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Dankwoord 

 

Dit proefschrift is tot stand gekomen binnen het Servatius-project, dat tot algemeen doel had de 

opgravingen van het Vrijthof (1969-70) en de Servaas Pandhof (1953-54) uit te werken en te 

publiceren. Het verzamelen van alle documentatie en materiële overblijfselen van deze opgravingen, die 

zich verspreid over verschillende depots en archieven bevonden, was dan ook de eerste uitdaging voor 

de onderzoekers verbonden aan dit project. Een eerste woord van dank gaat daarom uit naar het 

Provinciaal Depot Limburg, het Gemeentelijk Depot Maastricht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

en het Rijksmuseum van Oudheden die hieraan hun medewerking hebben verleend.  

De creatie van omvangrijke databases en digitale bestanden om de beschikbare data te ontsluiten en in 

geordende en geïnterpreteerde vorm te bewaren en toegankelijk te maken, vormde de tweede 

uitdaging. Vele uren zijn gaan zitten in 'databasevergaderingen' en het bedenken van de beste 

ontsluitingsstrategieën, wat met name in goede banen werd geleid door collega-projectleden Raphaël en 

Dieuwertje met hun gedegen kennis van digitaliseren, archiveren, databases en de overige 

computerprogramma's die zijn gebruikt. Maar ook onmisbaar waren Nina, Frans, Titus, Liesbeth en 

Menno die ervoor hebben gezorgd dat de 'digitale structuren' werden gevuld met gegevens waar ik 

dankbaar gebruik van heb gemaakt. Het resultaat bestaat uit digitaal beschikbare gegevensbestanden 

van het Servatius-complex op basis waarvan dit complex wordt gepubliceerd en toekomstig onderzoek 

mogelijk is. Deze digitale exercitie heeft daarnaast geresulteerd in 'uitwerksoftware' waarmee 

vroegmiddeleeuwse grafvelden, zoals binnen het nu lopende Anastasis-project, uniform kunnen worden 

uitgewerkt.  

De derde uitdaging bestond uit het schrijven van een proefschrift. Naast de ontwikkeling van een 

vondstendatabase en de publicatie van de grafvondsten hield dit een zoektocht in naar een meer 

inhoudelijke verdieping die bij aanvang van het onderzoek nog niet precies gedefinieerd was. Het 

beschrijven en bediscussiëren van vroegmiddeleeuwse grafobjecten lijkt vanzelfsprekend ook een 

chronologische analyse van deze objecten te impliceren, waarbij meestal wordt voortgebouwd op al 

bestaande chronologische constructies. Ik ben gaan twijfelen aan de 'feitelijkheid' van deze constructies 

die vaak zonder kritische beschouwing de basis worden voor de verdere inhoudelijke interpretatie van 

(de temporele ontwikkeling van) begrafenisrituelen. Daarom heb ik ervoor gekozen de beginselen van de 

gehanteerde dateringsmethoden in de vroegmiddeleeuwse archeologie te doorgronden en daar waar 

nodig te bekritiseren en van een alternatief te voorzien. De methoden en technieken van de 

Merovingische begrafenischronologie, de interpretatieve onderzoeksgeschiedenis van 

vroegmiddeleeuwse begrafenispraktijken en de betekenis van materiële cultuur in het algemeen zijn de 

voornaamste onderzoeksgebieden waarop de in dit proefschrift gevoerde discussie met betrekking tot de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van de dateringsmethoden is gebaseerd. De deskundige begeleiding 

van promotor Frans Theuws, die goed bekend is met al deze onderzoeksgebieden, maar ook met de 

materiële overblijfselen van vroegmiddeleeuwse begrafenispraktijken, was onmisbaar voor het 

volbrengen van het proefschrift, evenals de aanwijzingen van Titus Panhuysen in zijn rol als copromotor. 

Joep Hendriks bedank ik voor zijn hulp met de determinatie van het Romeinse aardewerk, Sophie van 

Lith voor haar hulp bij het uitwerken van het glas en Paul Beliën en Arent Pol voor het determineren van 

de munten. De tekeningen van de objecten gemaakt door Bob Donker, en de foto's van Anneke Dekker 

zijn niet alleen mooi en functioneel voor de uiteindelijke publicaties, maar waren ook bijzonder bruikbaar 

in het werkproces. Zij hebben gedurende de eerste jaren van het project hard gewerkt om dit 

beeldarchief tot stand te brengen. De betrokkenheid van de overige projectleden (hierboven genoemd) 

bij het promotietraject heb ik bijzonder gewaardeerd, zoals ook de aanwezigheid van Martine die zich de 

laatste jaren bij ons grafveldenproject heeft aangesloten en altijd een verfrissende kijk weet te bieden 

op rituele praktijken en andere menselijke gedragingen. Binnenkort verwelkomen we Maaike als nieuwe 

collega en ik kijk ernaar uit om samen met haar nog veel meer grafvelden onder handen te nemen.  
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Naast het project was er het AAC als prettige collegiale werkomgeving. Door de collectieve verhuizing en 

vele interne wisselingen van werkplekken heb ik gelukkig een aanzienlijk aantal collegae leren kennen 

als kamergenoten. Een paar aangename jaren heb ik afwisselend mogen doorbrengen met Jeltsje, 

Menno, Antoinette, Maartje, Arno en Dieuwertje; het was telkens weer anders maar met jullie allen was 

het goed toeven. De laatste wisseling heeft geleid tot een plaats op een 'projectkamer' waar de 

samenstelling van kamergenoten niet altijd even voorspelbaar is, maar waar het afgelopen jaar in elk 

geval Nina, Jelmer, Suzanne en Robin als student-assistenten langzaam maar zeker een werkplaatsje 

hebben veroverd en veel welkome vrolijkheid en gezelligheid hebben gebracht tijdens mijn laatste 

krachtinspanning om dit proefschrift te volbrengen, zoals ook de koffiepauzes met Anne hieraan hebben 

bijgedragen.  

 

En dan was er buiten het proefschrift en het AAC ook nog wat. Velen hebben daar de afgelopen jaren 

een verschillende rol in gespeeld, maar speciale dank gaat uit naar Lisette, Anneke, Annet, Ad, Monique,  

Wändi, Janneke, Isidor, Lia, Judy, Shane, Juliette, Akira, Eveline, Herman, Ria, Nicky, Ron, Eveline en 

Peter, jullie weten zelf wel waarom… 

 

 




