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Stellingen behorende bij het proefschrift van Ester van Joolen, 
in het openbaar te verdedigen op 12 juni 2003 

 
 
 

Archaeological land evaluation  
 

A reconstruction of the suitability of ancient landscapes  
for various land uses in Italy focused on the first millennium BC 

 
 
 
 

1. Uit de pollen analyse blijkt, dat er in het Neolithicum wel degelijk graan verbouwd werd in de 
Pontijnse regio, hoewel dat uit de archeologische data niet aangetoond kan worden. De resulta-
ten uit de archeologische landevaluatie moeten derhalve altijd getoetst worden aan de hand van 
gegevens uit diverse disciplines. 

 
2. Landschapsarcheologie is onvolledig zonder gedegen fysisch geografisch onderzoek. 
 
3. Om eenduidigheid te krijgen in het onderzoek naar de fysiologie en het functioneren van oude 

landbouwmachines moet men zich concentreren op daadwerkelijke archeologische vondsten 
en niet uitsluitend op eigen interpretaties van interpretaties van antieke schrijvers.  

 
4. Domme blondjes bestaan niet, domme regeringsleiders wel. 
 
5. Het traditionele Mediterrane model van akkerbouw moet gezien de resultaten van dit onder-

zoek gedeeltelijk bijgesteld worden. 
 
6. De enige manier om ons te ontdoen van grootschalige (pluim-)veeziekten, is door ons te dis-

tantiëren van diegenen, die vol zogenaamde ‘liefde’ dieren op dieronvriendelijke wijze houden 
en niet door afslachting van het geitje van mijn buurmeisje of door het ophokgebod voor mijn 
tien hobbykippen.  

 
7. Kennis is macht en macht is een vervelend ding (Toon Hermans). 
 
8. Als je hobby je werk is, hoef je nooit meer te werken. Dan zijn we ook af van werkonderbre-

kingen, werkbelasting, werkdruk en een slecht werkklimaat. 
 
9. Dit proefschrift kan gebruikt worden als basis voor nader toekomstig fysisch geografisch on-

derzoek in het kader van archeologische landevaluatie. Het vervaardigen van gedetailleerde 
geomorfologische kaarten zijn hiervoor zeer wenselijk. 


