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Samenvatting 

Het hoofdonderwerp van dit proefschrift wordt gevormd door de Mykeense archeologische 

vondsten uit het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-

Egeïsche eilanden. De term “Mykeens” verwijst naar de archeologische cultuur die dominant 

was op het vasteland van Griekenland gedurende de Late Bronstijd (ca. 1700 tot 1050 v. Chr.). 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om vast te stellen of de Mykeense cultuur, die 

sterke invloed had op het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en de 

nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden, aangewend werd om verschillende groepsidentiteiten in 

het archeologische bestand van deze regio tot uiting te laten komen. 

 

Achtergrond van het onderzoek (Hoofdstuk 1) en methodologie (Hoofdstuk 2) 

In dit onderzoek is aandacht besteed het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en 

de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden Rhodos, Kos, Astypalaia en Karpathos. 

Chronologisch gezien ligt de nadruk ligt op de periode van de 14e tot de 13e eeuw voor 

Christus. In deze periode zijn er sterke Mykeense invloeden te herkennen in het 

archeologische bestand van deze regio. Deze invloeden komen vooral tot uiting in het grote 

aantal Mykeense vondsten dat is ontdekt in graven en nederzettingen. Een grote variëteit aan 

Mykeense vondsten is in het gebied aangetroffen, bestaande uit verschillende pottypen, 

bronzen wapens en werktuigen, glazen en stenen kralen, en stenen zegels en werktuigen. 

Aardewerk (potscherven en complete of te restaureren potten) is echter duidelijk de meest 

voorkomende categorie archeologisch materiaal (zie Hoofdstukken 1, 4 en 5). 

Mykeense vondsten komen ook elders langs de westkust van Anatolië voor. Het 

geografisch gebied waarbinnen Mykeense vondsten zijn aangetroffen, strekt zich uit van de 

nederzettingsheuvel van Hissarlık-Troje in het noorden tot het grafveld van Ialysos op het 

eiland Rhodos in het zuiden (zie Hoofdstukken 1, 4 en 5). De distributie van Mykeense 

vondsten in dit gebied is niet homogeen: er zijn duidelijke regionale verschillende in de 

hoeveelheid Mykeense materialen en in de verschillende typen aangetroffen Mykeense 

artefacten. Als voorbeeld bespreek ik hier de graven. Een onderscheidend element van het 

zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden 

is de populariteit en wijde verspreiding van het Mykeense kamergraf vanaf de 1e helft van de 

14e eeuw voor Christus (LHIIB-IIIA1). Andere typen graven komen zelden in het gebied voor. 
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Deze kamergraven bevatten voornamelijk verschillende soorten Mykeense voorwerpen. 

Objecten van lokale of ‘Anatolische’ makelij komen slechts zeer zelden in deze contexten 

voor (zie Hoofdstukken 1, 4 en 5). Mykeense kamergraven zijn nog nergens anders langs de 

westkust van Anatolië aan het licht gekomen, waar met name lokale graftypen worden 

aangetroffen: pot- en pithosgraven en kistgraven. Hoewel Mykeense objecten ook voorkomen 

in deze ‘lokale’ contexten, zijn ze veel minder frequent dan in de kamergraven gelegen in het 

zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche 

eilanden. Daarnaast worden deze Mykeense voorwerpen meestal in samenhang met objecten 

van lokale of ‘Anatolische’ makelij aangetroffen (zie Hoofdstukken 1, 4 en 5). 

 In het huidige debat lijkt er een tendens te bestaan om het archeologische bewijs te 

interpreteren in termen van de aan- of afwezigheid van ‘echte’ Mykeners (zie Hoofdstuk 1). 

Er is één stroming die veronderstelt dat de sterke Mykeense invloed op het archeologische 

bestand van het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-

Egeïsche eilanden het gevolg is van de aanwezigheid in het gebied van migranten afkomstig 

van het vasteland van Griekenland. Dit perspectief wordt hier aangeduid als het 

“kolonialistische perspectief”. Een ander invloedrijk perspectief dat de afgelopen jaren, onder 

invloed van postkoloniaal denken, populairder is geworden, is wat hier wordt omschreven als 

het “sociaal-constructivistische perspectief”. In het werk van wetenschappers die vanuit dit 

perspectief opereren ligt de nadruk op het hybride of ‘gemixte’ karakter van de Mykeense 

cultuur in het archeologische bestand van het zuidwestelijk deel van het Anatolische 

kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. Deze hybriditeit komt tot uiting in de 

combinatie van Mykeense kenmerken met die van andere culturele tradities (bijvoorbeeld in 

aardewerk stijlen en grafgebruiken), wat geïnterpreteerd wordt als een indicatie dat lokale 

groepen de Mykeense (materiële) cultuur gebruiken om hun eigen unieke hybride identiteiten 

vorm te geven. 

Het debat tussen het “kolonialistische” en het “sociaal-constructivistische perspectief” 

is het resultaat van de tendens om de bevolking van het zuidwestelijk deel van het Anatolische 

kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden in de Late Bronstijd te bezien in 

termen van twee opponerende sociale collectieven, met ‘Mykeners’ aan de ene kant en 

lokalen aan de andere kant. Problematisch aan beide benaderingen is dat groepen – 

‘Mykeners’ en lokalen – worden geïdentificeerd op basis van het voorkomen in het 

archeologische bestand van een beperkt aantal materiële indicatoren. In de huidige studie is 

een andere benadering, genaamd “neo-cultuurhistorie”, geformuleerd (zie Hoofdstuk 2). Deze 
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benadering is gebaseerd op de assumptie dat identiteiten niet gezien kunnen worden als 

natuurlijke ‘kenmerken’, die passief gereflecteerd worden in het archeologische bestand, maar 

als sociale ‘constructies’, die actief vorm gegeven worden en gemanipuleerd kunnen worden 

door actoren door middel van associaties tussen objecten, personen, ideeën, tekens, etc. Dit 

betekent dat het niet mogelijk is identiteiten toe te wijzen door objecten buiten hun 

vondstcontext te beschouwen. Om die reden is in deze studie een contextuele benadering 

gehanteerd om te onderzoeken of Mykeense cultuur werd gebruikt om verschillende 

groepsidentiteiten uit te drukken in het archeologische bestand van het zuidwestelijk deel van 

het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. 

Identiteiten kunnen worden uitgedrukt in verschillende sociaal-culturele contexten. In 

dit onderzoek ligt de nadruk op de uitdrukking van identiteit in graven. Mykeense 

kamergraven zijn goed geschikt voor het bestuderen van de constructie en uitdrukking van 

groepsidentiteiten, omdat ze bedoeld waren voor meervoudige inhumaties en gedurende 

meerdere generaties door een groep gebruikt konden worden (zie Hoofdstuk 3). Bovendien 

zijn grafgebruiken vaak groepsgebonden en gerelateerd aan oude vertellingen, bepaalde 

ideeën en overtuigingen (bijvoorbeeld over het hiernamaals), man-vrouw relaties, 

leeftijdsverschillen, etc. Om die reden mag het worden aangenomen dat er een nauwe band 

bestond tussen een bepaalde groep of gemeenschap en een graf.   

Eén van de vooronderstellingen waarop dit onderzoek is gebaseerd, is dat, als 

materiële cultuur zou zijn gebruikt om verschillende groepsidentiteiten uit te drukken, dit zich 

archeologisch zou moeten manifesteren in verschillend vormgegeven grafassemblages. Deze 

assemblages vormen om die reden de onderzoekseenheid die in dit proefschrift centraal staat. 

Verschillen in begrafenisgebruiken komen tot uiting in specifieke combinaties van objecten 

waarvan de distributie beperkt blijft tot slechts een klein aantal tombes in een bepaald 

grafveld. Op basis van deze zogenoemde “relaties van verschil” is het mogelijk om 

verschillende soorten assemblages, die gekarakteriseerd worden door hun eigen unieke 

combinaties, te definiëren. Er kan ook sprake zijn van materiële kenmerken die de 

verschillende groepen assemblages met elkaar delen. Deze overeenkomsten kunnen geduid 

worden als gemeenschappelijke elementen in de verschillende groepsidentiteiten herkenbaar 

in het archeologische bestand. Er zou een relatie kunnen bestaan tussen deze “relaties van 

overeenkomstigheid” en de uitdrukking van etniciteit, die vaak is gebaseerd op gedeelde 

afkomst en gevoelens van samenhorigheid. 
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Het vergelijken van assemblagegroepen uit verschillende grafvelden in termen van 

hun relaties van verschil en overeenkomstigheid, kan een goede indicator vormen voor 

interacties tussen groepen en mogelijkerwijs het bewegen van ideeën en/of mensen. In deze 

studie is een vergelijking gemaakt tussen groepsidentiteiten uitgedrukt in graven op het 

vasteland van Griekenland en graven gelegen langs het zuidwestelijk deel van het Anatolische 

kustgebied en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. De verschillende regio’s zijn 

behandeld in respectievelijk Hoofdstuk 3 en Hoofdsuk 5. De inter-regionale vergelijking staat 

centraal in Hoofdstuk 6. De vergelijking is chronologisch geordend in de volgende drie sub-

periodes: LHIIB-IIIA1 (1e helft van de 14e eeuw v. Chr.), LHIIIA2 (2e helft van de  14e eeuw 

v. Chr.) en LHIIIB (13
e
 eeuw v. Chr.). In Hoofdstukken 3 en 5 worden de verschillende 

groepsidentiteiten die zijn geïdentificeerd in de archeologische bestanden van beide regio’s 

omschreven in termen van hun meest karakteristieke eigenschappen. Elke groep heeft een 

nummer, bijvoorbeeld “Greece-1” en “Kos-2”. 

 

Een vergelijking tussen het vasteland van Griekenland en het zuidwestelijk deel van het 

Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden (Hfst 3, 5 en 6) 

De vergelijking in Hoofdstuk 6 heeft aangetoond dat er, wat betreft de uitdrukking van 

relaties van overeenkomstigheid en verschil in het archeologische bestand, duidelijke 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen het vasteland van Griekenland en het zuidwestelijk 

deel van het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. Hieronder 

zal ik eerst aandacht besteden aan de manifestatie van relaties van overeenkomstigheid. 

In Hoofdstuk 3 zijn een aantal kenmerken geïdentificeerd die de meeste groepen die 

herkenbaar zijn in het archeologische bestand van het vasteland van Griekenland gemeen 

hebben: het gebruik van kamergraven voor primaire en/of secundaire inhumaties en het 

plaatsen van aardewerken potten voor zalf of olie bij de overledenen. Het is aangetoond in 

Hoofdstuk 5 dat deze kenmerken ook zijn terug te vinden bij de meeste groepen die zichtbaar 

zijn in het archeologische bestand van het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied 

en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. Hoewel gedurende de gehele periode waarop dit 

onderzoek zich richt (14
e
 en 13

e
 eeuw v. Chr.) in beide gebieden zulke potten bij de 

overledenen werden geplaatst, is wel op te merken dat vanaf de 2
e
 helft van de 14

e
 eeuw voor 

Christus (LHIIIA2) in beide gebieden verschillende pottypen hiervoor gebruikt werden: in 

tombes op het vasteland van Griekenland kleine piriform jars, rounded alabastra en (globular) 

stirrup jars; in tombes gelegen in het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en op 
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de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden grote piriform jars en (piriform) stirrup jars, maar 

van een ander type dan gebruikelijk op het vasteland van Griekenland. In de 1e helft van de 

14e eeuw voor Christus zien we een ander beeld uit het archeologische materiaal naar voren 

komen. In deze periode werden in beide regio’s dezelfde pottypen gebruikt: kleine piriform 

jars en rounded alabastra. Dit betekent dat de wijdverbreidheid van de grote piriform jar en 

(piriform) stirrup jar in de 2
e
 helft van de 14

e
 eeuw voor Christus een ontwikkeling is die 

kenmerkend is voor de zuidwestkust van Anatolië en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. 

Het archeologische materiaal lijkt er op te wijzen dat de collectieve identiteit die in de 1e helft 

van de 14e eeuw voor Christus in graven in dit gebied werd uitgedrukt, gebaseerd was op 

praktijken die gebruikelijk waren op het vasteland van Griekenland. In de 2
e
 helft van de 14

e
 

eeuw voor Christus ontwikkelde zich in het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied 

en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden echter een andere collectieve identiteit. In deze 

dissertatie is beargumenteerd dat de oorsprong van deze identiteit op Rhodos ligt. 

In deze studie is ook aandacht besteed aan de manifestatie in het archeologische 

bestand van relaties van verschil. Uit het archeologische materiaal valt op te maken dat er 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen het vasteland van Griekenland en het zuidwestelijk 

deel van het Anatolische kustgebied en de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden. Zo zijn er 

bijvoorbeeld overeenkomsten tussen de “Greece-1” groep en de “Ialysos-1 (1)” groep. 

Assemblages die met deze groepen geassocieerd zijn, bevatten vaak (met tin bedekte) 

drinkbekers of kylikes, gouden kralen en rosettes, en glazen reliëfkralen. Er zijn ook 

verschillen tussen deze groepen te benoemen. Assemblages behorend tot de “Greece-1” groep 

omvatten bijvoorbeeld meestal één of meerdere grote piriform jars. Zoals hierboven reeds is 

aangegeven, is dit pottype in het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en op de 

nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden niet beperkt tot een specieke groep. Om die reden wordt 

de grote piriform jar in dit gebied gezien als het deel van het assemblage waarmee relaties 

van overeenkomstigheid tot uiting worden gebracht. 

De “Ialysos-1 (1)” groep is niet de enige groep die bepaalde kenmerken deelt met een 

specifieke groep op het vasteland van Griekenland. Zo zijn er verschillende groepen in het 

zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche 

eilanden die te vergelijken zijn met de “Greece-3” groep. Het gaat hierbij om de de volgende 

groepen: “Ialysos-2” uit Rhodos, “Kos-2” uit Kos en “Müskebi-3” van de zuidwestkust van 

Anatolië. Gemeenschappelijke kenmerken zijn dat de betreffende assemblages meestal alleen 

een klein aantal open pottypen bevatten en één of meerdere van de volgende kleine 
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vaasvormen: de kleine jug of juglet, de feeding bottle, de askos, de kleine mug en de carinated 

conical cup. Er zijn ook verschillen tussen de twee regio’s. Zo komt de “Greece-3” groep 

regelmatig in contexten voor die dateren uit de 1e helft van de 14e eeuw voor Christus 

(LHIIB-IIIA1). De “Ialysos-2”, “Kos-2” en “Müskebi-3” groepen komen daarentegen niet 

eerder voor dan de 2
e
 helft van de 14

e
 eeuw voor Christus (LHIIIA2). 

Wat deze vergelijking laat zien is dat in het zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied 

en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden specifieke kennis in omloop was over 

begrafenisgebruiken die gangbaar waren op het vasteland van Griekenland en dat delen van 

de bevolking er voor kozen om zich op vergelijkbare wijze uit te drukken. Er zijn echter ook 

duidelijke verschillen. Ik heb de verschillen tussen de twee regio’s wat betreft de 

verschillende aardewerken potten voor zalf of olie die vanaf de 2
e
 helft van de 14

e
 eeuw voor 

Christus (LHIIIA2) bij de overledenen werden geplaatst, reeds genoemd. Daarnaast zijn er 

ook groepen die geen duidelijke tegenhangers op het vasteland van Griekenland hebben. 

Voorbeelden zijn de “Ialysos-1 (2)” groep uit Rhodos, de “Kos-1” groep uit Kos en de 

“Müskebi-2” groep van de zuidwestkust van Anatolië. Kenmerkend voor deze groepen is de 

combinatie van drinkaardewerk, in het bijzonder (beschilderde) kylikes, en bronzen wapens, 

vooral speerkoppen en korte zwaarden. Vergelijkbare assemblages zijn ook elders in de regio 

aangetroffen, bijvoorbeeld op Astypalaia en Karpathos, maar ook te Değirmentepe en te 

Pilavtepe op de Anatolische zuidwestkust. De aanwezigheid van drinkaardewerk en bronzen 

wapens is niet het enige kenmerk waardoor deze assemblages vergelijkbaar zijn. Vele 

bevatten, wat in deze dissertatie, Rhodische ‘vingerafdrukken’ worden genoemd: objecttypen, 

vooral specifieke vaasvormen, waarvan de distributie grotendeels tot tombes op Rhodos 

beperkt blijft. Eén voorbeeld wordt hier ter illustratie gegeven: Langada Tombe 51 op Kos. 

Deze assemblage, die dateert uit de 2
e
 helft van de 14

e
 eeuw voor Christus (LHIIIA2), omvat 

o.a. een grote piriform jar, een piriform stirrup jar, een stirrup jug, een kylix (with two 

vertical handles below the rim) en een ritual vessel. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, 

kunnen de grote piriform jar en de piriform stirrup jar verbonden worden met de collectieve 

identiteit die zich in deze periode op Rhodos ontwikkelde. Beide pottypen zijn bovendien 

buitengewoon zeldzaam in tombes op Kos. Hetzelfde geldt overigens ook voor de andere 

vaasvormen afkomstig uit Langada Tombe 51. Ze zijn daarentegen wel gebruikelijk in graven 

op Rhodos. 

Deze Rhodische ‘vingerafdrukken’ laten zien dat specifieke groepen in het 

zuidwestelijk deel van het Anatolische kustgebied en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche 
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eilanden zich vanaf de 2
e
 helft van de 14 eeuw voor Christus (LHIIIA2) sterker met Rhodos 

identificeerden dan anderen. Als we dit in het licht beschouwen van de algemene 

‘herorientatie’ in dit gebied van een collectieve identiteit gebaseerd op praktijken gebruikelijk 

op het vasteland van Griekenland, naar één die meer gelijkenis vertoont met die zich in de 2
e
 

helft van de 14
e
 eeuw voor Christus (LHIIIA2) op Rhodos ontwikkelde, ben ik van mening 

dat dit laat zien dat Rhodos in deze periode een dominante, of zelfs leidende, rol in dit gebied 

speelde. Aangezien we uit de contemporaine Hettitische teksten leren van het bestaan van een 

koning van het land van Aḫḫiyawa die actief zou zijn langs de westkust van Anatolië, ben ik, 

in tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt, namelijk dat dit koninkrijk ergens in 

Griekenland zou liggen, van mening dat het centrum op Rhodos moet liggen. De 

hoofdconclusie van deze studie is echter dat in het zuidwestelijk deel van het Anatolische 

kustgebied en op de nabijgelegen Oost-Egeïsche eilanden verschillende groepen mensen 

Mykeense cultuur gebruikten om verschillende betekenissen op verschillende momenten uit te 

drukken. 

 


