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V O O R W O O R D 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze dissertatie is grotendeels verricht van 1990 tot 1994, tij

dens een aanstelling als assistent in opleiding bij het Pionier-project "Macht en elite", gefinancierd door 

de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het 

manuscript is afgesloten in de zomer van 1996. Sindsdien is gewerkt aan de afbeeldingen en zijn in de 

tekst hooguit redactionele wijzigingen doorgevoerd, met hier en daar de toevoeging van een verwijzing 

naar recente literatuur. Hoewel daardoor op bepaalde punten misschien al achterhaald door de resultaten 

van recent onderzoek, is deze studie als geheel hopelijk niet verouderd. Het is namelijk niet alleen de 

bedoeling een overzicht van archeologisch onderzoek te geven. Een belangrijk thema is de beeldvor

ming over de Rijn-Wesergermaanse samenlevingen door klassieke auteurs en hedendaagse onderzoekers 

en deze ontwikkelt zich minder snel dan ons gegevensbestand. 

Aanvankelijk dacht ik dat het goed mogelijk was binnen vier jaar een geactualiseerde en theoretisch 

geïnformeerde versie te schrijven van een verhaal dat in hoofdlijnen reeds leek vast te staan: de geschie

denis van een mede onder invloed van Rome steeds complexer wordende Germaanse samenleving. Al 

snel ontdekte ik dat de zaken minder eenvoudig lagen en dat moeilijk greep op de gegevens te krijgen 

was. Grafvelden zijn schaars in Rijn-Wesergebied, de betekenis van de interactie met het Romeinse rijk 

is onduidelijk en de geschreven teksten geven aanzienlijk minder informatie dan men zou vermoeden 

op grond van de aandacht die binnen het onderzoek aan hun analyse wordt besteed. Als "Romein" 

voelde ik mij vaak verdwaald in de moerassen en wouden van das Loch im Westen. Ik ben regelmatig 

gevlucht naar de Zuid-Nederlandse zandgronden en ben steeds bezig geweest met de uitwerking van 

aldaar uitgevoerde opgravingen. Zo bleef ik beseffen dat archeologie toch een fantastisch vak is, maar 

het heeft de voltooiing van deze dissertatie wel vertraagd. 

Een zeer gelukkige omstandigheid was dat ik mijn onderzoek kon uitvoeren binnen een project met 

enthousiaste collega's: Nico Roymans, Frans Theuws, Monica Alkemade, Jos Bazelmans, Ton Derks, 

Marian Diepeveen en Jan Slofstra. Ik heb ontzettend veel geleerd en gelachen tijdens de sessies waarin 

werd gediscussieerd over literatuur, onze onderzoeken en archeologie in het algemeen. Voor mij was 

met name de inbreng van Jos Bazelmans belangrijk. Niet alleen attendeerde hij de groep als geheel con

tinu op recente literatuur en nieuwe ideeën, maar ik heb ook veel van hem opgestoken waar het de stu

die van Germaanse samenlevingen betreft. Met Ton Derks heb ik acht jaar een kamer gedeeld, hetgeen 

een uitstekende werksfeer opleverde. Hij was verder steeds mijn belangrijkste discussiepartner waar het 

ging om "Romeinse aangelegenheden". 

Nico Roymans wil ik bedanken omdat hij als werkleider en promotor veel tijd heeft gestoken in 

mijn begeleiding en de inhoudelijke en redactionele verbetering van mijn teksten. Hoewel Nico zich 

misschien vaak zorgen heeft gemaakt over de goede afloop van de onderneming, heeft hij dat nooit 

laten blijken. Mijn andere promotor, Tom Bloemers, wil ik bedanken voor de ruimte die hij mij heeft 

geboden het onderzoek geheel binnen de Pionier-context uit te voeren. 

Damiaan Renkens, de tekenaar/vormgever van ons project, wil ik dank zeggen voor de gezelligheid 

tijdens en na werktijd. Ik denk ook met genoegen terug aan de vele gesprekken met Jos Deeben over 

archeologie en alles wat los en vast zit, aan het 's avonds werken op de "oude HTS" onder het genot van 

sigaren en Wish you were here en memorabele campagnes in Blerick en Milheeze. Monique de Rooij wil 

ik bedanken voor onze vriendschap. Zij heeft mij opgebeurd tijdens de vele depressies die horen bij het 

AIO-schap en heeft moeten lijden onder mijn afwezigheid tijdens de vele uren die ik besteedde aan 

mijn hobby, archeologie. 

Veel illustraties zijn van mijn eigen hand, met name de grafveld- en nederzettingsplattegronden in 

hoofdstuk 3 en 5 en de figuren van hoofdstuk 6. Holger Schoorl vervaardigde de kaarten in hoofdstuk 



3, 7 en 8 en verzorgde de opmaak van dit boek, waarvoor mijn hartelijke dank. Cristine Jefferis corri

geerde de Engelse samenvatting. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de 

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie. 

Amsterdam, 1ste pinksterdag 1999 


