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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift van H. Feiken 

Dealing with Biases 

Three geo-archaeological approaches to the hidden landscapes of Italy 

 

1) Om de heterogeniteit van het landschap te bepalen, en de invloed daarvan op locatiekeuze, 
dient in een vroeg stadium systematisch aardwetenschappelijk onderzoek te worden 
uitgevoerd om de gebieden te kunnen kiezen waar veldverkenningen moeten plaatsvinden 
(Hoofdstukken 4 en 5). 
 

2) Verspreidingskaarten gebaseerd op veldverkenningen in hooglanden, worden vertekend door 
erosie en sedimentatie (Hoofdstukken 5 en 6). 
 

3) Verspreidingskaarten van protohistorisch aardewerk van het RAP-gebied worden niet alleen 
door recent landgebruik vertekend, maar ook door landgebruik in de klassieke oudheid 
(Hoofdstuk 5). 
 

4) Om de voorkeursgebieden voor oudtijdse bewoning, en de vertekening door sedimentatie te 
kunnen bepalen, dienen voor holocene, sedimentaire gebieden in Italië gedetailleerde 
paleogeografische reconstructies gebruikt te worden (Hoofdstuk 9). 
 

5) Het archeologisch onderzoek in de Pontijnse vlakte dient zich in de toekomst vooral te 
richten op de protohistorische periode, vanwege het gebrek aan gegevens over deze periode 
en de zeer goede conservering van de resten in de vlakte (Hoofdstuk 9). 
 

6) Om vindplaatsen op te sporen, en de invloed van post-depositionele processen op deze 
vindplaatsen te bepalen, dient voor zowel de hooglanden als de vlakten systematisch, 
intensief (prospectief) booronderzoek in combinatie met veldverkenningen en 
proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd (Hoofdstukken 6 en 8). 
 

7) Gedetailleerd aardwetenschappelijk veldonderzoek, computersimulaties en systematisch 
paleo-ecologisch onderzoek (pollen- en macrobotanisch onderzoek) dienen een vast 
onderdeel te vormen van regionale archeologische projecten in het mediterrane gebied, met 
als doel het onderzoeken van systematische vertekeningen. 
 


