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Activiteitenverslag 2012
De stichting heeft in 2012 de volgende activiteiten ondersteund:
1. Congres te Volos
Van 15 tot en met 20 maart is een congres over de archeologie van Centraal Griekenland in
Volos bezocht. Hier heeft Vladimir Stissi, mede namens Reinder Reinders, een paper
gepresenteerd met de titel: “The Almyros and Sourpi Plains: a diachronic perspective”. In de
lezing is een overzicht gegeven van de resultaten van de survey die door archeologen en
studenten van het Groninger Instituut voor Archeologie (RUG) in de periode van 1999-2011
is uitgevoerd in het gebied dat tot de stad Nieuw Halos behoorde.
De lezing gaf aanleiding tot een geanimeerde discussie over de vraag of het nuttig is een site
vaker dan één keer te surveyen, wat voor enkele Griekse archeologen een onbekend fenomeen
was.
Het congresbezoek is gesubsidieerd met een bijdrage van € 229,98.

2. Materiaalcampagne Halos april/mei 2012
Opzetten catalogus aardewerk Huis van de Tobbe.
Van 12 april tot en met 30 mei 2012 hebben Paulien de Roever en Reinder Reinders in
Almiros gewerkt aan het samenstellen van een catalogus van het aardewerk van het Huis van
de Tobbe. Het huis is in vier veldwerkcampagnes (2007-2010) opgegraven. Het is een groot
huis met afmetingen van 15 x 17,5 m, bestaande uit een woon-/opslaggedeelte met zes
kamers, een open hof en een woon-/werkgedeelte met drie ruimtes. Evenals de andere huizen
van Hellenistisch Halos is het Huis van de Tobbe rond 265 v.C. door een aardbeving
verwoest.
In het huis is een grote hoeveelheid aardewerk gevonden dat erg gefragmenteerd was:
terracotta beeldjes en olielampen; aardewerk voor de opslag van voedselvoorraden; aardewerk
voor het bereiden, koken en nuttigen van voedsel; kannen, kruiken en drinkbekers voor water
en wijn; een badkuip enz.
Van alle vondstnummers is een eerste beschrijving gemaakt en zijn de voornaamste gegevens
genoteerd. Het is de eerste versie voor een catalogus, waarbij getracht is een terminologie te
ontwikkelen die speciaal gericht is op de aardewerkvormen die in dit huis zijn gevonden. De
terminologie wijkt af van de gebruikelijke beschrijving van het aardewerk uit de klassiekhellenistische periode.
Het is de bedoeling de beschrijving later te verfijnen en aan de hand van tekeningen toe te
lichten, als voorbereiding van een definitieve catalogus. Van alle materiaalgroepen
(aardewerk, munten, weefgewichten, maalstenen, metalen voorwerpen) is nu de eerste versie
van een catalogus gereed.
De stichting subsidieerde de kosten voor diesel en overnachting tijdens de heen- en terugreis.
In totaal is een bedrag van € 782,91 uitgekeerd.

