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SAMENVATTING
(Dutch summary)

In de zomer van 1898 leidde de Griekse prehistoricus Christos Tsountas een opgraving van
een omvangrijk grafveld uit de Vroege Bronstijd bij Chalandriani op het eiland Syros in
Griekenland. In een ongeveer twee maanden durende campagne groef Tsountas 540 graven

op en registreerde van een groot aantal daarvan gegevens omtrent grafbouw en de gevonden
voorwerpen. Nadat Christos Tsountas zijn opgravingen had beëindigd, publiceerde hij in het
daaropvolgende jaar een uitvoerig verslag. Van de 540 graven die hij heeft opgegraven publiceer-
de hij in detail 32 graven die te samen de variatie in grafbouw en grafinventaris vertegenwoordi-
gen. Enkele van die grafinventarissen behoren tot de rijkste uit de Vroeg-Cycladische periode (ca.
2650/2600-2200/2150 voor Chr.). Van de overige opgegraven voorwerpen werden de totalen
vermeld en enkele algemene gegevens. Naast de opgraving door Tsountas zijn  onderzoeken
uitgevoerd in het grafveld te Chalandriani door Gr. Papadopoulos in 1861, Kl. Stephanos in
1870, R.C. Bosanquet in 1894 en Chr. Doumas in 1962. De vondsten uit de opgraving van
Tsountas werden na de opgraving overgebracht naar het Nationaal Archeologisch Museum te
Athene, waar zij tot op heden deel uitmaken van de permanente opstelling in de Cycladische zaal.
In latere stadia zijn twee grote groepen voorwerpen naar het Archeologisch Museum in Ermou-
polis op Syros overgebracht en een klein aantal naar diverse musea in Engeland, Italië en
Duitsland.

Het hier gepresenteerde onderzoek had vier doelstellingen. Ten eerste het maken van een
reconstructie van de oorspronkelijke ligging en verspreiding van het grafveld. Ten tweede het zo
nauwkeurig mogelijk documenteren van de nog op het terrein bestaande graven. Ten derde het
uitvoeren van een typologische studie van alle opgegraven voorwerpen; en ten vierde het maken
van een analyse van de verschillen tussen de inventarissen van voorwerpen uit de graven en
vervolgens deze verschillen trachten te interpreteren.

De eerste twee doelstellingen zijn onderzocht door een veldonderzoek uitgevoerd op en rond
het terrein waar zich nog restanten bevinden van dit grafveld. Doel van dit veldonderzoek was
om door middel van een topografische survey inzicht te verkrijgen in de oorspronkelijke
ruimtelijke spreiding van het grafveld, haar ligging ten opzichte van de natuurlijke omgeving en
de wijze van constructie en huidige staat van preservatie van de graven. Gedurende twee weken
is met een team van vijf mensen het terrein intensief geïnventariseerd. Op grond van de survey is
een nauwkeurige topografische kaart vervaardigd met daarop ingetekend de ligging van de
huidige resten van het prehistorische grafveld bij Chalandriani. De oorspronkelijke ruimtelijke
spreiding in het grafveld was door Tsountas globaal beschreven. Hij concludeerde dat het
grafveld was verdeeld in een westelijk en een oostelijk deel. Het oostelijke deel was onderver-
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deeld in vier clusters van groepen graven. Gedurende de survey zijn delen teruggevonden van
deze groepen en clusters. De in dit voorliggende onderzoek gepresenteerde reconstructie van de
oorspronkelijke lay-out van het grafveld is gebaseerd op de ligging van vier graven die nog in
min of meer goede staat bleken te zijn, gecombineerd met de locatie van een groot aantal
grafruïnes die her en der verspreid over het terrein zijn aangetroffen. 

Naast aandacht voor het grafveld als geheel is ook onderzoek verricht naar kenmerken en
details van de graven die nog in goede staat verkeren. Deze graven hebben een cirkelvormig of
soms meer rechthoekig grondvlak met een doorsnede van circa 90 cm en een aangestreken of
geplaveide vloer. Zij zijn opgebouwd uit gestapelde onregelmatige kalkstenen in meerdere
horizontale lagen. Tot circa 50 cm staan de wanden verticaal waarna de volgende lagen ieder een
afnemende diameter hebben naar een koepeldak dat afgesloten is door middel van een grote
stenen plaat. De hoogte binnenin is ongeveer 70 cm. De ingang tot de graven ziet uit over de
afdalende helling en bestaat uit een rechthoekige opening met aan weerszijden een opstaande
steen en boven afgesloten door een stenen plaat van groene schist. Verspreid over het terrein
zijn dergelijke groene stenen platen in diverse ingestorte grafruïnes teruggevonden. In enkele
gevallen had een graf geen ingang in de wand. Vermoedelijk werd de overledene via het dak
bijgezet in het graf waarna de opening boven werd afgesloten door een stenen plaat. 

Met de gegevens verkregen uit de bestudering van de vondsten uit de graven zijn verdere
analyses uitgevoerd. In de eerste plaats zijn de diverse voorwerpen gegroepeerd over de
verschillende materialen waaruit ze zijn vervaardigd, te weten aardewerk, steen (en marmer),
metaal (brons en zilver), been, obsidiaan en schelpen. Vervolgens kunnen we 61 typen voorwer-
pen onderscheiden, in enkele gevallen onderverdeeld in meerdere variëteiten. Van de in totaal
883 voorwerpen afkomstig uit het grafveld is de helft aardewerk (440 stuks). De overige
voorwerpen zijn 130 metalen voorwerpen, 122 stenen vaatwerk,  30 obsidiaan mesjes, 52 benen
voorwerpen, 39 schelpen, 22 marmeren beeldjes, 3 stukken pigmentstenen en 3 spinklosjes. Op
basis van vergelijkend onderzoek van de voorwerpen uit Chalandriani met die uit andere
opgravingen in de Cycladen, Kreta  en het vasteland van Griekenland is het grafveld te dateren
binnen de Vroeg Cycladisch II-vroeg periode (ca. 2650/2600 - 2450/2300 voor Chr.) met een
uitloop van slechts enkele graven in de daaropvolgende fase, de Vroeg Cycladisch II-laat periode
(ca. 2450/2300 - 2200/2150 voor Chr.).

Met behulp van gegevens uit inventarisboeken en andere bronnen zijn de inventarissen van
185 graven gereconstrueerd. Gezamenlijk hadden deze 185 graven 557 voorwerpen. Het
onderzoek van de diversiteit tussen grafinventarissen leidde tot een interpretatie van de sociale
aspecten van de begravingen. Grafinventarissen zijn geen willekeurige samenvoeging van
voorwerpen, maar in de regel bewust gekozen op basis van voornamelijk  leeftijd, gender en
sociale status van de overledene. Uit een studie van de variaties in de samenstelling van de
grafinventarissen in Chalandriani blijkt een aantal kenmerken. Alle overledenen werden begraven
in een eigen graftombe. In de meeste graven waren voorwerpen meegegeven, zij het in wisselen-
de samenstelling en hoeveelheid. Veruit de grootste groep graven had slechts één voorwerp. Een
kleinere groep graven had tussen de twee en 29 voorwerpen, waarbij het aantal graven afneemt
naar mate de inventarissen groter worden. Alle graven hebben echter een unieke combinatie van
voorwerpen. Het totaal aantal voorwerpen uit de 185 gereconstrueerde grafinventarissen blijkt
niet evenredig over alle graven te zijn verdeeld. Een kleine groep graven met grote inventarissen
(ongeveer 25 % van het totaal aantal graven) had een verhoudingsgewijs onevenredig groot
aantal voorwerpen, namelijk ongeveer twee derde van het totaal aantal voorwerpen uit het hele
grafveld. Hiermee is duidelijk dat er verschillen bestaan tussen de personen die in de graven
werden begraven.
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Van 472 graven is het type grondvlak bekend, te weten rond of rechthoekig. Er blijkt een
ongeveer gelijke verdeling te bestaan tussen graven met een van beide typen grondvlakken,
namelijk 258 graven met een rond grondvlak en 215 graven met een rechthoekig grondvlak. De
twee typen graven kunnen elk met een min of meer bepaalde groep voorwerpen worden
geassocieerd. Door vergelijkend onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de typologi-
sche samenstelling van de grafinventarissen kunnen we enkele conclusies trekken. Gecombineerd
met de twee graftypen (rond of rechthoekig grondvlak) blijkt dat we drie clusters van typen
voorwerpen kunnen onderscheiden. Twee hiervan zijn nauw verbonden met een van de twee
graftypen. Daarbij is opvallend dat elk van de twee graftypen geassocieerd is met enerzijds een
aardewerk schaal (rond grondvlak) of met anderzijds een aardewerk beker (rechthoekig grond-
vlak), naast een aantal andere typen voorwerpen. In dit onderzoek worden deze twee clusters in
verband gebracht met de gender van de begraven persoon. Het derde cluster bevat diverse
voorwerpen die te maken hebben met het aanbrengen van lichaamsdecoraties en tatoeages.
Voorwerpen uit dit cluster zijn in veel graven gevonden. Vervolgens blijkt er geen verschil te
bestaan in de variatie van typen voorwerpen tussen graven met veel voorwerpen en graven met
weinig voorwerpen. De rijkere graven hebben doorgaans meer voorwerpen van metaal, steen en
been naast meerdere voorwerpen van hetzelfde type. Er zijn geen aanwijzingen dat in graven met
veel voorwerpen bepaalde typen bewust afwezig zouden zijn. 

De aanwijzingen verkregen uit de diverse analyses duiden op een samenleving in Chalandriani
die haar doden begroef in individuele graftombes. In de meeste gevallen werden de doden
vergezeld van een of meerdere voorwerpen. De keuze van die voorwerpen werd voornamelijk
bepaald door verschillen in gender van de overledene, naast aspecten als leeftijd en sociale status.
Naast een grote meerderheid van ‘modale’ grafinventarissen met een tot drie voorwerpen,
bestaat er een kleine groep graven die duidelijk als rijker beschouwd moeten worden. Deze ‘rijke’
graven bezaten gezamenlijk meer dan twee derde van het totaal aantal voorwerpen uit het gehele
grafveld. We kunnen hier de aanwezigheid van een sociale groep postuleren die een groter
beroep kon doen laten gelden op de beschikbare materiële cultuur dan de overige leden van de
samenleving. De hogere sociale status van deze groep overledenen werd onder andere tot
uitdrukking gebracht in de grotere hoeveelheid voorwerpen die werden meegegeven in de
graven. Het is aannemelijk dat deze ‘rijkere’ graven toebehoren aan de hoofden van de 10 à 14
kerngezinnen waaruit de samenleving te Chalandriani heeft bestaan. De nederzetting bij het
grafveld heeft waarschijnlijk gedurende een periode van 300 tot 400 jaar bestaan met een
populatie van 75 tot 100 mensen. Enkele uitzonderlijk rijke graven, waarvan er slechts weinig
zijn gevonden, zijn mogelijk begravingen van leiders van de gemeenschap, die hun hoge sociale
status weerspiegeld zagen in meer zeldzame en  grotere aantallen meebegraven voorwerpen. 






