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Samenvatting 

Het proefschrift behandelt de sociale organisatie en economie van huishoudens in de 
Klassieke en Hellenistische periode in Griekenland aan de hand van een ‘case study’: 
de nieuw gestichte stad Halos in Thessalië. In het verleden was de kennis van 
huishoudens in de Griekse oudheid voornamelijk gebaseerd op antieke schriftelijke 
bronnen. Daarin is in de afgelopen jaren verandering opgetreden en archeologische 
gegevens worden nu benut om bestaande opinies te wijzigen, compliceren of 
nuanceren. De aandacht gaat in de laatste jaren vooral uit naar goed bewaarde 
nederzettingen die niet overbouwd zijn en waarvan een aantal huizen in detail is 
opgegraven en gedocumenteerd. Het proefschrift poogt de informatie die te verkrijgen 
is uit archeologisch basismateriaal te contextualiseren met behulp van de schriftelijke 
bronnen en via een landschappelijke benaderingswijze. 

De promovendus is enkele jaren betrokken geweest bij het Halos project dat geleid 
werd door Professor dr. H.R. Reinders van de Universiteit Groningen. Dit project 
richtte zich op het in kaart brengen van deze zeer grote nieuw gestichte Vroeg-
Hellenistische stad. Zij heeft een drietal huizen mee helpen opgraven en heeft 
gedurende een aantal daaropvolgende seizoenen de archeologische gegevens 
uitgewerkt van alle zes opgegraven huizen door middel van het catalogiseren van de 
inhoud van de huizen, de analyse van de verspreiding van het materiaal. Dit 
gegevensbestand staat centraal in het onderzoek en in het proefschrift wordt 
uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de gegevens verzameld zijn en op de directe 
resultaten van de opgraving. 

Doel van het onderzoek was om via de archeologische gegevens van de huizen een 
beeld te verkrijgen van de sociale en economische basis van deze, waarschijnlijk door 
Demetrius Poliorketes gestichte stad, en hoe deze basis zich verhoudt met andere 
steden in de laat Klassieke en Hellenistische Griekse wereld. Omdat Halos na een 
slechts zeer korte tijd bewoond te zijn geweest verlaten werd, is ook gezocht naar een 
antwoord op de vraag of, en zo ja, welke economische en politieke omstandigheden 
een rol hebben gespeeld in het feit dat de stad reeds na twee generaties werd verlaten. 

Er  is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksperspectieven en -methoden. De 
ideeën van Aristoteles omtrent de ideale organisatie van een nieuw te stichten stad 
vormde een achtergrond waartegen de gegevens van Halos tegen het licht werden 
gehouden. Daarbij werd tevens gebruik gemaakt van het concept ‘consumer city’ 
ontwikkeld en gebruikt door sociologen en oud historici. Volgens dit model van de 
klassieke stad was slechts een gering percentage van de bevolking werkzaam in de 
handel of in nijverheid. Zeker 80% leefde van de landbouw en bovendien werd in 
deze ideële huishoudeconomie naar zelf voorzienendheid gestreefd. De vraag is of dat 
in Halos het geval was. Tevens werd onderzocht of de relatie tussen stad en de 
Hellenistische koningen mogelijk een rol heeft gespeeld bij een al dan niet succescolle 
exploitatie van de stad en het omringende landschap. 

De belangrijkste resultaten zijn als volgt samen te vatten.  
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De wijze waarop de stad is gepland laat zien dat er gebruik is gemaakt van een 
systeem dat kavels van ongelijke grootte verschafte voor de bewoners. Dit systeem is 
vergelijkbaar met hetgeen wordt beschreven in een brief geschreven door Antigonos 
Monophthalmos, de vader van Demetrius Poliorketes, aangaande de voorgestelde 
synoikismos van de steden Lebedos en Teos. Deze brief dateert van enkele jaren 
voordat Halos werd gesticht. De bewoners kregen of kochten een stuk land van 
gelijke grootte als ze achterlieten. Ze moesten daarop zelf hun huizen bouwen en 
waren wellicht verplicht een een financiële bijdrage leveren aan de infrastructuur van 
de stad. De kavels waarop de huizen in Halos zijn gebouwd hebben drie verschillende 
oppervlaktematen. Analyse van de inhoud van de huizen laat zien dat de grootste 
voedselopslagcapaciteit zich in de grootste huizen bevindt. De kleinere huizen hebben 
beduidend minder vooraadvaten. Maar uit andere gegevens, zoals de architectuur en 
de kwaliteit van de vondsten blijkt niet dat het ene huishouden beduidend rijker is dan 
de ander, met uitzondering wellicht van het Huis van de Tobbe. Het onderscheid in 
kavelgrootte lijken dus niet op verscheidenheid in welvaart te duiden, maar meer op 
een verschil in economische basis van het huisgezin en verschillen in strategieën van 
voedselopslag. 

Analyse van de vondsten en het zoölogische materiaal resulteerde in de observatie dat 
de meeste families die de huizen bewoonden moeten hebben geleefd van 
veehouderschap gecombineerd met het bebouwen van een tuin aan de rand van stad. 
Slechts sommigen hadden mogelijk een stuk land dat ze konden bebouwen met graan. 
Dat veehouderschap een belangrijke economische basis vormde voor de bewoners van 
de stad blijkt ook uit eerder verricht palynologisch onderzoek. Hieruit kwam naar 
voren dat het omringende landschap van Halos niet uitermate geschikt was voor het 
telen van graan en dat landbouw maar mondjesmaat werd bedreven. Een berekening 
van het aantal beschikbare hectares dat de bevolking van de stad tot zijn beschikking 
had laat zien dat de omgeving van Halos de bewoners niet kon voorzien van 
voldoende graan. De bestudering van de inhoud van de huizen levert overtuigend 
bewijs dat de huishoudens wollen weefsels voor kleding produceerden. De producten 
van veehoudersschap, zoals textiel en zuivel werden daarom verhandeld om graan te 
kunnen kopen. 

Het contrast tussen de eenvoudige woonarchitectuur en de zeer geavanceerde 
verdedigingswerken van Halos is opvallend. De huizen, die toch veertig jaar bewoond 
zijn geweest, lijken nauwelijk veranderd te zijn nadat ze voor het eerst werden 
betrokken. De bewoners lijken geen aandrang of geen mogelijkheid te hebben gehad 
om het interieur van hun huis te verfraaien met peristijlen en wandschilderingen, noch 
voor hun eigen plezier, noch voor dat van eventuele bezoekers. De huizen in Halos, 
kortom, doen de reputatie van de Thessaliërs, die bekend stonden als stevige 
feestvierders in de Hellenistische periode, geen eer aan. Er zijn geen zogenaamde 
andrones aangetroffen die duiden op de organisatie van symposia, zo kenmerkend 
voor andere steden, zoals Athene en Olynthus. Dat er geen uitgebreide symposia 
werden gehouden wordt bevestigd door het gebrek aan fraai gedecoreerd aardewerken 
of bronzen vaatwerk, dat bij zulke gelegenheden werd gebruikt. Er is ook geen bewijs 
dat in de ruimtelijke organisatie van de huizen rekening is gehouden bij een eventuele 
opdeling van de vertrekken in mannen- en vrouwenverblijven. Het lijkt eerder dat 
mannen- en vrouwenactiviteiten binnen de ommuring van het huis ruimtelijk 
geïntegreerd waren.  
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Uit het beperkte archeologische bewijs voor religieuze activiteiten blijkt dat bewoners 
zich vooral richtten op culten die een relatie hadden met vruchtbaarheid en het 
veiligstellen en beschermen van voedselvoorraden. Dat zien we ondermeer 
gereflecteerd in de iconografie van de terracotta’s die de terracottamaker in zijn huis 
produceerde. Die lijkt te vooral te wijzen op een zorg aangaande de 
voedselvoorziening en voortbestaan van het huishouden alsook de grotere 
gemeenschap van de polis Halos. Ondermeer uit de huishoudproductie van 
terracotta’s blijkt dat het huishouden een dynamische rol speelde in het voeden en het 
stillen van deze zorg. 

Deze sociale behoefte en zorg was gerelateerd aan de beperkte economische en 
natuurlijke middelen die de bewoners van de stad tot hun beschikking hadden. De 
nieuwe lokatie is één van de motieven die een rol speelt in de constatering van het feit 
dat de stad zich niet heeft kunnen ontwikkelen tot een bloeiend economisch en 
cultureel centrum, aangezien vanuit hier de zee moeilijk te bereiken was. Demetrius 
Poliorketes spreidde een beleid tentoon dat erop was gericht de havens en 
overslagplaatsen van steden onder economische controle te houden, waarschijnlijk 
middels het heffen van belastingen. Dat lijkt ook in Halos het geval te zijn geweest. 
Tevens blijkt dat bij het herstichten van de stad weinig aandacht is besteed aan de 
vraag of het landschap alléén wel zo’n grote gemeenschap kon onderhouden. De 
onrustige politieke omstandigheden, zoals een invasie van Kelten in 279 v. Chr. deden 
de ontwikkeling van deze jonge gemeenschap geen goed, alsmede het feit dat 
Demetrius’ aandacht vanaf 294 v. Chr. grotendeels uitging naar de bouw van zijn 
nieuwe hoofdstad, Demetrias. Het welvaartsniveau in de stad was derhalve niet hoog, 
de individuele huishoudens lijken niet in staat te zijn geweest om zowel 
zelfvoorzienend te zijn als een infrastructuur van een stad van deze omvang te 
onderhouden en verder te ontwikkelen. Bovendien moeten we ons afvragen of de 
bevolking die deze grote, nieuwe en dure stad min of meer van hogerhand kreeg 
opgelegd, wel zo gemotiveerd was om de kosten ervan op te brengen. 

Middels dit onderzoek ontstaat in Halos het beeld van een, volgens Peter Garnsey, 
typisch Hellenistische stad. Steden in deze periode kenmerken zich doordat ze te 
maken hebben met een voortdurende dreiging van voedseltekort en een 
afhankelijkheid voor het oplossen van economische problemen door een beperkte 
groep weldoeners en andere goedgeefse particulieren, woonachtig in de stad of 
daarbuiten. Het is deze hulp die in Halos ontbrak. De aardbeving die de stad rond 265 
v. Chr. trof moet een genadeslag zijn geweest. De gezinnen trokken weg, naar 
plaatsen waar ze hun dagelijkse economische activiteiten op een efficiëntere manier 
konden uitoefenen. 


