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Voorwoord 

Met deze dissertatie wordt een periode afgesloten van vier en een half jaar universitair 
onderzoek. Tegelijkertijd is dit boek één van de uitkomsten van een proces dat lang geleden 
begon. Ik zal waarschijnlijk nooit helemaal begrijpen hoe vreemd mijn keuze om archeologie te 
gaan studeren voor mijn ouders geweest moet zijn. Desondanks hebben zij mij de afgelopen 
jaren altijd op velerlei manieren gesteund. Daarom is deze dissertatie aan hen opgedragen. 

De hulp van enkele personen is van cruciaal belang geweest voor het afronden van mijn 
promotieonderzoek Op de allereerste plaats geldt dat voor de begeleiding door mijn promotor 
prof. dr. Joost Crouwel. Hij heeft voorlopige versies van hoofdstukken steeds zeer zorgvuldig 
en snel gelezen. Zijn brede archeologische kennis en zijn voortdurende nadruk op duidelijkheid 
hebben bijgedragen aan het welslagen van mijn onderzoek. Ik ben voortdurend geïnspireerd 
door zijn wetenschappelijke integriteit en vooral door zijn enthousiasme. 

In de beginfasen van mijn onderzoek heeft Vronwy Hankey mij zeer geholpen om het werk 
te beperken en een duidelijke richting te geven. De discussies met Vronwy gaven mij inzicht in 
de complexiteit van het onderzoeksveld. Vronwy's dood was een grote schok. Evenals vele 
anderen beschouw ik het als een voorrecht dat ik heb kunnen profiteren van haar grote kennis 
en expertise. 

Dr. Lucia Vagnetti heeft mij begeleid bij het onderzoek voor de delen die het centrale 
Middelandse zeegebied betreffen. Bovendien hielp zij mij op de juiste weg gedurende de 
periode dat ik in Italië was. Professor Albert Leonard heeft mij begeleid bij het schrijven van de 
hoofdstukken over de Levant en Cyprus. In ben beiden zeer dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van hun grote expertise en voor het lezen van flinke lappen tekst. 

Verschillende collega's hebben de afgelopen jaren hun werk met mij besproken, mij 
vindplaatsen of materiaal laten zien, of delen van mijn onderzoek van commentaar voorzien. 
Dergelijke gesprekken en discussies zijn van groot belang geweest om mijn eigen werk in 
perspectief te kunnen plaatsen. Daarom mijn dank aan dr. P. Attema, dr. M. Bettelli, N. 
Hirschfeld, prof. M. Kleibrink, dr. B. Kling, dr. G. van der Kooij, dr. S. Levi, prof. M. 
Marazzi, G. Matteo en prof. R. Peroni. Ondanks de bijdragen van al bovengenoemde personen 
zijn alle fouten en omissies in deze dissertatie natuurlijk mijn eigen verantwoordelijkheid. 

Mijn promotieonderzoek werd mogelijk gemaakt door een genereuze beurs van de stichting 
UTOPA. Ik wil graag de directeur van de stichting bedanken voor de mogelijkheid die mij is 
geboden en voor de plezierige samenwerking. De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunde me financieel met een reisbeurs, waardoor 
ik vele van de plaatsen die in de dissertatie worden genoemd kon bezoeken. Gedurende die 
reizen verbleef ik over het algemeen op diverse buitenlandse instituten. In alle gevallen waren 
staf en studenten van deze instellingen zeer behulpzaam. Daarom dank ik de stafleden van de 
Britse School in Athene, CAARI in Nicosia, ACOR in Amman, de Britse School in Jeruzalem, 
het Nederlands Instituut te Rome, de Britse School in Rome en Kim Duistermaat in Damascus. 

Het merendeel van het promotieonderzoek voerde ik uit bij de leerstoelgroep Klassieke 
Archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Graag wil ik alle stafleden en de studenten 
bedanken voor de plezierige atmosfeer waarin ik daar heb mogen werken. In het bijzonder wil 
ik Mieke Prent en Jan Paul Crielaard bedanken, met wie ik een kamer deelde. Hun vriendschap 
en de wijze waarop zij tegen archeologie aankijken hebben mij zeer gestimuleerd. 

Ik bedank Sven Peters voor het uitlenen van zijn printer en Bert Lankhoorn voor de tijd die 
hij besteedde aan scannen en kopiëren. De voorkant van mijn proefschrift werd ontworpen 
door mijn vrouw Virna, die de afgelopen jaren net zo betrokken is geweest bij deze dissertatie 
als ik zelf. Woorden zijn niet voldoende om haar te bedanken. 




