
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Artefact mens : een interdisciplinair onderzoek naar het debat over materialiteit
binnen de material culture studies

Hoogsteyns, M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoogsteyns, M. (2008). Artefact mens : een interdisciplinair onderzoek naar het debat over
materialiteit binnen de material culture studies. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitg. Veerhuis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/artefact-mens--een-interdisciplinair-onderzoek-naar-het-debat-over-materialiteit-binnen-de-material-culture-studies(3e5f95ef-019c-49c2-86ab-038f398c172e).html


Woord vooraf

Een aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit promotieonderzoek.
In de eerste jaren van het onderzoek heb ik steun gehad aan de gesprekken met

historicus Rudi Künzel, archeoloog/historicus en romanschrijver David van Reybrouck,
archeoloog Leon van Hoof en antropoloog Pieter ter Keurs. Daarnaast zijn mijn ge-
dachten gevormd in een archeologische discussieclub, met daarin Jeremia Pelgrom, Erik
van Rossenberg, Marjolijn Kok, Leon van Hoof, Tesse Stek en Ellen Thiermann. In deze
tijd heb ik ook veel gehoord, gezien en geleerd op de jaarlijkse bijeenkomsten van TAG
(Theoretical Archaeology Group). 

De ontmoetingen met de hoofdpersonen uit dit boek, antropoloog Daniel Miller en
wetenschapssocioloog en filosoof Bruno Latour, halverwege de onderzoekstijd, heb ik
als spannend en inspirerend ervaren. Zo ook de ontmoetingen met filosofen Annemarie
Mol en Gerard de Vries. De gesprekken met techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek waren
hartverwarmend, stimulerend en in zekere zin onmisbaar. 

Bij de totstandkoming van hoofdstuk 6, over de invloed van de beerput op de laat-
middeleeuwse Hollandse stad, heb ik waardevol commentaar ontvangen van materiaalspe-
cialist Sebastiaan Ostkamp en van archeologen Kees Koot en Eric Jacobs. De gemeente-
lijk archeologen die bereid waren mijn lange vragenlijst in te vullen wil ik hiervoor
danken. Bij Epko Bult kon ik terecht voor informatie over de stad Delft. De archeologi-
sche dienst van Alkmaar en gemeentelijk archeoloog Peter Bitter waren altijd bereikbaar
voor gegevens over Alkmaar. 

Ward Wijndelts heeft me zeer geholpen bij de eindredactie van het manuscript.
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Uiteraard wil ik ook mijn promotores, Gerard Rooijakkers en Frans Theuws, be-
danken. Ondanks dat we een avontuurlijk, en daardoor soms onzeker, onderzoekstraject
hebben doorlopen, heb ik ons contact als betrokken en gemoedelijk ervaren. Het is leuk
om te weten dat zij trots zijn. Tot slot wil ik voor hun steun en liefde mijn familie,
mijn vrienden en mijn geliefde bedanken.
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