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1.

“De zwarte laag” kent veel variaties in genese. Geoxideerd veen zoals geponeerd door Vos
(2015, stelling 4) hoort daar vooralsnog niet bij (Van Zijverden 2013, 166-167).

2.

Havinga (1991) had volkomen gelijk met zijn onverbloemde kritiek op het door velen
gehanteerde reliëfinversiemodel (dit proefschrift, hoofdstuk 5).

3.

Het landschap van oostelijk West-Friesland was beslist niet maagdelijk aan het begin
van de Midden Bronstijd zoals wordt gesuggereerd door IJzereef en Van Regteren
Altena (1993, 63). In de ondergrond bevinden zich namelijk vindplaatsen uit het
Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Op een aantal plaatsen, zoals bijvoorbeeld
Hoogkarspel, zijn deze vindplaatsen in de Midden Bronstijd nog zichtbaar geweest (dit
proefschrift, hoofdstuk 5).

4.

Buurman (1996, 186) kenschetst het Bronstijdlandschap van oostelijk West-Friesland als
een open, vrijwel boomloos landschap. Het tegendeel is het geval, het landschap bestond
juist uit een bosrijk gebied afgewisseld met meren en halfnatuurlijke graslanden (dit
proefschrift, hoofdstuk 4).

5.

De door Van Geel et al. (1997) veronderstelde toename van regenval en afname van
verdamping rond 750 BC is ongetwijfeld van invloed geweest op het verlaten van WestFriesland maar is beslist niet de oorzaak van de vernatting voorafgaand aan dit “Van
Geel-event” (dit proefschrift, hoofdstuk 3).

6.

Zoals geconstateerd door De Boer en Molenaar (2006, 45-46) bestaat er inderdaad een
duidelijke relatie tussen het aantal vindplaatsen uit de Bronstijd en de verschillende
bodemeenheden op de kaart van Ente (1963). Deze relatie is echter vergelijkbaar met
de door Matthews (2000) vastgestelde relatie tussen het aantal ooievaarsnesten en
baby’s: statistisch gezien sterk maar dat is geen bewijs voor causaliteit (dit proefschrift,
hoofdstuk 6).

7.

Gezien het grote gebrek aan geoarcheologische kennis in het archeologische werkveld is
het onbegrijpelijk dat de studie geoarcheologie is opgeheven.

8.

Over de binnenindeling van huizen uit de Midden Bronstijd is bedroevend weinig bekend
(Arnoldussen en Theunissen 2014, 129). De toepassing van multi-proxy analyses, zoals
ontwikkeld door Grabowski (2014), zouden bij nieuw op te graven huisplattegronden
dit gebrek aan inzicht kunnen verhelpen. De gebruikelijke opgravingsstrategie voor laatprehistorische vindplaatsen in de huidige AMZ-cyclus verhindert echter een succesvolle
toepassing van deze methodiek.

9.

De KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) is als een receptenboek, net als bij
het koken bepalen de kwaliteiten van de kok de kwaliteit van het gerecht, niet het recept.

10. De functie van de mobiele telefoon in onze maatschappij is vergelijkbaar met de functie
van ceremoniële zwaarden en andere bling bling in de bronstijdsamenleving: een
prestigesymbool en middel voor communicatie.

