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STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift 
van Tesse Stek 

getiteld 
 

Sanctuary and Society in Central-Southern Italy  
(3rd to 1st centuries BC)  

A Study into Cult Places and Cultural Change after the Roman Conquest of Italy 
 

Universiteit van Amsterdam, 10 december 2008 
 

 
1) In recente romaniseringstudies is de nadruk op het ‘inheemse’ perspectief vaak te ver 
doorgeschoten, wat tot een onderwaardering van de Romeinse impact heeft geleid. 
 
2) Voor het wijdverbreide idee dat Rome Samnitische heiligdommen uit politieke 
overwegingen sloot of vernietigde ontbreekt ieder bewijs. 
 
3) Het verschil tussen ‘Romeins’ en ‘Italisch’ is in zowel antiek als modern denken impliciet 
gelijkgesteld aan het onderscheid tussen ‘stad’ en ‘platteland’; de gelijkstelling is echter 
problematisch, en het onderscheid complex. 
 
4) Dat bij Romeinse religie geen sprake kan zijn van missiedrang omdat zij ingebed is in de 
maatschappij, moet niet misverstaan worden voor een beleid van non-interventie of religieuze 
tolerantie. 
 
5) Het idee dat Italische heiligdommen in het algemeen geïsoleerd in het landschap lagen, is 
in de eerste plaats gebaseerd op een gebrek aan kennis over de rest van dat landschap. 
 
6) De moderne cartografie van Italië in de republikeinse periode met indicatie van territoriale 
grenzen en juridische statussen geeft een vals beeld van zekerheid. 
 
7) Italische identiteiten speelden na de Romeinse verovering van Italië vaak een minstens 
even belangrijke rol als ervoor. 
 
8) In het onderzoek naar religie en heiligdommen in Midden- en Zuid-Italië is teveel nadruk 
gelegd op continuïteit. Dit is deels een gevolg van te brede periodiseringen van het dateerbare 
archeologische materiaal, maar ook een gevolg van romantische ideeën over de 
vasthoudendheid van rurale tradities. 
 
9) Welvaart is een voorwaarde, geen reden voor het bouwen van monumentale heiligdommen. 
 
10) Dat men in de regio Molise gelooft dat Molisaanse olijfolie en truffels in Toscane als 
Toscaans worden verkocht (voor een veelvoud van de inkooprijs), illustreert het zelfbeeld van 
Molise, en wellicht ook de werkelijke positie van de regio. 


