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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift van S.L. Willemsen 

Into the light 
A study of the changing burial customs at Crustumerium in the 7th and 6th centuries BC 

 

1. Het is utopisch te veronderstellen dat het verdwijnen van giften in de Latiale graven aan het begin 

van de 6de eeuw v. Chr. toe te schrijven is aan de wil van de lokale elite om een nieuwe samenleving 

te creëren gebaseerd op gelijkheid (isonomy). 

 

2. Alhoewel de verschijningsvorm en aard van religie en ideologie in het verleden moeilijk te 

reconstrueren zijn op basis van archeologische bronnen, mag het belang en de invloed van deze 

elementen op de toenmalige samenleving niet worden onderschat. 

 

3. We doen de archeologie van proto-historisch Italië tekort als we haar reduceren tot middel om de 

(later daterende) geschreven bronnen te bekrachtigen. 

 

4. De reconstructie van een samenleving dient nooit puur te geschieden op basis van de funeraire data, 

maar moet zich baseren op de combinatie van verschillende soorten archeologisch (en schriftelijk) 

materiaal.  

 

5. De monumentaliteit van een graf dient niet zuiver te worden afgelezen aan de architectuur, maar 

ook aan het volume dat per depositie uit de tufbodem werd gehouwen (zie Appendix 3). 

 

6. Ook al hebben grafrovers een verwoestend effect op de architectuur en de inhoud van de graven te 

Crustumerium, verstoorde graven leveren nog altijd veel informatie op en zijn daarom de moeite 

waard om archeologisch te onderzoeken. 

 

7. De grote verschillen in grafdiepte die zijn waargenomen op het Monte Del Bufalo grafveld (Fossato 

Area) kunnen niet zuiver worden toegeschreven aan de oorspronkelijke hoogteverschillen in het 

landschap, maar reflecteren daarnaast een bewuste afweging in de constructie van de individuele 

graven. 

 

8. De beperkte aandacht die tot op heden is besteed aan de 6de- en 5de-eeuwse Centraal-Italische 

graven zonder grafgiften, doet vermoeden dat veel archeologen grotere schatgravers zijn dan ze 

zelf willen toegeven. 

 

9. Dat de Italiaanse koffiecultuur in Nederland niet goed wordt begrepen, blijkt uit de hoge prijs van de 

koffie en het lage tempo van de bediening in de meeste koffiebars. 

 

10. Een student archeologie die zijn zomervakantie niet aan veldwerk wenst te besteden, wordt nooit 

een goede archeoloog.  
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