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Voorwoord d
"Crematieresten,, kun je daar dan nog wat mee?" Deze vraag heb ik de afgelopen jaren talloze
malenn gehoord. Begrijpelijk, want op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk om in de vaak
kleine,, vervormde botfragmentjes, iets te herkennen. Pas na enige uitleg, vaak met de complete
bottenn erbij, zegt de toehoorder " O h . . . ja ", met een blik in de ogen van "zij liever dan ik".
Maarr voor mij is het altijd een uitdaging geweest om door de bestudering van crematieresten,
waardevollee informatie over de persoon, de omgang met de dode en de samenleving waartoe
hijj of zij behoorde te verkrijgen. Ik hoop met dit proefschrift aan te tonen dat het crematieonderzoekk zinvol is en ons inzicht kan bieden in die samenlevingen.
Dankbaarr ben ik dan ook voor de gelegenheid die mij door N W O geboden is dit onderzoek
uitt te voeren en voor de inzet van Tom Bloemers enTrinette Constandse —Westermann daarbij.
Dee resultaten zouden weinig betekenen zonder de archeologische contextgegevens van de vier
onderzochtee grafvelden. Renate Pirling, Barbara Grodde, Margaretha Siepen,Tilmann Bechert,
Gabii Rasbach, Karen Waugh en Tom Bloemers ben ik daarom zeer erkentelijk.
Hett pathologisch onderzoek van de inhumatieresten uit Valkenburg werd door Hermann
Lonnéee uitgevoerd. De pathologische botveranderingen van de crematieresten uit alle vier de
grafveldenn zijn in samenwerking met Jacqueline McKinley en Wilbert Bouts bestudeerd. Het
toxicologischh onderzoek van de babyskeletjes uit Valkenburg werd door Freek de Wolff mogelijk
gemaakt.. Vooral het enthousiasme van bovengenoemde was voor mij zeer inspirerend.
Alss laatste wil ik vrienden en collega's, en bovenal mijn familie, bedanken voor alle steun.
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