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7.	 Toevallige	verstoring	van	graven	is	slechts	zelden	de	juiste	verklaring	voor	de	
aanwezigheid	van	losse	menselijke	botten	uit	de	ijzertijd	en	de	Romeinse	tijd	
in	het	Nederlandse	kustgebied.

8.	 Restauratie	van	aardewerk	hindert	het	onderzoek	naar	ritueel	gebruik	van	
aardewerk.

9.	 De	verspreiding	van	aardewerkstijlen	gaat	gepaard	met	intensieve	sociale	en	
culturele	uitwisseling.	

10.	 Het	onderzoek	naar	de	belevings-	en	ideeënwereld	van	mensen	in	het	
verleden	kan	beschouwd	worden	als	een	verkenning	van	de	stelling	van	
Wittgenstein:	Waarover	men	niet	spreken	kan,	daarover	moet	men	zwijgen.

11.	 Mensen	hebben	het	bijzondere	vermogen	om	sluitende	verhalen	te	bedenken	
op	grond	van	kleine	brokjes	informatie,	bewust	en	onbewust.	Zowel	
religieuze	voorstellingen	als	wetenschappelijke	hypotheses	komen	uit	dat	
vermogen	voort.

12.	 Vechten,	overwinning	en	verliezen	zijn	termen	die	niet	zouden	moeten	
worden	gekoppeld	aan	het	hebben	van	kanker.	Genezen	van	kanker	is	geen	
persoonlijke	overwinning,	maar	is	te	danken	aan	geluk	en	aan	een	genereuze	
gezondheidszorg.
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1.	 Niet	alle	rituele	deposities	zijn	offers.

2.	 De	gebruikelijke	aanduiding	afvalkuil	voor	kuilen	met	scherven	en	botten	
gaat	voorbij	aan	de	mogelijkheid	van	rituele	depositie	en	het	opzettelijk	
breken	van	voorwerpen.	De	interpretatie	van	vondsten	als	afval	is	niet	per	
se	aannemelijker	dan	de	interpretatie	restant van een ritueel.	Beide	moeten	
worden	beargumenteerd.

3.	 Archeologisch	onderzoek	in	het	kwelderlandschap	buiten	terpen	en	wierden	
is	van	even	groot	belang	voor	het	onderzoek	naar	ritueel	handelen	in	het	
verleden	als	opgravingen	in	terpen	en	wierden.	Dat	onderzoek	zou	zich	om	
te	beginnen	moeten	richten	op	natte	contexten	zoals	voormalige	geulen	en	
kreken.

4.	 Het	splitsen	in	vondstcategorieën	van	opgegraven	materiaal	uit	grondsporen	
is	begrijpelijk	en	praktisch	noodzakelijk,	maar	de	samenstelling	van	
vondstcomplexen	raakt	op	die	manier	buiten	beeld.	Er	is	een	afsluitende	fase	
nodig,	waarin	al	het	onderzochte	materiaal	per	spoor	weer	bij	elkaar	wordt	
gebracht,	in	elk	geval	op	papier.

5.	 Wanneer	er	geen	fysisch	antropoloog	beschikbaar	is	bij	de	uitwerking	van	
een	opgraving,	verdient	het	aanbeveling	om	opgegraven	mensenbotten	
samen	met	het	dierlijk	botmateriaal	te	laten	onderzoeken	door	een	
archeozoöloog.

6.	 Graven	met	skeletten	in	hurkhouding	zijn	niet	typisch	voor	een	bepaalde	
periode,	maar	komen	in	het	terpen-	en	wierdengebied	voor	van	de	ijzertijd	
tot	en	met	de	vroege	middeleeuwen.


