor het omvangrijke Nederlandse manuscript) en 
Daan Raemaekers (ook voor menig inhoudelijk gesprek);
– mijn werkgever RAAP Archeologisch Adviesbureau, en 
speciaal Marten Verbruggen (die de aanzet gaf voor mijn 
hervatting van dit werk) en Jørgen van Beek, voor de prak-
tische ondersteuning en de welwillende opstelling;
– mijn vrienden, voor hun morele steun en de coulance wan-
neer ik zat door te zagen over mijn obsessie, en later, toen 
het ernaar uitzag dat het project in het slop geraakt was, 
voor de fijngevoeligheid het P-woord niet meer te bezigen 
(een enkeling daargelaten);
– mijn familieleden, speciaal mijn ouders die mij nieuws-
gierigheid, leergierigheid, discipline en dissident denken 
bijbrachten;
– Tom Bloemers, voor zijn inzet en steun in de laatste jaren 
(en ook voor zijn prikkelende opmerking in de zomer van 
2008, dat ik voort moest maken als ik nog bij hem wilde 
promoveren, waarop ik reageerde met “reken daar maar 
niet op”, maar het bleef schuren);
– Jan Albert Bakker, mijn ‘geestelijk vader’, voor zijn bege-
leiding, hartelijkheid, nooit aflatend vertrouwen in de goe-
de afloop (als dat tegen beter weten in was, heeft hij mij 
dat nooit laten merken), voor zijn warme en stimulerende 
belangstelling voor mijn bezigheden, zijpaden of niet, voor 
het telkens weer lezen van een pennenvrucht van mijn 
hand, en om de kennis over, en liefde voor het vak die hij 
mij heeft bijgebracht;
– nogmaals Paul van der Kroft, collega nu, voor zijn identi-
ficatie met mijn project, de geweldige inzet (die zoveel ver-
der ging dan redelijkerwijs verwacht kon worden) bij de 
vertaling van mijn tekeningen en ruwe tabellen in zulke 
mooie figuren (een titanenwerk), voor zijn expertise bij het 
bevragen van de databases, zijn heldere kritiek, constante 
meedenken, de vele redactionele op- en aanmerkingen en 
verbetersuggesties, en voor zijn geduld bij de zoveelste wij-
ziging. En wat een opmaak! Respect man, sterven in 
schoonheid!;
– en ten slotte mijn lieve Antonia, voor haar liefde, begrip, 
wijsheid en kracht.




