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Dankwoord d 

Mi nn of meer toevallig kreeg ik aan het einde van de jaren tachtig van de twintigste 
eeuww een rondleiding bij de ipp-opgravingen op het terrein van het Romeinse 
castellumm bij Valkenburg (Z.H.). Er maakte zich toen een verbazing van mij meester, 
diee aan de basis staat van dit boek. De directe aanleiding was de opmerking van 
dee rondleider dat de eerste opgravingscampagne dateerde van 1941. Ook in 1942 
enn 1943 was er nog onderzoek verricht. De bezettingsautoriteiten hadden de 
opgravingg niet zozeer getolereerd, maar veeleer zelfs gestimuleerd. Opeens zag ik 
alss historicus een toekomst voor me. Dit leidde ertoe dat ik mijn studie geschiedenis 
aann de Universiteit van Amsterdam in 1992 afsloot met een onderzoek naar de 
beoefeningg van de pre- en protohistorische archeologie tijdens de Duitse bezetting 
vann Nederland. 

Hett was mijn scriptiebegeleider Wichert ten Have die me erop wees dat het 
onderwerpp eerder een proefschrift dan een scriptie waard was. Nadat hiertoe de 
benodigdee voorwaarden waren gecreëerd — in 1994 werd ik door NWO als Onder-
zoekerr in Opleiding aangesteld bij de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschie-
deniss van de Universiteit van Amsterdam - bleef hij bij mijn onderzoek betrokken. 
Wichertt leerde mij vooral het evenwicht te houden tussen het streven de zaken 
niett te ingewikkeld te maken en het besef dat niets zo eenvoudig is als het lijkt . 
Ookk mijn contact met de prehistoricus/historicus Ayolt Brongers dateert uit mijn 
afstudeerperiode.. Hij is een geleerde die mij met zijn schijnbaar onbegrensde 
kenniss en belangstelling, en zijn natuurwetenschappelijke precisie liet zien waar 
hett in de wereld der wetenschap om gaat. 

Zowell  Hans Blom als Tom Bloemers waren direct overtuigd van het belang 
vann dit onderzoek. Als promotoren lieten zij mij via gesprekken en met hun 
commentaarr op mijn proefschrift profiteren van hun vakkennis en ervaring. 
Dankzijj  Tom Bloemers' inzet maakte ik snel kennis met define fleurvan de Duitse 
pre-- en protohistorische archeologie. Dit resulteerde in steun van archeologische 
zijdee bij archiefonderzoek in Duitsland, en in verscheidene uitnodigingen om op 
Duitsee archeologische congressen een voordracht te houden. Hans Blom trad op 
alss projectbegeleider. Zijn heldere visie en onaflatend enthousiasme en vertrouwen 
zijnn van groot belang geweest. 

Inn de jaren dat ik aan dit onderzoek werkte, zijn vele personen en instanties mij 
behulpzaamm geweest. Ik bewaar goede herinneringen aan een groot aantal ont-
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moetingen,, gesprekken en gebeurtenissen, die hier onmogelijk allemaal gememo-
reerdd kunnen worden. Tochh wil ik een aantal personen en instanties op deze plaats 
noemenn en bedanken. Delen van het proefschrift en op basis van het proefschrift 
gepubliceerdee artikelen werden gelezen en becommentarieerd door Jos Bazelmans, 
Hermann Beliën, Marieke Bloembergen, Hester Dibbits, Ido de Haan, Margot 
Reesink,, Frank Schroder, Liesbeth Theunissen, Leo Verhart, Carolien Voigtmann, 
Frankk van Vree en Rogier van der Zwaan. De verschillende versies van het volledige 
manuscriptt werden becommentarieerd door Jan Albert Bakker, Barbara Henkes, 
Ronaldd van Raak, Peter Romijn, Harm Tjalling Waterbolk en Simon Wynia. 
Fundamenteell  archiefmateriaal kreeg ik in handen dankzij tips en medewerking 
vann Jan Albert Bakker, CA. van Hees, E.H.P. Cordfunke, Peter Jan Knegtmans, 
Piett Kooi, Jan Lanting, Kirsten van der Ploeg, Herbert Sarfattj, Harm Tjalling 
Waterbolk,, Leo Verhart en Maarten de Weerd. 

Mett veel genoegen denk ik terug aan de interviews die ik in het kader van dit 
proefschriftt afnam. Een lijst van geïnterviewden - die allen de twintigste eeuw 
goedd konden overzien - is elders in het boek te vinden. Zonder uitzondering werd 
ikk hartelijk ontvangen en deelgenoot gemaakt van hun persoonlijke levensgeschie-
denissen.. Ursula van der Weijden ontcijferde de handgeschreven en voor mij 
onleesbaree brieven van G. Kossinna en C. Schuchhardt. Vervolgens sprak ze de 
tekstenn - met hulp van haar dochter Claudia - in op cassette. Haar eveneens 
ingesprokenn commentaar op Kossinna wordt door mij gekoesterd als een historisch 
document. . 

Omm mijn archiefonderzoek zo efficiënt mogelijk te kunnen verrichten, kreeg ik 
tijdelij kk de beschikking over een 'werkplek' in achtereenvolgens het Biologisch-
Archaeologischh Instituut te Groningen (3 maanden), het Rijkmuseum van Oud-
hedenn te Leiden (3 maanden) en de Römisch-Germanische Kommission te Frank-
furtt am Main (2 maal 2 weken). Ik kreeg zo bovendien de gelegenheid op deze 
plekkenn aan de sfeer te proeven en deze onderling te vergelijken. Aan de genoten 
gastvrijheidd denk ik met tevredenheid terug. In Groningen verbleef ik bovendien 
meerderee malen ten huize van mw. A. Barends. Het was prof.dr. S. von Schnur-
bein,, de directeur van de Römisch-Germanische Kommission, die er zorg voor 
droegg dat ik de gelegenheid kreeg prof.dr. R. von Uslar thuis in Mainz te bezoeken 
enn te interviewen. 

Inspiratiee heb ik op meerdere plekken gevonden. Bijvoorbeeld in de tweemaal 
jaarlijksee bijeenkomst van Het Genootschap voor de geschiedenis van de arche-
ologie,, aanvankelijk onder de bezielende leiding van Simon Wynia, en thans die 
vann Liesbeth Theunissen. Het genootschap is voor mij - en de andere leden - een 
gewaardeerdd trefpunt en klankbord geworden. Met mijn kamergenoten - Gemma 
Blok,, Sandra Langereis en Marianne Roobol - en de andere mede-aio.'s en oio's 
opp het P.C. Hoofthuis - Hans Cools, Remco van Diepen, Gabrielle Dorren, 
Ronaldd van Raak en Ariadne Schmidt - voerde ik gesprekken over de meest 
uiteenlopendee onderwerpen, waaronder ons vak 'de geschiedenis'. Deze gesprek-
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kenn hielpen mij belangrijke vraagstukken op te lossen. Voor mijn huidige, naaste 
collega'ss op het NIOD - Frank Schroder en René Kruis - geldt hetzelfde. 

Memorabell  voor mij was het internationale congres Die mittel- und osteuropaische 
Ur-Ur-  und Frühgeschichtsforschung in den Jahren 19^-1945 dat in 1998 door prof.dr. 
A.. Leube aan de Humboldt-Universitat in Berlijn werd georganiseerd. De wijze 
waaropp de aanwezige Duitse prehistorici zich rekenschap gaven van de positie van 
hunn vakgebied in het Derde Rijk zal ik niet licht vergeten. Met prof.dr. A. Leube 
-- wiens werkzame leven zich grotendeels in de DDR afspeelde - voerde ik na afloop 
vann het congres enkele diepgaande en verhelderende gesprekken. Het contact dat 
ikk sinds het Berlijnse congres onderhoud met dr. Uta Halle, beschouw ik als zeer 
waardevol. . 

Cruciaall  voor de afronding van dit boek was dat ik in 2000 samen met Barbara 
Henkess en Frank vann Vree op de Second European Social Science History Conference 
tee Amsterdam de sessie Social and Cultural Studies and National-Socialism orga-
niseerde.. Vervolgens had ik de eer met hen gastredacteur te worden van het 
JaarboekJaarboek XI van het NIOD, waarin de verschillende bijdragen aan de sessie werden 
gebundeld.. Aan de onderlinge samenwerking bewaar ik zeer goede herinneringen, 
ookk omdat het leidde het tot verbreding van mijn kennis en ik zicht kreeg op de 
'essentie'' van mijn proefschrift. 

Naa jaren van speur- en denkwerk heb ik nu de puzzel, ondanks de vele missende 
stukjes,, in elkaar weten te zetten. Dit geeft veel voldoening, ook omdat mijn 
kleinee maar hechte familie, mijn vriend Arno Witte en mijn vrienden en vrien-
dinnenn hieraan allen op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. Het zijn mijn 
ouderss aan wie ik dit boek opdraag. 

Amsterdam,, 19 juni 2003 
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