
Stellingen bij de dissertatie van Eveline J. van der Steen, Tribes and
Territories in Transition. The central east Jordan Valley and
surrounding regions in the Late Bronze and Early Iron Ages: a study of
the sources, waarvan de verdediging  plaats zal vinden op donderdag 19
december 13.15 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw te
Groningen 

   
1. Binnen de etnoarcheologie van het Midden Oosten worden veenomaden
nog vaak beschouwd als een bron van potentiele boeren, waaruit naar
hartelust geput kan worden als er een plotselinge toename van
nederzettingen verklaard moet worden.

2. De gebruikelijke antropologische definities van de woorden ‘stam’ en
‘tribaal’, die ook gebruikt worden in de New Archaeology, wijken zo sterk
af van de definitie die deze begrippen in de Levantijnse samenleving
hebben, dat het wenselijk is om in Levantijnse context het woord ‘stam’ te
vervangen door ‘qabila’.

3. Veel verwarring over bedoeinensamenlevingen in recente tijden zou
voorkomen kunnen worden als onderzoekers zich beter het verschil tussen
de termen 'nomadisch', ‘veehouder’ en 'tribaal' realiseerden.

4. Het belang van de 18e, 19e en vroeg 20e eeuwse Europese en
Amerikaanse reisverslagen over het Midden Oosten als een bron van
informatie over het sociaal, politiek en economisch functioneren van de
Levantijnse stammenmaatschappij wordt in hoge mate onderschat.

5. Elk theoretisch model dat voor de Levant wordt ontwikkeld, zal moeten
uitgaan van de specifieke sociale structuur van de Levantijnse
samenleving, die tegelijk tribaal en complex is. Daarom kunnen de
modellen die zijn voortgekomen uit de New Archaeology niet zonder meer
worden toegepast op de Levant.

6. Het zoeken naar een overkoepelend model of hypothese voor de
ontwikkeling aan het einde van de Late Bronstijd in de zuidelijke Levant is
zinloos. Het enige dat onveranderlijk en universeel is voor de regio is
regionaliteit. 

7. Het verdwijnen van de snelle draaischijf in de tweede helft van de Late
Bronstijd, als gevolg van de toenemende hoeveelheid magering in de klei
kan het gevolg zijn van een verhoging van de productie, doordat de droog-
en baktijden van het kleimengsel aanzienlijk verkort werden.



8. De manier waarop een tell is opgebouwd impliceert dat de afwezigheid
van bepaalde bewoningsperioden niet zonder meer kan worden vastgesteld
op basis van oppervlakte surveys. 

9. In de historische wetenschappen worden archeologen te vaak
beschouwd als de bouwvakkers, en historici, linguisten en antropologen als
de architecten.

10. Hoe minder ‘exact’ een wetenschap is en hoe meer afhankelijk van de
resultaten van menselijk denken en handelen, hoe belangrijker het
‘Scheermes van Occam’ wordt als uitgangspunt voor de betrouwbaarheid
van de uiteindelijke hypothese.

11. De stelling dat ‘absence of evidence’ niet mag worden gelijkgesteld
aan ‘evidence of absence’ wordt vaak impliciet misbruikt als ‘evidence of
presence’: als argument voor de waarschijnlijke aanwezigheid van een
fenomeen (het zogenaamde argumentum ad ignorantiam). 

12. Het verschil in acceptatie in bepaalde kringen tussen de Harry Potter
boeken van J.K. Rowling, en de Narnia Chronicles van C.S. Lewis in de
jaren ’50 kan voor een deel worden toegeschreven aan de tussentijdse
opkomst van het neopaganisme als ‘nieuwe’ religie, maar ook aan het feit
dat in de boeken van Rowling tovenaars en heksen worden afgeschilderd
als superieur aan ‘muggles’, gewone mensen. 

13. De tendens in de politiek om het krijgen van meer kinderen te
stimuleren als maatregel tegen de vergrijzing is een typisch voorbeeld van
korte-termijn politiek. 

14. Veel ergernis zou worden voorkomen als omroepbladen bij de
programmering de exacte tijden van de reclameblokken zouden aangeven.


