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Voorwoord
Deze achtste aflevering van Paleo-aktueel geeft een eerste indruk van enige van de onderzoeks
activiteiten van de vakgroep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen in 1 996.
Een belangrijke gebeurtenis voor het onderzoek in dat j aar was ook de toewijzing van twee grote
projecten door de Stichting voor Historische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Het Italische project hangt nauw samen m et het werk dat door P.J.A.
Attema en anderen in deze en eerdere Paleo-aktueels i s beschreven. Dit onderzoek wordt samen m et
de Vrije Universiteit uitgevoerd. Het andere project, samen met de Universiteit van Amsterdam over
de opkomst van het Friese koninkrijk, is voortgekomen uit de opgravingen in W ij naldum, waarover
eveneens uitvoerig is bericht.
In totaal zullen acht promotie-onderzoekers en twee post doc-onderzoekers de gelederen van de
drie instituten komen versterken.
Paleo-aktueel houdt U op de hoogte.
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VAN D UlVELSBERG TOT RODE ROTS: DE SURVEY VAN 1996 IN DE
VLAKTE VAN ALMIROS (GRIEKENLAND)
Y. D ijkstra, R. Reinders, V. Rondiri 1 en Z. Malakasi6ti 1

Het onderzoeksgebied

Op de geologische kaart van de vlakte van Al
m iros staan tussen Efxinoupolis en de rand van
het Othrisgebergte tal van heuvelruggen met
intrigerende namen vermeld. Nabij het dorpje
met de bloemrijke naam Anthotopos vinden we
de Diavolou Magaula oftewel Duivelsberg. Een
andere heuvelrug heet Metalleia ('de mijnen').
Een nadere blik op de kaart verklaart het een en
ander. Tal van natuurlijke fenomenen, zoals op
duikingen van vulkaniseh e rats en ertslagen, h eb
ben een naam gegeven aan de heuvels.
Rivieren ais de Xerias, die vanuit de Othris
naar de Pagasitische Golf stromen, hebben zich
ingesleten i n kalksteenlagen waardoor evenwij
dig lapende heuvelruggen of fingerridges zijn
ontstaan. De eeuwenlange inwerking van water,
flora en fauna hebben gezorgd voor de afwisse
ling van ruggen en dalen.
B ij de uitmonding van de rivieren in de Paga
sitische Golf ontstond door afzetting van zand
en slib een vlak moeras, afgeschermd door een
strandwal. Achter dat moeras, in het zuiden
nabij Sourpi, eindigt de vlakte bij de Kokkino
vrachos (Rode Rots).

De survey

Dit landschap, tussen Duivelsberg en Rode Rots,
is het onderwerp van de surveys die in 1 990,
1 992, 1 994 en 1 996 zijn uitgevoerd. De gehele
bewoningsgeschiedenis van het gebied in relatie
tot het landschap, van prehistorie tot heden,
wordt thans bestudeerd. De surveys van dit Ha
los Archaeological Survey Project (HASP) vin
den p laats in samenwerking tussen het Archeo
logisch Museum te Volos en de Vakgroep Ar
cheologie van de Rijksuniversiteit Groningen
(Haagsma, Malakasi6ti et al., 1 993 ) 2 en 3
De varige surveys leerden dat bijna alleen op

heuvelruggen sites te vinden zijn. De belang
rijkste reden hiervoor lijkt de geschiktheid voor
bewoning en grondbewerking van deze locaties
in de oudheid te zijn. Daarom heeft ook de
survey van mei tot en m et juli 1 996 zich gericht
op het systematisch aflopen van de heuvelrug
gen. Na de oogst van het graan zijn de stop
pelvelden gemakkelijk beloopbaar. Door met 81 2 mensen naast elkaar met een constante snel
heid heen en terug over de heuvelruggen te lo
pen zijn tieutallen nieuwe vindplaatsen gekar
teerd. Het zicht op de grond was meestal ge
noeg om zelfs zeer kleine si tes (ca. l 00 m 2) te
kunnen herkennen.

Nieuwe vindplaatsen

Een enkele nieuwe vindplaats leverde vandsten
uit het neolithicum op. Ook al is er nog een be
kende neolithische vindplaats (Magoula Zerelia)
in de buurt van Almiros, toch l ijkt het er op dat
het landschap in deze periode slechts spaarzaam
bewoond was.
Het aantal vindplaatsen uit de bronstijd is
grater. Op de heuvelruggen werden enkele nieu
we sites gekarteerd. Ronduit verrassend was het
resultaat op een lage heuvel die reeds in de
jaren ' 70 was ontdekt tijdens het geologisch
onderzoek in het m oeras bij de Hellenistische
stad HaJos (Reinders, 1 98 8 : p. 46). Toen werd
echter slechts een geringe hoeveelheid scherven
van grof aardewerk gevonden. lnmiddels is het
moeras verder ontwaterd, de boomgaard op de
site omgehakt en het perceel omgeploegd voor
de verbouw van mals. Thans liggen er duizen
den scherven, schelpen, batten, stukken vuur
steen en maalsteenfragmenten voor het oprapen.
Opvallend was het veJe zogenaamde Minyi
sche aardewerk, hardgebakken grijze drinkscha
len op geribbeide hoge voeten, en een aantal
scherven 'mat-beschilderd' aardewerk. Beide
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aardewerktypen zijn kenroerkend voor de m id
den-bronstijd (ca. 2000- 1 600 v.Chr.) in Cen
traal-Griekenland. Het grootste deel van de
scherven echter hestond uit grijs-oranje en grof
roodbruin dikwandig aardewerk, resten van ge
wone voorraad- en kookpotten.
Een andere bronstijdvindplaats ligt aan een
beekdal, aan de rand van de Voulokalivavlakte,
die vooral bekend is vanwege zijn tientallen
grafheuvels uit de ijzertijd (Wace & Thompson,
1 9 1 2). Hier geen Minyisch aardewerk, maar een
grote hoeveelheid vuursteenmateriaal, zoals
kernen en afslagen, die op bewerking van dit
materiaal ter plekke wijzen. De assernbiage van
vuursteen en aardewerk wijst op een datering in
de vroege bronstijd (ca. 3000-2000 v.Chr.).
Samen met de reeds bekende vindplaatsen uit
de bronstijd in de omgeving van Sourpi, waar
onder een ' klassieke' hoge woonheuvel met
platte top uit de late bronstijd, geven de nieuwe
vondsten een heel nieuw beeld van de bewo
ningsgeschiedenis van het gebied.

De Hellenistische tijd

In de omgeving van Aimiros zijn tal van vind
plaatsen gekarteerd die zich kenmerken door een
grote hoeveelheid dakpanfragmenten, stukken
maalsteen en resten van grote voorraadvaten en
amforen. Fijnere aardewerksoorten als eet- en
drinkgerei zijn steeds in de minderheid. Het is
vaak moeilijk hier een datering aan te geven,
maar het merendeel van deze plattelands- of
rural sites l ijkt toch uit de Klassiek-Hellenisti
sche periode te stammen.
Ze liggen op neogene bodems die nog het
meest lijken op een soort kattenbakkorrels. Het
is lichte grond, gemakkelijk te bewerken, en
mogelijk geschikt voor het verbouwen van spe
ciale gewassen.
Behalve de bodem lijkt nog een ander erite
riuro bepalend voor de ligging van de rural
sites. Bijna zonder uitzondering liggen ze name
lijk op de oostflank van de toppen op de heuvel
ruggen, met uitzicht op zee.

Fig. J. Het opmeten van een vroeg-20e-eeuws huis. Oud Platanos.
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Een categorie vindplaatsen waarvoor zo'n
strategische ligging hoofdzaak was, en die her
innert aan het militaire verleden uit de tijd van
de Hellenistische koningen, zijn forten en uit
kijktorens. Aan de voet van het fort Kastrakion
dat ten zuidwesten van Aimiros over de vlakte
uitkijkt werden op enkele sites behalve scherven
ook ijzerslakken geraapt. Toevallig of ni et kijkt
het fort ook uit over de al genoemde heuvels
met de naam Metalleia ( ' de m ijnen').
Een site nabij de stad HaJos dateert zeker uit
de Romeinse tijd. Er werden terra sigillata
aardewerk en gestempelde arnforen gevonden.
Bovendien lagen er veel bouwfragmenten ver
spreid over de akker, die aannemelijk maken dat
hier een stenen (heren)boerderij heeft gestaan.
Wederom met een fantastisch uitzicht over de
vlakte overigens.

De Griekse middeleeuwen

Een verrassing was de ontdekking van een
aantal vindplaatsen uit de laat-Romeins/Byzan
tijnse periode en de m idden- en laat-Byzantijnse
periode, de Griekse m idde1eeuwen. Aimiros was
rond 1 200 uitgegroeid tot de tweede haven van
het Byzantijnse rijk. De vindplaatsen in het
achter1and van de stad zijn te karakteriseren als
resten van boerderijen, herkenbaar aan een grote
hoeveelheid dakpan- en amfoorscherven. Door
h et voorkomen van geglazuurd aardewerk, som s
veelkleurig met allerlei diermatieven erop,
waren enkele sites vrij precies in de midden
Byzantijnse periode (ca. 1 200 AD) te dateren.
Goed herkenbaar is ook de zogenaamde combed
ware, eenvoudige potten die voor het bakken
met een kam van ribbels zijn voorzien.
Net als in de Hellenistische tijd waren in de
Byzantijnse periode op strategische punten for
ten geplaatst. De top van de acropolis van Hel
lenistisch HaJos is zo' n m iddeleeuws fort. Hier
werden vele resten van gebouwen gelokaliseerd
met kenmerkend metselwerk van a:furisselend
dunne platte bakstenen en kalksteenbrokken.
Dezelfde bouwwijze werd ook toegepast in
kloosters. Op de laatste dag van het veldwerk
werd b ij het opmeten van dergelijke muurresten
van een kerkje duidelijk, dat er een heel com
plex van ca. 50x50 m met muren, opslagmimtes
en cellen omheen gebouwd was. Gezien ook de

veJe vondsten van gebruiks- en opslagaarde
werk, die voor een kerkje wat vreemd aandoen,
was de conclusie dat we hier op de resten van
een tot dan toe onbekend klooster waren gestuit.

Verlaten dorpen

Ook uit de Turkse tijd, die hier tot 1 880 duurde,
zijn nog steeds resten aanwezig. Gebouwen van
tsiflikia of landgoederen zijn al s ruin e of herge
bruikt als schapenstal terug te vinden. Tijdens
de survey is nog een 'verloren' dorp uit deze
periode gelokaliseerd. Door veelvuldig gebruik
van mudbrick (ongebakken leemtichels) en het
opnieuw gebruiken van de dakpannen zijn deze
jonge nederzettingen paradoxaal genoeg archeo
logisch m inder goed zichtbaar dan sites uit
oudere perioden.
Het jongst zijn verlaten dorpen zoals Plata
nos, Karatsagdali en Baklali, die langs de rand
van de hergen zijn te vinden. 1n Oud-Platanos,
dat ca. 1 960 verlaten werd, staat nog een groot
aantal rulnes van traditioneel gebouwde 1 9e/
vroeg-20e-eeuwse huizen. Hiervan zijn er zes
voiledig opgemeten en beschreven in de dagen
dat het overige surveywerk moest wachten op
het oogsten van h et graan (fig. l ).

Het vervolg

Het grote aantal ontdekkingen tijdens de survey
van 1 996 wijst erop dat met eenvoudige mid
delen en een uitgekiende strategie nog veel
nieuwe wetenschappelijke inforrnatie kan wor
den verzameld in de vlakte van Almiros. Er is
sinds 1 992 enorm veel materiaal bijgekomen.
Denk maar eens aan de rijke bronstijdsites of de
tot nu toe relatief onderbelichte m iddeleeuwen.
Hier valt zeker nog 'grensverleggend' werk te
doen. Een stevig fundament voor de hestudering
van al deze perioden kan een brede landschap
pelijke benadering zijn, waarvan in het boven
staande enige aspecten zijn belicht. Zo beginnen
we langzamerhand greep te krijgen op de bewo
ningsgeschiedenis van een fascinerend gebied.
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Summary

Literatuur

Foliowing the 1 990, 1992 and 1994 campaigns,
a successful survey was conducled in the plain
of Aimiros (Thessaly, Greece) from May until
July 1996. About 45 new siles, dating from the
Neolithic to c. AD 1 900 were discovered by sys
tematically walking the finger ridges that pro
ject info the plain from the Othris Mountains.
Most siles can be classifled as rural settlements
from the Hellenistic and Late Roman/Byzantine
periods. Also same sites dating from the Byzan
tine era were mapped.
A major discovery was a large site from the
Middle Bronze Age (2000-1600 BC) in the
swamp near the Pagasitic Gulf. A fully-fledged
pottery assernbiage was pieked up here, ranging
from Minyan high- and low-stemmed drinking
vessets and white-slipped matt-painted pottery
to plain, coarse-ware storage vessels. Grinding
stones, bones and shells were also abundant,
suggesting the presence ofa complete settlement
with a mixed agriculturallmarine-oriented econ
omy.
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