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De eerste resultaten van de veldsurvey 
in Ayios Vasilios (Laconië, Griekenland)

Corien Wiersma1

Op een lage heuvelrug bedekt met olijfbomen en 
smalle paadjes die naar de verschillende vel-
den leiden, staat de Byzantijnse kerk van Ayios 
Vasilios (fig. 1). Onder deze kerk en verspreid 
over de heuvel liggen de resten van een late-
bronstijdnederzetting, die al sinds de jaren 60 
bekend is (Waterhouse en Hope Simpson 1960, 
Banou 1996). Ayios Vasilios is ca. 10 km zuidelijk 
van Sparta gelegen in het Spartabekken. In dit 
stroomgebied zijn meerdere bronstijdnederzet-
tingen gevonden, waarvan die van Vapheio en de 
Menelaion het meest bekend zijn. Ayios Vasilios 
kreeg pas echte onderzoeksbelangstelling, toen er 
tijdens een bezoek van de Griekse Archeologische 
Dienst in 2008 fragmenten van Lineair B-tabletten 
werden gevonden (Aravantinos en Vasilogamvrou 
2010). Lineair B wordt doorgaans alleen in pa-
leisnederzettingen gevonden en daarom volg-
den op deze vondst al gauw testopgravingen en 
geofysisch onderzoek. De geofysische data lieten 
een goed bewaard netwerk van muren zien en 
testopgravingen toonden aan dat dit inderdaad 
een late-bronstijdnederzetting toebehoorde (fig. 2, 
Tsokas et al. 2010, Polymenakos 2012). Inmiddels 
hebben de opgravingen resten blootgelegd van 
monumentale gebouwen, een groot plein met 
stoa’s, een archief met vele fragmenten kleita-
bletten waarop Lineair B, en indrukwekkende 
en bijzondere vondsten zoals een groep bronzen 
zwaarden, fragmenten van fresco’s, en importen 
uit Egypte en minoïsch Kreta.
 In 2015 is begonnen met het Ayios Vasilios 
surveyproject. Dit project valt onder het toezicht 
van de Archaiologiki Eteria in Athene en wordt 
geleid door Prof. Sofia Voutsaki (RuG) en mevr. 
Adamantia Vasilogamvrou (directrice emerita 

van de Eforie in Laconië), waarbij de auteur als 
velddirectrice optreedt. Het surveyproject bestaat 
uit drie onderdelen: de veldsurvey geleid door 
de auteur, aanvullend geofysisch onderzoek door 
dr. Wieke de Neef in samenwerking met Eastern 
Atlas, en etnografische interviews onder de ver-
antwoordelijkheid van Sofia Voutsaki. 
 De belangrijkste doelstellingen van het survey-
project zijn cultuurhistorisch en methodologisch 
van aard en kunnen als volgt worden samengevat:
1.  Het reconstrueren van de omvang en ruimte-

lijke ontwikkeling van de nederzetting door 
de tijd heen, inclusief de identificatie van 
functionele gebieden;

2.  Het ontwikkelen van een geïntegreerde 
strategie voor het niet-invasief onderzoeken 
van urbane prehistorische nederzettingen 
door middel van geofysische prospectie en 
veldsurvey;

3.  Het reconstrueren van recent landmanage-
ment in het surveygebied en dit relateren aan 
de effecten daarvan op de resultaten van het 
geofysisch onderzoek en de veldsurvey.

In dit artikel zal ik ingaan op de omvang en ruim-
telijke ontwikkeling van de nederzetting en de 
veldsurveymethodiek.

Surveymethodologie
De eerste survey in 2015 richtte zich op het 
centrum van de nederzetting, rondom de opgra-
vingsputten. Omdat we de unieke mogelijkheid 
kregen om in detail een paleisnederzetting in 
kaart te brengen, besloten we om een zeer inten-
sieve survey uit te voeren. Een grid van 10x10 
m blokken werd uitgezet en in elk blok werden 
twee vondstcollecties gemaakt. Eerst werd er in 
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een gebied van 25% van het blok (5x5 m) met de 
beste zichtbaarheid een totale collectie gemaakt 
van alle vondsten groter dan 1 cm. Vervolgens 
werd in de rest van het blok (75%) een verzame-
ling gemaakt van potentieel diagnostisch materi-
aal, zoals randen, oortjes, bodems en gedecoreerd 
aardewerk, en natuurlijk andere voorwerpen zoals 
stenen werktuigen en terracotta beeldjes. Om 
het nut van deze fijnmazige methode verder te 
onderzoeken hebben we de 10x10 m blokken in 
één gebied afgewisseld met blokken van 20x20 m. 
In gebieden met een lage vondstdichtheid hebben 
we in blokken van 20x20 m gesurveyed en alleen 
potentieel diagnostisch materiaal verzameld. 
Tijdens de twee daaropvolgende survey campag-
nes hebben we de blokken van 10x10 m gebruikt 
in gebieden met hoge vondstdichtheden en 20x20 
m in gebieden met lagere dichtheden. De totale 
collectie werd teruggebracht van 25% (5x5 m of 
10x10 m) naar 5% (1x5 m of 4x5 m) en standaard 
verzameld in de zuidwestelijke hoek van het blok.

 Bij de totale collectie, dat wil zeggen het ver-
zamelen van al het materiaal, liepen de surveyers, 
meestal 4-5 personen per team, schouder aan 
schouder (fig. 3). Wanneer de dichtheden erg 
hoog waren werd het rapen gehurkt of kruipend 
gedaan. De teamleider vulde voor elk blok een 
formulier in, met daarin informatie over de 
weersomstandigheden, de staat van het veld, 
details over de collectie (i.e. lopers, looprichting, 
korte indruk van de vondsten) en een schets van 
het blok. Deze gegevens worden gebruikt om te 
onderzoeken op welke manier de gesteldheid 
van het weer en het veld van invloed zijn op de 
gemaakte vondstcollectie en of deze invloeden 
ook verschillen voor de totale en de diagnostische 
collectie. 

Voorlopige resultaten
Het gebied dat we met de intensieve veldsurvey 
hebben belopen beslaat de heuvelrug waarop de 
bronstijdnederzetting was gelegen, ca. 1 km in 

Fig. 1. Luchtfoto 
Ayios Vasilios (foto 
Thomas Fischer 
Lück).
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lengte van het noordoosten naar het zuidwesten 
en ca. 250 m in de breedte van het noordwesten 
naar het zuidoosten, een gebied van meer dan 
20 ha. Gebieden die niet zijn meegenomen in de 
survey, zijn de steile en geërodeerde terrassen aan 
beide zijden van de weg tussen Sparta en Gytheio, 
een gebied van 20 m rondom de opgravingen, het 
gebied rondom het eerdere opgegraven kamergraf 
en enkele dichtbegroeide velden.
 Het gebruik van de intensieve verzamelmetho-
de heeft geresulteerd in significante hoeveelheden 
vondsten: in totaal zijn 1175 diagnostische verza-
melingen gemaakt en 1018 totale verzamelingen, 
samen bestaande uit bijna 20.000 scherven en 
9000 fragmenten van dakpannen. De vondsten 
tonen aan dat de nederzetting bewoond was 
tijdens de Bronstijd, maar ook dat er activiteiten 
plaatsvonden tijdens de klassiek-hellenistische 
periode, de (laat-)Romeinse, de Byzantijnse en de 
vroegmoderne periode (tabel 1, fig. 4).
 De twee verzamelmethodes zijn met elkaar 
vergeleken. Daarbij is rekening gehouden met de 
invloed van het weer en de condities van het veld 
(geploegd of niet) (Wiersma forthcoming). Hieruit 
blijkt onder meer dat fel zonlicht leidt tot het 
verzamelen van minder vondsten (waarschijnlijk 

doordat men deels verblind raakt) en dat een 
slechtere zichtbaarheid van het veld ook leidt tot 
minder vondsten. Deze effecten werden gezien 
in zowel de diagnostische collecties als in de 
totale collecties. Post-depositionele processen 
zijn natuurlijk ook van invloed op de vondst-
dichtheden. In Ayios Vasilios is er sprake van de 
constructie van grote terrassen tijdens het Laat 
Helladisch IIIA2 (ca 1350 v.Chr.), ter ondersteu-
ning van monumentale gebouwen (Vasilogamvrou 
et al. forthcoming). Daardoor kan materiaal 
uit voorafgaande periodes aan de oppervlakte 
gekomen zijn. Tijdens de Byzantijnse periode zijn 
er vele grote putten gegraven die ook gezorgd 
hebben voor het naar boven komen van eerder 
materiaal. Tegenwoordig zijn de archeologische 
resten op een aantal plaatsen zeer dicht onder het 
oppervlak gelegen. Landbouwbewerking, illegale 
opgravingen en erosie zijn serieuze bedreigingen 
voor dit erfgoed. Ploegen bijvoorbeeld en het 
planten van nieuwe olijfbomen zorgt voor het aan 
de oppervlakte komen van archeologisch materi-
aal. De steile hellingen langs de weg van Sparta 
naar Gytheio en aan de noordwestelijke kant van 
de heuvelrug zijn onderhevig aan erosieproces-
sen. Door zware regenval ontstaan geulen en 

Fig. 2. Geofysische 
resultaten en inter-
pretatie (resultaten 
naar Polymenakos 
2012, fig. 38; interpre-
tatie door Wieke de 
Neef).
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grondverschuivingen. Het is daarom mogelijk dat 
sommige vondstconcentraties veroorzaakt zijn 
door dergelijke post-depositionele processen.  
 Gelukkig hebben we bij Ayios Vasilios de 
mogelijkheid om de resultaten van de veldsurvey 
direct te vergelijken met die van het geofysisch 
onderzoek, en die blijken in grote lijnen overeen 
te stemmen. Hieruit kunnen we afleiden dat de 
surveyresultaten, ook al zijn ze beïnvloed door 
weers- en veldomstandheden, voldoende accep-
tabel genoeg zijn om verder te bestuderen. Wat 
echter wel een obstakel is bij verdere bestude-
ring, is de versleten staat van het prehistorische 
aardewerk: fragmenten met patroondecoratie 
of lineaire decoratie zijn zeldzaam, terwijl 

monochroomdecoratie slechts op gedeeltes van 
de scherven bewaard is gebleven. Dit maakt het 
dateren van het aardewerk lastig.
 De voorlopige resultaten van onze veldsurveys 
wijzen op een slechts geringe omvang van de 

Fig. 3. Veldsurvey. 
Op de achtergrond 
de kerk van Ayios 
Vasilios.

Tabel 1. Chronologie.
Periode Datering

Vroeg Helladisch I-II 3100–2200 v. Chr.
Vroeg Helladisch III-Midden Helladisch II 2200–1800 v.Chr.
Midden Helladisch III-Laat Helladisch II 1800–1420 v.Chr.

Laat Helladisch III 1420–1075 v.Chr.
Klassiek-Hellenistisch 480–146 v.Chr.
Romeins 146 v.Chr.–330 n.Chr.
Byzantijns 330–1453
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nederzetting tijdens de vroege bronstijd. Tijdens 
eerdere surveys op de site werd melding ge-
maakt van een concentratie van materiaal uit de 
vroege bronstijd in de buurt van de kerk, maar 
dit was niet duidelijk te zien tijdens onze survey. 
Wellicht dat de opgravingsputten juist op deze 
plekken gesitueerd zijn. De Midden-Bronstijd is 
niet duidelijk aanwezig in het survey materiaal, 
ook al zijn tijdens de opgravingen in de diepste 
putten lagen van midden-helladische bewoning 
gevonden, en grafvondsten uit de noordelijke be-
graafplaats variërend in datering van het Midden 
Helladisch III of Laat Helladisch I tot IIB (Moutafi 
en Voutsaki 2016). 
 Tijdens onze survey zijn wel vondsten gedaan 
uit de vroeg-Mykeense periode (Laat Helladisch I 
en II), verspreid over een klein gebied. Een echte 
toename in de omvang van de nederzetting is te 
zien tijdens de Mykeense periode (Laat Helladisch 
III). Mykeens aardewerk is wijdverspreid over 
de heuvelrug (fig. 5). Eerdere schattingen van 
de omvang van de nederzetting waren in een 
ordergrootte van 20-30 ha, vergelijkbaar met 

andere paleisnederzettingen zoals Pylos, Tiryns 
en Thebe. Echter, de omvang van Ayios Vasilios 
blijkt vele malen kleiner te zijn, op basis van de 
vondstdichtheden van onze veldsurvey en de 
geofysische resultaten: ca. 6 ha. Uit de opgravin-
gen is gebleken dat de Mykeense elitegebouwen 
verwoest zijn tijdens het Laat Helladisch IIIA2, 
en er nog slecht sporadische bewoning is tijdens 
LH IIIB waarna de nederzetting wordt verlaten. 
In de survey is geen duidelijk bewijs van LH IIIB 
materiaal gevonden. 
 Het is pas tijdens de klassiek-hellenistische 
periode dat op de heuvel weer activiteiten plaats-
vinden. Tijdens de survey zijn veel resten van 
geverfde dakpannen gevonden, en een klein beetje 
klassiek-hellenistisch aardewerk, waaronder Black-
Gloss scherven. Een van de lokale boeren denkt 
ook tijdens het ploegen een klassiek-hellenistisch 
dakpangraf geraakt (of uitgeploegd) te hebben. 
Hoe de klassiek-hellenistische activiteiten op de 
heuvel precies geïnterpreteerd moeten worden, is 
nog niet helemaal duidelijk, mogelijk doordat een 
deel van die activiteiten misschien plaatsvond op 
de plek waar tegenwoordig de autoweg van Sparta 
naar Gytheio de heuvel doorkruist. 
 Tijdens de survey zijn ook fragmenten van 
(laat) Romeins aardewerk gevonden, die nog 
verder onderzocht moeten worden door een 
specialist. Tijdens de Byzantijnse periode vindt 
er veel activiteit plaats op de heuvelrug: de kerk 
van Ayios Vasilios wordt gebouwd en ook enkele 
andere gebouwen waarvan sporen gevonden 
zijn tijdens de opgravingen. Uit deze periode 
stammen ook veel putten, waarvan de functie 
nog niet duidelijk is. Het post-Romeinse aarde-
werk ligt wijdverspreid over de heuvelrug en 
dateert voornamelijk van de laat-Byzantijnse of 
post-Byzantijnse en vroegmoderne periodes. De 
kleine hoeveelheden huishoudelijk aardewerk in 
combinatie met grote hoeveelheden opslagaarde-
werk doen vermoeden dat Ayios Vasilios tijdens 
deze periode misschien niet de locatie van 
een boerderij was, maar misschien eerder een 
plek voor opslaghuizen of andere eenvoudige 

Fig. 4. 1. Bewerkt 
vuursteen 2. Stenen 
kraal 3. Vroeg 
Helladische kom 
4. Laat Helladische 
kylix 5. Klassiek-
Hellenistisch lekane. 
6. Byzantijnse kom. 
Schaal 1:2 (tekeningen 
S.E. Boersma  
RUG/GIA).
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gebouwen die behoorden bij landbouwactivitei-
ten. Wellicht dat hier ook industriële activiteiten 
plaatsvonden, gezien het feit dat er tijdens de 
survey meerdere fragmenten van misbaksels van 
dakpannen zijn gevonden. 

Ayios Vasilios in Mykeens Laconië
Naast een groter inzicht in de ontwikkeling 
van Ayios Vasilios van kleine nederzetting in 
de Vroege Bronstijd tot een paleisnederzetting 
in de Late Bronstijd, willen we uiteindelijk ook 
graag meer begrijpen van de relatie tussen Ayios 
Vasilios, zijn snelle opkomst als paleis en de om-
ringende nederzettingen. Rondom Ayios Vasilios, 
met name ten noorden van de site, zijn meerdere 
Mykeense nederzettingen gevonden. Tijdens de 

vroeg-Mykeense periode lijkt er sprake te zijn in 
dit gebied van opvallende inspanningen op het 
gebied van monumentale grafarchitectuur en 
meer bescheiden monumentale huisarchitectuur. 
Een monumentaal gebouw werd opgetrokken op 
de site van de Menelaion, een indrukwekkend 
tholosgraf werd gebouwd in Vapheio en bij Ayios 
Vasilios wordt een kamergraf uitgehouwen. Deze 
activiteiten lijken deels samen te vallen met de 
ondergang van de minoïsche paleisbeschaving 
op Kreta, en worden tijdens de laat-Helladisch 
III periode gevolgd door de opkomst en ontwik-
keling van grotere nederzettingen. Grootschalige 
bouwprocessen vangen aan in de LH IIIA peri-
ode: het monumentale gebouw op de Menelaion 
wordt vervangen door een nieuw gebouw met een 

Fig. 5. Verspreiding 
en dichtheid van 
Mykeens aardewerk.
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andere oriëntatie. Ayios Vasilios komt op als een 
centrale administratieve macht, gevolgd door de 
constructie van enorme terrassen waarop monu-
mentale structuren werden gebouwd. Verspreid 
over het Spartabekken worden kamertombes 
uitgehouwen. In tegenstelling tot sommige andere 
gebieden in Griekenland, lijken de meeste late-
bronstijdnederzettingen in Laconië geen defen-
sieve architectuur te hebben.
 De vele (monumentale) bouwactiviteiten 
kunnen geïnterpreteerd worden als een vorm 
van competitie tussen verschillende opkomende 
Mykeense centra. De bevolking van Ayios Vasilios 
deed volop mee in deze competitie. Waarom juist 
Ayios Vasilios uiteindelijk een paleisnederzet-
ting wordt, is nog niet duidelijk. Wellicht dat 
minoïsch Kreta, en dan met name de ondergang 
van de paleiscultuur aldaar, een belangrijke 
rol speelt. Nauwe relaties zijn gevonden tus-
sen minoïsch Kreta en bepaalde grafgiften in 
de Vapheio-tombe (Banou en Hitchcock 2011), 
terwijl sommige architecturale facetten in Ayios 
Vasilios een sterk minoïsch karakter hebben en 
er ook minoïsch rituele gebruiksvoorwerpen zijn 
gevonden. Interesse in Laconië (van Minoïers 
of anderen) kan veroorzaakt zijn door de be-
schikbaarheid van natuurlijke bronnen, zoals de 
gesteentes Lapis Lacedaimonius en Rosso Antico, in 
zuidelijk Laconië bronnen van koper, lood, zilver 
en zelfs goud, en nabij Sparta alluviaal goud 
en kleine bronnen van kopererts. Misschien dat 
Ayios Vasilios een belangrijk knooppunt werd in 
veranderende handelsnetwerken en zodoende een 
meer centrale administratieve positie kreeg. 
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