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Confronting scale in Archaeology, edited by Gary Lock en Brian Leigh Moli-
neaux.

Dit boek bevat 16 bijdragen door verschillende auteurs op het gebied van
schaal en archeologie. Het is gebaseerd op een sessie georganiseerd aan de univer-
siteit van Oxford. Het zijn vooral antropologen en archeologen die een bijdrage
hebben geleverd

De centrale vraagstelling is hoe je van microscopische waarnemingen kunt
komen tot nationale en regionale uitspraken. Het stellen van een dergelijke vraag
geeft in dit boek aanleiding tot een groot aantal antwoorden. Hier speelt het begrip
schaal een centrale rol, niet alleen in de zin van de karteringschaal, maar ook in
de meer semantische zin van het concept dat wordt bestudeerd. Het gaat er dan
bijvoorbeeld om hoe je van een rafel van kledingstuk kunt komen tot het gedrag
van een volk of een stam. Heel vaak gebeurt dit op basis van een redenering, die
weliswaar van toepassing is op de betreffende studie, maar niet altijd algemene
geldigheid heeft. Het begrip schaal krijgt hierbij dus niet zozeer een kwantitatieve
dimensie als wel een ecologische dimensie. Zo wordt op verschillende plaatsen
gebruik gemaakt van GIS.

De statistische diepte van de verschillende bijdragen is niet erg indrukwek-
kend. Zo is er maar één bijdrage waar expliciet gebruik is gemaakt van ruimtelij-
ke statistiek ( Multiscale approaches to settlement pattern analysis door Andrew
Bevan en James Connolly). Er is ook één bijdrage die gebruik maakt van een va-
riantieanalyse en van chi-kwadraat toetsen ( Artifacts as landscapes: a use-wear
case study of upper paleolithic assemblages at the Solutré Kill site, France door
William E. Banks), maar de kwaliteit van de statistiek laat hier nog wel eens te
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wensen over ( de nul-hypothese werd geaccepteerd en de twee groepen zijn sta-
tistisch hetzelfde ). Op zijn best komt men tot het illustreren van het probleem dat
een gemiddelde, dat als regel een groter gebied beslaat, dan de individuele waar-
neming minder informatie bevat, een probleem dat we kennen als de Modifiable
Area Unit Problem.

Toch is het lezen van dit boek een interessante ervaring. Ik denk dat de kracht
is dat het kan aanzetten tot verder lezen en diepere studie. Er lijkt in dit vakgebied
nog een lange weg te gaan om het probleem schaal eens en voor altijd op te heffen.
Het blijft voor mij wel de vraag of dat met dit boek echt gaat lukken. Ik denk dat
de belangrijkste boodschap van dit boek kan zijn dat er een duidelijke behoefte
bestaat aan een verdergaande samenwerking tussen archeologen en (ruimtelijk)
statistici.
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