STELLINGEN

1.

In het Caribisch gebied zijn opgravingen van zogenaamde ‘onduidelijke’ of marginale vindplaatsen – kleine en
oppervlakkige verspreidingen van sterk gefragmenteerd, niet-diagnostisch aardewerk – noodzakelijk voor de bepaling
van hun functie. Die kennis zal een  grote impuls geven aan het inzicht in hun – gezien de grote aantallen waarin ze
voorkomen niet onbelangrijke – rol in de regionale nederzettingssystemen.

2.

Status-gerelateerde voorwerpen, zoals schelpmaskers, komen niet alleen voor in nederzettingen in zogenaamde ‘optimum
settings’.

Contra Petersen, J.B. en J.G. Crock, 1999. Late Saladoid to Late Prehistoric Occupation in Anguilla: Site Setting, Chronology
and Settlement Hierarchy. In: Proceedings of the XVIIIth International Congress for Caribbean Archaeology. Tome 1: 124135. Uitgave van ‘l’Association Internationale d’Archéologie de la Caraïbe, Région Guadeloupe’ (Grenada 1999).

3.

In de microregio Oost-Guadeloupe is intensief archeologisch onderzoek op vindplaatsen die bedreigd worden door
(kust)erosie dringend noodzakelijk, omdat zij binnen enkele jaren grotendeels dreigen te verdwijnen. ����������������
Dit betreft met
name de vindplaatsen Grande Saline en Est Petite Orientale op Pointe des Châteaux, Les Sables, Aéroport en Morne
Souffleur op La Désirade en Est de Mouton de Bas op Petite Terre.

4.

De bevolking van de microregio Oost-Guadeloupe nam al voor de komst van Europeanen sterk af in omvang.

5.

Het idee dat het niet mogelijk is om permanent op kleine droge eilanden, zoals Terre de Bas en Terre de Haut (Petite
Terre) te wonen, is gebaseerd op huidige denkbeelden omtrent aantrekkelijke leefomgevingsfactoren en wordt niet
bevestigd door resultaten van archeologisch onderzoek.

Dit proefschrift: § 6.7.

Dit proefschrift: § 5.8.1.

6.

Technologisch onderzoek van aardewerkcomplexen genereert een gedetailleerder inzicht in (micro)regionale interactie
dan stijlanalyse. Met name zijn op grond daarvan de relaties tussen nederzettingen en kleine, ondergeschikte vindplaatsen
nader te preciseren.

7.

Off-site-materiaal biedt interessante mogelijkheden voor ons inzicht in het gebruik en de beleving van landschappen in
het verleden, onder de voorwaarde het materiaal van een chronologisch kader kan worden voorzien.

8.

De suggestie van Shennan (1985) dat een survey-methode waardevol en succesvol is wanneer aangenomen kan worden
dat de meeste archeologische vindplaatsen in een gebied ook aangetroffen zullen worden, moet worden aangescherpt.
Een survey-methode is alleen dan waardevol, en een survey succesvol, wanneer de betrouwbaarheid van de toegepaste
methode ook ingeschat, en het resultaat gekwantificeerd kan worden.

Contra Shennan, S., 1985, Experiments in the Collection and Analysis of Archaeological Survey Data: The East Hampshire
Survey. University
����������� of
������������������������
Sheffield, Sheffield.

9.

Langdurige observatie van oppervlakteconcentraties archeologisch materiaal, zonder dat menselijk ingrijpen plaatsvindt,
resulteert in inzichten hoe afmetingen en samenstelling van concentraties veranderen door de tijd heen als gevolg van
natuurlijke processen. Dit verschaft inzicht in de processen die ervoor zorgen dat vindplaatsen zoals À l’Escalier op La
Désirade, zich niet altijd op dezelfde manier aan de oppervlakte manifesteren.
Dit proefschrift: § 5.4.1.6.

10.

Regionale archeologische contractprojecten dragen bij aan de uitbreiding en verbetering van regionale vindplaatscatalogi
en vergroten om die reden in belangrijke mate de kennis van het bodemarchief en daarmee de mogelijkheden voor
wetenschappelijk onderzoek.

11.

Het inrichten van een bescheiden, permanente tentoonstelling op La Désirade is onmisbaar bij het zichtbaar en tastbaar
maken van het belang en de rijkdom van het locale cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers van het eiland.

12.

Het uit 2002 daterende voorstel van de Office National des Forêts (ONF) van Guadeloupe om de twee restaurants op het
strand van Anse Petite Rivière af te breken, omdat de bouw hiervan in 1985 een belangrijk deel van een archeologische
vindplaats verwoestte, ondermijnt de waardering voor de archeologische waarden en het draagvlak voor archeologisch
onderzoek op La Désirade en omgeving.

13.

In tegenstelling tot wat de op Guadeloupe ingeburgerde en veelvuldig tegen kinderen gebruikte uitdrukking “als je niet
lief bent stuur ik je naar La Désirade” daarover suggereert, is naar La Désirade gestuurd worden bepaald geen straf.

Stellingen behorende bij Maaike S. de Waal, Pre-Columbian Social Organisation and Interaction Interpreted through the Study
of Settlement Patterns. An archaeological case-study of the Pointe des Châteaux, La Désirade and Les Îles de la Petite Terre
micro-region, Guadeloupe, F.W.I. (Academisch proefschrift, Leiden 2006).

