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Stellingen behorende bij het proefschrift 

When the Shore becomes the Sea 

Yftinus van Popta 

 
1. Clusters van laatmiddeleeuws archeologisch nederzettingsmateriaal (aardewerk, baksteen, dierlijk bot) in de 

Noordoostpolder representeren geen afval of ruis, maar laatmiddeleeuwse verdronken nederzettingen. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 4 

 

2. Het maritieme cultuurlandschap kent geen eenduidige methodologie en is als theoretisch concept met name 

toepasbaar op de jongste onderzoeksperiodes (vanaf de 19
e
 eeuw). 

Dit proefschrift, hoofdstuk 3 en Westerdahl 1992  

 

3. Het verdronken dorp Nagele bevindt zich enkele kilometers ten noordoosten van het huidige Urk. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 4 

 

4. De informatiewaarde van scheepswrakken wordt pas volledig benut als deze ook in hun 

landschapshistorische context worden geplaatst. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 1, 5 en 6 

 

5. Het beperkte aantal laatmiddeleeuwse scheepswrakken in de Noordoostpolder is enerzijds het gevolg van de 

erosieve werking van de Zuiderzee (opruimen van wrakken), anderzijds het gevolg van het relatief laat 

openbreken van het veenlandschap ter plekke (na 1200 n. Chr.) waarna transport over open water in de 

desbetreffende gebieden pas mogelijk werd. 

Dit proefschrift 

 

6. Menselijk handelen is de hoofdoorzaak van de middeleeuwse erosie van het veen in het noordoostelijke 

Zuiderzeegebied. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 6 

 

7. De middeleeuwse archeologische dijken, sloten en terpzolen die zijn gevonden nabij Schokland, Urk en 

Veenhuizen zijn representatief voor die delen van de Noordoostpolder waar alleen clusters van 

laatmiddeleeuws nederzettingsmateriaal zijn waargenomen. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 4 

 

8. Voor het reconstrueren van geërodeerde maritieme landschappen dient archeologische input boven 

geologische input te worden geplaatst. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 2 

 

9. Het maritieme karakter van de Noordoostpolder is voor zowel wetenschappers als het brede publiek nog 

onvoldoende zichtbaar. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 3 en 7 

 

10. Urkers zijn van oorsprong geen vissers, maar boeren. 

 

11. Het toepassen van ruimtelijke analyses op bestaande archeologische datasets leidt enerzijds tot een 

verbetering van de datakwaliteit en anderzijds tot nieuwe bruikbare gegevens.   

 

12. Vanaf het moment dat de dorpen Veenhuizen, Marcnesse en Nagele werden gesticht, waren deze gedoemd 

om te verdwijnen in de golven, al wisten de stichters dit natuurlijk niet.  

 

13. Ajax had op 8 mei 2019 naar de finale van de Champions League moeten gaan, maar werd op dramatische 

wijze uitgeschakeld door een fataal doelpunt van Tottenham Hotspur in de 96
e
 minuut. Doelpunten in de 

blessuretijd van de tweede helft zouden daarom vanaf nu verboden moeten worden.  

 

14. Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. 


