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Gebruik en waardering van 
Mykeens aardewerk buiten Griekenland 

In dit proefschrift staat het Mykeense aardewerk centraal dat is teruggevonden in de Levant, 
op Cyprus en in Italië. Dergelijk aardewerk werd in Griekenland geproduceerd gedurende de 
Late Bronstijd (ca. 1600-1200 v. Chr) en is wijd verspreid in het Mediterrane gebied. Het gaat 
om open en gesloten potten en een klein aantal beeldjes. De eerste doelstelling van het 
onderzoek is vast te stellen welke rol deze objecten speelden in de contemporaine 
samenlevingen in de Levant, Cyprus en Italië. Ten tweede worden de conclusies voor ieder van 
deze gebieden met elkaar vergeleken om variaties in de culturele betekenis van geïmporteerd 
Mykeens aardewerk vast te stellen. Mykeens aardewerk is één van de bronnen waarmee de 
relaties kunnen worden onderzocht tussen het Aegeïsche gebied en gebieden daarbuiten. 
Uiteindelijk hoopt dit onderzoek bij te dragen tot een beter begrip van de Mykeense 
samenleving in haar Mediterrane context. 

Laat Helladisch I 1600-1500/1510 v.Chr. 
Laat Helladisch IIA 1510/1500-1440 v. Chr 
Laat Helladisch IIB 1440-1390 v. Chr. 
Laat Helladisch IIIA1 1390-1370/1360 v. Chr. 
Laat Helladisch IIIA2 1370/1360-1340-1330 v Chr. 
Laat Helladisch HIB 1340/1330-1185/1180 v. Chr. 
Laat Helladisch IIIC 1185/1180-1065 v.Chr. 

Afb, 1 Mykeense keramische stijlfasen en absolute data 

Hoofdstuk 1 gaat in op de problematiek en de achtergronden daarvan. Vanaf het einde van de 
Midden Bronstijd nam op het vasteland van Griekenland de welvaart en de sociale complexiteit 
toe. Dit culmineerde rond 1400 voor Christus in het ontstaan van de Mykeense paleizen, die 
kunnen worden opgevat als centra die economische productie en goederenstromen beheersden, 
alsook en militaire en religieuze activiteiten. Aan het eind van het Laat Helladisch HIB 
(LHIIIB) werden deze paleizen vernietigd en niet meer opgebouwd. Op grond van vondsten in 
Griekenland en gezien het Mykeense aardewerk in de landen rond de Middellandse zee (afb. 2) 
is duidelijk dat de Mykeense wereld contacten onderhield met ver weg gelegen gebieden. 
Archeologische vondsten en textuele aanwijzingen van kleitabletten wijzen er op dat er 
gedurende de Late Bronstijd uitgebreide handelscontacten bestonden tussen diverse streken 
rond de Middellandse zee. De rol van Mykeens Griekenland in deze internationale wereld is 
niet duidelijk. Ondanks de buitenlandse objecten die gevonden zijn in Griekenland speelt 
buitenlandse handel geen rol van betekenis op de Lineair B tabletten die de administratie 
vormden van de Mykeense paleizen en Knossos. Griekenland ontbreekt ook op de 
spijkerschrifttabletten die in het Nabije Oosten zijn teruggevonden. Mykeense vondsten buiten 
Griekenland betreffen vrijwel uitsluitend keramiek; objecten van ander materiaal zijn nauwelijks 
teruggevonden. Het belang van aardewerken potten en vazen in de internationale economie 
van de tijd was mogelijk niet zeer groot. 
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In hoofdstuk 2 staat het theoretische uitgangspunt van het onderzoek centraal: de betekenis 
die mensen hechten aan objecten wordt niet zozeer door fysieke en functionele aspecten 
bepaald, maar vooral door de wijze waarop zij sociale en culturele strategieën kunnen 
vormgeven. Hieruit volgt dat het belang van Mykeense potten kan variëren voor de 
verschillende samenlevingen waarin zij werden geïmporteerd. De gebieden waarin Mykeense 
keramiek is teruggevonden verschilden in hoge mate voor wat betreft de sociaal-economische 
organisatiegraad. In de Levant waren er vele kleine staten gebaseerd op grote urbane centra, 
ieder met een eigen centrale politieke macht. Voor dit gebied zijn ook historische bronnen 
overgebleven in de vorm van tabletten met spijkerschrift. Dit is niet het geval voor Cyprus, 
waar urbanisatie pas gedurende de Late Broonstijd een aanvang nam en waar het gebruik van 
het schrift zeer beperkt was. Het centrale Middellandse zeegebied kende een veel lagere 
organisatiegraad en de samenlevingen daar waren prehistorisch en proto-urbaan. Het is 
waarschijnlijk dat de rol van de Mykeense potten anders was in ieder van deze sociaal-
economische contexten. Slechts door Mykeens aardewerk te relateren aan de lokale en 
regionale materiële culturen van de gebieden waarin het werd geïmporteerd, kan inzicht 
worden verkregen in de culturele betekenis van deze materiaalgroep. 

In hoofdstuk 3 wordt de distributie van de Mykeense keramiek buiten Griekenland (afb. 2) 
in detail besproken. Er zijn een aantal karakteristieken in het distributiepatroon die gelden voor 
alle gebieden waarin het is teruggevonden. Het repertoire aan Mykeense potvormen is overal 
anders dan in Griekenland en het betreft in hoofdzaak gedraaid aardewerk met decoraties (zie 
afb. 3-5). Overal zijn er zowel open als gesloten potvormen en er zijn enkele vormen die 
mogelijk voor ceremonieel gebruik bestemd waren. Het merendeel van de Mykeense potten 
blijkt in Griekenland te zijn gemaakt, hoewel in alle gebieden Mykeens aardewerk ook 
geïmiteerd werd. Een belangrijke observatie is dat overal het merendeel van de vindplaatsen 
slechts zeer weinig Mykeense keramiek kent: niet meer dan tien vondsten. Slechts op een klein 
aantal sites is zeer veel van dergelijk aardewerk gevonden. Tenslotte moet worden opgemerkt 
dat Mykeense potten uit de vroegere perioden (LHI-LHIIIA1) in alle gebieden aanwezig zijn. 
Behalve deze algemene karakteristieken, zijn er echter ook verschillen tussen de diverse 
gebieden. Er zijn bijvoorbeeld grote variaties in het repertoire aan Mykeense potvormen, zelfs 
tussen vindplaatsen binnen één gebied. Op Cyprus en in Italië lijkt Mykeens aardewerk aan het 
einde van de LHIIIB periode op grote schaal te zijn geïmiteerd, maar in de Levant is dit slechts 
in mindere mate het geval. Als laatste moet worden opgemerkt dat het distributiepatroon van 
Mykeense keramiek in het centrale Middellandse zeegebied aanmerkelijk verschilt van dat in 
het oosten: in Italië zijn heel duidelijk verschuivingen te herkennen tussen bepaalde perioden 
voor wat betreft de regio's waar Mykeense potten werden geïmporteerd en de plaatsen waar 
het was geconcentreerd. Dergelijke chronologische verschuivingen zijn niet te herkennen in het 
oostelijk bekken van de Middellandse zee. 

Het tweede deel van de dissertatie betreft de Levant, oftewel de Syrisch-Palestijnse kuststrook 
en het direkte achterland daarvan. Mykeens aardewerk is in dit gebied teruggevonden op 110 
plaatsen. Daarvan worden Ugarit, Hazor en Deir 'Alia in detail besproken in het proefschrift 
(afb. 2). Voor ieder van deze plaatsen is de ruimtelijke en contextuele distributie van het 
Mykeense materiaal bestudeerd. Daarbij is een onderverdeling gehanteerd in de distributie in 
het algemeen, van verschillende chronologische stijlfasen, van diverse functionele klassen 
(serviesgoed, opslagpotten, ceremonieel aardewerk, beeldjes). Dit geeft aan of het gebruik van 
bepaalde de Mykeense potten beperkt was tot specifieke groepen in de samenlevingen of tot 
specifieke activiteiten. Vervolgens worden gesloten contexten met Mykeens aardewerk 
besproken om te onderzoeken met welke objecten de Mykeense potten waren geassocieerd. 
Tenslotte wordt de aanwezigheid van Mykeens aardewerk in de graven op deze plaatsen in 
detail bestudeerd. 



Afb. 3 Mykeense krater en rhyton uit Ugarit en een stijgbeugelkan uit Deir 'Alla 

Hoofdstuk 5 van de dissertatie behandelt de vindplaatsen Ras Shamra en Minet el-Beida, 
het antieke Ugarit en zijn haven (afb. 2). Zoals uit de omvangrijke archieven met 
spijkerschrifttabletten blijkt, vervulde Ugarit een belangrijke rol in het internationale 
goederenverkeer en de diplomatie. Dit blijkt ook uit de veelheid aan archeologische vondsten 
die moeten zijn geïmporteerd. Er is een grote hoeveelheid Mykeens aardewerk teruggevonden, 
met een wijd repertoire aan potvormen. Vooral de vele ceremoniële rhyta (een soort trechters: 
afb. 3) en terracotta beeldjes van vrouwen en runderen zijn opmerkelijk. Al dit aardewerk is 
wijd verspreid, hoewel de vroegste exemplaren geconcentreerd lijken te zijn geweest in de 
haven. De sociale groepen die direkt verbonden waren met het koninklijk paleis gebruikten dit 
soort potten ook, maar zeker niet veelvuldiger dan andere groepen in de stad. Alles wijst erop 
dat dergelijk aardewerk wijd verspreid was onder de urbane bevolking. Uit de beschrijving van 
de contexten waarin Mykeense potten zijn gevonden, blijkt duidelijk dat Mykeense rhyta van 
bijzondere betekenis waren, wat waarschijnlijk te maken heeft met het gebruik ervan in 
religieuze ceremonies. Een groot aantal graftombes in de stad bevatte een klein aantal 
Mykeense potjes, waaronder veel olieflessen. Een kleine groep mensen onder de 
stadsbevolking heeft echter bijzonder veel Mykeens aardewerk in hun graven bijgezet, over het 
algemeen samen met andere geïmporteerde objecten. Hieruit blijkt dat de Mykeense potten 
voor sommigen een specifieke rol vervulden in lokale sociaal-culturele strategieën. Het is 
duidelijk dat Mykeens aardewerk in Ugarit een integraal onderdeel was van de materiële 
cultuur eft dat de betekenis van dergelijke geïmporteerde potten werd bepaald door lokale 
culturele praktijken. 

Hazor, de vindplaats die in hoofdstuk 6 wordt behandelt, was eveneens een belangrijke stad 
in de Late Bronstijd, maar gelegen in het binnenland (afb. 2). Het Mykeense aardewerk uit 
Hazor kent een bescheiden repertoire aan potvormen, waaronder vooral opslagpotjes met een 
relatief eenvoudige decoratie. Dit aardewerk is gevonden in meerdere wijken in de stad, wat er 
op wijst dat diverse sociale groepen van deze potten gebruik maakten. Opvallend is dat de 
schaarse Mykeense vondsten uit de vroegere perioden (LHTI-LHIIIAl) slechts voorkomen in 
de zone rond het paleis en bij een tempel. Mogelijk was het gebruik van dit aardewerk 
aanvankelijk beperkt. Dat kan ook gezegd worden voor Mykeense open potvormen, die vooral 
zijn aangetroffen in tempels en in graven. Uit de analyse van die contexten blijkt dat Mykeense 
open vazen een bijzondere betekenis hadden; dit was ook het geval voor Mykeense 
aardewerken beeldjes. In slechts één graf in Hazor is zeer veel Mykeens aardewerk 
aangetroffen, terwijl andere graven maar een paar van dergelijke potjes bevatten. Ook in Hazor 
werd het gebruik van Mykeens potten bepaald door lokale culturele keuzen. 

In hoofdstuk 7 wordt het Mykeense aardewerk in Deir 'Alla besproken, een plaats die 
gelegen is op de oostelijke Jordaanoever. Deir 'Alla is klein in vergelijking met Hazor en 
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Ugarit en vervulde waarschijnlijk een rol als regionaal centrum, met onder andere een 
belangrijke tempel. Er zijn slechts vijf Mykeense potjes teruggevonden, naast een imitatie van 
dergelijk aardewerk. In alle gevallen betreft het opslagpotjes met een zeer eenvoudige 
decoratie. Desondanks lijkt dit geïmporteerde aardewerk in Deir 'Alla een speciale betekenis 
te hebben gehad: het werd samen met andere importen teruggevonden in twee gebouwen op de 
noordhelling van de teil, die rijk waren aan vondsten en in de buurt lagen van het heiligdom. 
Opvallend is dat twee Mykeense flessen tesamen werden gevonden in één gebouw, terwijl het 
andere gebouw slechts Mykeense stijgbeugelkannen bevatte. Aangezien beide typen potten 
dezelfde vloeistoffen kunnen hebben bevat, is het mogelijk dat de potvormen zélf bepalend 
waren voor de wijze van gebruik. Een hoge waardering voor de Mykeense potten in Deir 'Alla 
blijkt ook uit het feit dat enkele ervan ca. 50 of 100 jaar oud moeten zijn geweest op het 
moment dat de gebouwen werden vernietigd. 

In hoofdstuk 8 worden de conclusies voor de bovengenoemde vindplaatsen met elkaar 
vergeleken en worden de gegevens van andere vindplaatsen gebruikt om de culturele betekenis 
van het Mykeense aardewerk in de Levant als geheel vast te stellen. Op diverse vindplaatsen 
zijn Mykeense potten teruggevonden in zeer kleine gebouwen, in huizen die een zekere mate 
van welvaart laten zien en zelfs in paleizen. Het komt ook voor in contexten die op 
ambachtelijke produktie wijzen en in grotere en kleinere heiligdommen. Uit alles blijkt dat 
Mykeens aardewerk een integraal onderdeel was van de materiële cultuur in de urbane centra 
in de Levant. Echter, in kleinere centra zoals in Deir 'Alla waren dergelijke potten schaars, 
terwijl ze niet lijken voor te komen op zeer kleine rurale sites. In diverse urbane centra aan de 
kust - zoals in Ugarit - konden grote hoeveelheden Mykeens aardewerk voorkomen, waarbij er 
sprake is van een breed repertoire aan potvormen. In een beperkt aantal contexten in plaatsen 
in het binnenland komen óók grote hoeveelheden Mykeense potten voor. Hieruit blijkt 
duidelijk dat de distributie van Mykeense keramiek niet alléén werd bepaald door factoren van 
beschikbaarheid. Het is opvallend dat in plaatsen ver van de kust Mykeens serviesgoed met 
open potvormen een bijzondere betekenis gehad lijkt te hebben in vergelijking tot gesloten 
opslagpotjes. Een dergelijk onderscheid is niet zichtbaar in de grote kustcentra. Dit wijst erop 
dat de grote centra controle konden uitoefenen op de regionale distributie van Mykeens 
aardewerk. In het bijzonder de circulatie van Mykeense rhyta en figurines lijkt beperkt te zijn 
geweest. Voor wat betreft het gebruik van Mykeens aardewerk in het grafritueel in de Levant 
is het opmerkelijk dat op diverse plekken enkele graven teruggevonden zijn met relatief veel 
Mykeens aardewerk en andere importen, terwijl in de meeste graven er hooguit één of twee 
van dergelijke potjes zijn aangetroffen. Dit laat zien dat de culturele betekenis van het 
Mykeense aardewerk niet voor alle bevolkingsgroepen gelijk was. Mogelijk was het deze 
variatie in de waardering voor Mykeense importen die dit materiaal geschikt maakte om te 
fungeren in regionale distributiestrategieën. 

Het derde deel van de dissertatie behandelt het Mykeense aardewerk op Cyprus, waar het is 
gevonden op 96 plaatsen. In vergelijking met de gehele Levant of het Italiaanse gebied is dit 
eiland slechts klein. Toch worden hier de grootste absolute hoeveelheden van dit aardewerk 
gevonden, wat het belang van Cyprus in het archeologische distributiepatroon onderstreept. 
Enkomi, Athienou en Apliki zijn de sites die geselecteerd zijn voor de analyse van het 
Mykeense aardewerk op lokaal niveau. 

Enkomi-4>v'os Iakovos (hoofdstuk 10) was een grote stad die, getuige de vele importen die 
er zijn teruggevonden, een belangrijke rol speelde in het internationale handelsverkeer. Er is 
een grote hoeveelheid Mykeense keramiek aangetroffen, zowel in de vele grafkelders, alswel in 
bewoningscontexten. De vroegste potjes dateren uit LH I; vanaf LHIIIA1 lijkt de import van 
Mykeens aardewerk zeer omvangrijk te zijn geweest. Dit aardewerk omvat een wijd repertoire 
aan potvormen, waaronder rhyta (aft. 4) en beeldjes. Er is meer Mykeens serviesgoed dan er 



Afb. 4: Een Mykeense diervormige rhyton en kom uit Enkomi en een 
schenkkan uit Athienou 

opslagpotten zijn, maar tot aan LHIIIA1 werden vooral gesloten potvormen geïmporteerd. In 
het algemeen is Mykeens aardewerk wijd verbreid over de site. Echter, het vroegste Mykeense 
aardewerk lijkt beperkt te zijn geweest tot een enkel groot gebouw dat geassocieerd wordt met 
koperproduktie en -handel. Binnen dat gebouw zijn die potten exclusief in residentiële ruimtes 
teruggevonden. Het lijkt dus alsof in de beginperiode Mykeens aardewerk beperkt was tot een 
kleine groep onder de stadsbevolking en tot bepaalde activiteiten. In een latere periode was dat 
mogelijk het geval voor Mykeense kraters met figuratieve decoratie, die onregelmatig 
verspreid zijn over de site. De gedetailleerde analyse van de gesloten nederzettingscontexten 
laat zien dat figuratief aardewerk in het dagelijks leven niet was beperkt tot bepaalde groepen 
of speciale activiteiten. Echter, in graven lijken bepaalde groepen zich te onderscheiden door 
hun doden meerdere potten met dergelijke decoratie mee te geven. Opvallend is dat dit gebruik 
voorkomt in zowel rijkere als minder rijke graven. Andere groepen lijken in hun grafritueel een 
grote hoeveelheid cultusobjecten te hebben gebruikt, waaronder Mykeense rhyta en figurines. 
Uit alles blijkt dat Mykeens aardewerk een integraal onderdeel uitmaakte van de materiële 
cultuur in Enkomi en dat bepaalde potvormen deel konden gaan uitmaken van consumptieve 
strategieën. 

In hoofdstuk 11 wordt het Mykeense aardewerk in Athienou-Bamboulari tis Koukouninas 
bestudeerd. Deze plaats is gelegen in centraal Cyprus en er is slechts één gebouw 
teruggevonden; het is geïnterpreteerd als een heiligdom. Dit heiligdom vervulde een rol als 
regionaal centrum in goederenstromen van het binnenland naar de urbane centra aan de kust. 
Het Mykeense aardewerk dat in het heiligdom is gevonden dateert uit een vrij korte periode in 
LHIIIB-LHIIIC. Er is een beperkt aantal potvormen aangetroffen, waaronder vooral veel 
kleine schenkkannen en enkele kommen. Dit aardewerk is niet overal gevonden, maar 
geconcentreerd in enkele kuilencomplexen in de centrale hof en in het oostelijk deel van de 
site. Opvallend is dat de weinige opslagpotjes alle in het oostelijk deel zijn gevonden en een 
groep kleine schenkkannetjes bij elkaar in een kuil in de centrale hof. Deze schenkannetjes 
waren geassocieerd met votiefobjecten van Cypriotische oorsprong, wat laat zien dat de 
geïmporteerde potten deel uitmaakten van lokale religieuze praktijken. De Mykeense 
opslagpotjes werden gevonden in de buurt van enkele bescheiden luxe-objecten, zoals een 
aantal rolzegels en een ivoren rhyton. Deze objecten zijn gemaakt op Cyprus, maar imiteren 
objecten die buiten het eiland hun oorsprong hebben. Het lijkt erop dat de Mykeense potten 
behoorden tot een groep goederen die verwezen naar een wereld van internationale relaties 
zonder dat zij er daadwerkelijk deel van uitmaakten. 



Hoofdstuk 12 richt zich op AplM-Karamallos dat is gelegen in de bergen in het westen van 
Cyprus. De site ligt in een gebied dat rijk is aan koper; slakken en ander smeltafval wijzen erop 
dat de winning van dit metaal een belangrijke rol moet hebben gespeeld in Apliki. Het 
Mykeense aardewerk dat op de site is gevonden dateert allemaal uit LHIIIB-LHIIIC en er zijn 
vooral veel open drinkkommen met eenvoudige, lineaire decoratie. Waarschijnlijk is een 
belangrijk deel van deze potten niet geïmporteerd, maar op Cyprus gemaakt. Deze potten zijn 
teruggevonden op diverse plaatsen op de site, maar er was een opvallende concentratie in Huis 
A. De weinige Mykeense opslagpotjes kwamen vrijwel allemaal uit dit ene huis. Dit huis A is 
aanmerkelijk groter dan de andere huizen op de site en het bevatte aanzienlijke 
opslagfaciliteiten. Uit de gedetailleerde analyse van de contexten van het Mykeense aardewerk 
in dit huis blijkt dat open kommen in de residentie-ruimten waren geconcentreerd, waar ook 
diverse andere luxe-objecten waren te vinden. Daarentegen werd een schenkkan 
teruggevonden in een religieuze context, terwijl opslagpotjes waren geassocieerd met 
verschillende ambachtelijke activiteiten. Het weinige Mykeense aardewerk in andere huizen 
betreft eveneens meestal serviesgoed. Alles wijst er op dat dergelijke open vazen hoog werden 
gewaardeerd en een rol speelden in lokale consumptiestrategieën. 

In hoofdstuk 13 worden de conclusies van de drie vorige hoofdstukken gebruikt om de 
culturele betekenis van het Mykeense aardewerk op Cyprus als geheel te onderzoeken. Het is 
duidelijk dat er op het eiland een aantal primaire centra bestonden waar zeer veel Mykeense 
keramiek werd geïmporteerd en waar een grote verscheidenheid aan potvormen voorkwam. Er 
zijn echter verschillen tussen deze steden onderling in het repertoire aan Mykeense potvormen. 
Dit wijst er op dat er in deze centra keuzes werden gemaakt betreffende welke potten wel en 
niet te importeren. In kleinere plaatsen in het binnenland van Cyprus komt veel minder 
Mykeens aardewerk voor, maar dit kan wél een wijd repertoire aan potvormen omvatten, 
tenminste vanaf LHIIIA1. Hetzelfde geldt niet voor Mykeense (en Mnoïsche) potten uit het 
begin van de Late Bronstijd (LHI-LHIIA). Dergelijke potten waren slechts beschikbaar voor 
specifieke elite groepen in de kustcentra. Gedurende de eeuwen daarna kwam deze keramiek 
echter ter beschikking van Cyprioten overal op het eiland. Het is teruggevonden in zowel 
kleine gebouwtjes als in contexten die op welvaart en prestige duiden; in tempels en in 
gebouwen met ambachtelijk functies. Het meegeven van Mykeens aardewerk in graven was 
een vrij algemeen Cypriotisch gebruik gedurende LHIIIA-LHIIIB. De wijdverbreidheid van 
Mykeense keramiek op het eiland wil echter niet zeggen dat dit materiaal heel gewoon was. 
Mykeens serviesgoed lijkt lange tijd geassocieerd te zijn geweest met aristocratische rituelen. 
In urbane centra met een complexe sociale structuur, zoals Enkomi, devalueerden mettertijd 
dergelijke exclusieve connotaties in de competities tussen diverse sociale groepen. Echter, in 
plaatsen met een meer hierarchische structuur, zoals Kalavasos-4y;'os Dhimitrios, bleven elites 
hun status benadrukken met grote hoeveelheden Mykeens serviesgoed. Het lijkt erop dat 
Mykeens serviesgoed symbool stond voor een cosmopoliete levenswijze en internationale 
relaties. Om deze reden was dit aardewerk geschikt om een rol te spelen in de relaties tussen 
de urbane centra aan de kust en kleinere plaatsen in het binnenland. Door hun beperkte 
beschikbaarheid voor groepen in het binnenland waren deze potten actief betrokken bij het 
legitimeren van de macht van urbane elites aan de kust. De steeds grotere beschikbaarheid van 
Mykeens aardewerk op Cyprus kan worden opgevat als een emulatieproces waarbij groepen in 
het binnenland cosmopoliete status poogden te verwerven. 

Deel IV van de dissertatie betreft het centrale Middellandse zeegbied, dat Sardinië, Sicilië, 
Malta en het Italiaanse vasteland omvat. In totaal is Mykeens aardewerk in dit gebied 
teruggevonden op 52 plaatsen. In vergelijking met Cyprus en de Levant kent de distributie van 
Mykeense potten in het Italische gebied veel grotere geografische verschuivingen tussen de 
verschillende perioden. Voor gedetailleerde analyse zijn Lipari, Thapsos en Broglio di 



Trebisacce geselecteerd, waarmee niet alleen verschillende geografische gebieden worden 
behandeld, maar tevens meerdere perioden. 

Afb. 5. Mykeense bekers uit Thapsos en een amfoor uit Broglio di Trebisacce 

De acropolis van Lipari is gelegen op het grootste van zeven eilandjes net ten noorden van 
oost-Sicilië (afb. 2). Gedurende de bewoningsfasen van het eiland tijdens de Bronstijd zijn er 
steeds banden met de samenlevingen op Sicilië en het Italische vasteland en het is duidelijk dat 
Lipari belangrijk was voor interregionaal maritiem transport. Tussen het Mykeense aardewerk 
dat is teruggevonden op Lipari, bevindt zich een grote hoeveelheid open en gesloten potten 
daterend uit LHI en LHII. Deze potten kunnen worden gerelateerd aan de Capo Graziano 
bewoningsfase, terwijl LHIIIA2-LHIIIB aardewerk geassocieerd wordt met de Milazzese 
cultuur en de LHTUB-LHIIIC stijl voorkomt in de Ausonio I strata. Ondanks dat deze 
opeenvolgende archeologische culturen sterk van elkaar verschillen, zijn Mykeense potten in 
alle fasen wijd verbreid onder diverse bevolkingsgroepen Wel is het zo dat gedurende de Capo 
Graziano fase er concentraties zijn van Mykeens materiaal in hutten rond een gebouw met 
mogelijke religieuze functies. Dit wijst er op dat bepaalde sociale groepen méér van deze 
potten konden verwerven dan andere groepen. Een dergelijk patroon is niet zichtbaar voor de 
Milazzese periode, waarin er een vrij uniforme verspreiding van Mykeens aardewerk valt te 
constateren. Gedurende de Ausonio I fase waren er concentraties van Mykeens aardewerk en 
andere importen in enkele gebouwen met architecturale verfraaiingen Alles wijst er op dat vele 
bevolkingsgroepen op Lipari van Mykeens aardewerk gebruik maakten, maar dat het in 
bepaalde perioden voor specifieke bewoners een bijzondere betekenis bezat. Het is 
waarschijnlijk dat de zich wijzigende rol van Mykeense keramiek op Lipari in verband staat 
met het wisselende belang van maritieme contacten. 

Hoofdstuk 16 van de dissertatie richt zich op het Mykeense aardewerk dat gevonden is in 
de graven van Thapsos, dat gelegen is op een schiereiland]e even ten noorden Syracuse Op dit 
schiereiland lag een omvangrijke nederzetting waarin ook enig Mykeens aardewerk is 
gevonden, dat helaas nog niet is gepubliceerd. De graven van Thapsos zijn voor het merendeel 
in de rots uitgehakte kamers, waarvan er meer dan honderd zijn ontdekt. Daarvan bleek in vele 
gevallen de grafinventaris volledig verstoord te zijn. Het Mykeense aardewerk uit de graven 
omvat de perioden LHIIIA1 tot LHIIIB. Hoewel er enkele potvormen zijn die als serviesgoed 
zijn te karakteriseren, betreft de overgrote meerderheid kleine opslagpotjes. Deze potten 
werden in kleine aantallen gevonden in vele grafkelders. Slechts één graf, dat was gelegen op 
het centrale deel van het schiereiland bevatte zeer veel Mykeense potten Opvallend is dat alle 
Mykeense open potvormen ook uit dit graf kwamen. Het graf was bovendien het enige in 



Thapsos waar ook aardewerk uit Cyprus in is gevonden. Het is duidelijk dat Mykeense potten 
deel konden uitmaakten van funeraire rituelen waarbij personen of sociale groepen zich van 
anderen poogden te onderscheiden. Het is van belang dat in enkele graven in het achterland 
van Thapsos óók Mykeense potten zijn gevonden. Waarschijnlijk speelden deze potjes een 
actieve rol in de relaties tussen verschillende plaatsen. 

In hoofdstuk 17 staat het Mykeense aardewerk uit Broglio di Trebisacce, dat gelegen is aan 
de Ionische kust in het huidige Calabrië centraal (aft. 2). Gedurende de Late Bronstijd was 
deze nederzetting waarschijnlijk één van de regionale centra in de Sybaris vlakte en de 
omringende heuvels. Hoewel er enig Mykeens aardewerk is teruggevonden in LHIIIA stijl, 
dateert het merendeel uit de LHIIIB en LHIIIC perioden. Petrografische en chemische analyses 
van de klei heeft uitgewezen dat een groot deel van deze potten in het gebied zelf gemaakt is; 
er is slechts een zeer beperkt aantal originele importen. Mykeense importen en imitaties zijn 
teruggevonden in meerdere hutten op de site. Er is een relatieve concentratie van dit aardewerk 
in de omgeving van de grootste hut op de site. Tot deze concentratie behoren veel potvormen 
die kunnen gelden als serviesgoed, terwijl deze elders op de site schaars zijn. Een dergelijk 
onderscheid tussen serviesgoed en opslagpotten is niet te maken voor lokaal gemaakt 
handgevormd aardewerk, wat er op wijst dat Mykeens serviesgoed een bijzondere status bezat. 
Opgemerkt moet worden dat er geen enkel verschil lijkt te zijn voor wat betreft de contextuele 
distributie tussen originele Mykeense importen en Italische imitaties daarvan. Blijkbaar konden 
beide aardewerktypen op gelijke wijze functioneren in consumptieve strategieën. 

Met bovengenoemde analyses op lokaal niveau als basis, wordt in hoofdstuk 18 de culturele 
betekenis in het Italische gebied als geheel geschetst. Heel duidelijk treden daarbij 
chronologische verschillen op. In de periode, waarin LHI-LHII aardewerk in Italië werd 
geïmporteerd, laat het distributiepatroon een oriëntatie op de kust zien. In deze kustplaatsen 
werd dit materiaal gebruikt door diverse bevolkingsgroepen. Een klein deel van de bevolking in 
deze plaatsen was echter in staat relatief veel van dit aardewerk te verwerven. Gedurende deze 
vroege periode komen diverse categorieën Mykeens aardewerk niet in gelijke mate voor in de 
verschillende plaatsen, wat er op wijst dat er beperkingen op regionaal niveau in de circulatie 
van aardewerk plaatsvinden. Mogelijk speelde Mykeense keramiek op deze wijze een actieve 
rol in het toenemen van de regionale sociale complexiteit. LHIIIA2 en LHIIIB aardewerk lijkt 
veel meer geconcentreerd te zijn in een klein aantal plaatsen dan de Aegeïsche potten uit de 
voorgaande periode. Dit wijst er op dat bevolkingsgroepen in enkele centrale plaatsen de 
regionale distributie wisten te beperken. In die plaatsen lijkt het echter door velen te zijn 
gebruikt. Het lijkt er derhalve op alsof de beperkte regionale distributie het gebruik van deze 
potten in lokale consumptieve strategieën enigszins verhinderde. Aardewerk in LHIIIB-LHIIIC 
stijl daarentegen circuleerde wel weer op grotere schaal in het Italische gebied. Een gedeelte 
daarvan werd in Italië zélf gemaakt. Open Mykeense potvormen bedoeld om uit te drinken 
lijken in deze periode een bijzondere betekenis te krijgen, aangezien zij geassocieerd kunnen 
worden met elitaire activiteiten. Niet langer lijkt het geïmporteerde karakter van deze potten 
van primair belang te zijn voor de culturele betekenis van de Mykeense potten, maar de wijze 
waarop zij aansluiten bij sociale en culturele activiteiten zoals opslag en dineren. 

In hoofdstuk 19 worden de hoofdconclusies van het onderzoek gepresenteerd. De bevindingen 
voor de Levant, Cyprus en Italië worden met elkaar vergeleken en er worden overeenkomsten 
en verschillen vastgesteld voor wat betreft de rol van Mykeense keramiek in de betreffende 
samenlevingen. Deze overeenkomsten en verschillen worden geïnterpreteerd in termen van 
variaties in de culturele betekenis van dit materiaal. 

De betekenis van Mykeens aardewerk vond op Cyprus zijn oorzaak in de cosmopoliete 
levenswijze van elitegroepen in de grote centra aan de kust. Hierdoor konden dergelijke potten 
een actieve rol gaan spelen in de strategieën die relaties tussen diverse sociale groeperingen op 
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het eiland vormgaven. Vanwege deze actieve rol is er in de loop van de Late Bronstijd een 
devaluatie van de exclusiviteit van Mykeense keramiek op het eiland zichtbaar. In de Levant 
wortelde de waardering voor dergelijke keramiek niet zozeer in elitepraktijken, alswel bij 
diverse stedelijke bevolkingsgroepen, die het gebruikten om hun positie in de complexe 
samenlevingen te definiëren. Daarbij werd het onder andere gebruikt om verschillen tussen 
stedelijke centra en andere nederzettingsvormen uit te drukken. De betekenis van Mykeens 
aardewerk in het centrale Middellandse zeegebied vindt zijn oorsprong vooral in het 
toenemende belang van maritieme contacten. Aanvankelijk lijkt de waardering voor dit type 
aardewerk vooral te zijn gerelateerd aan het geïmporteerde karakter ervan. Later gaan 
elitegroepen specifiek Mykeens drinkgerei monopoliseren en lijkt vooral de rol van dit 
aardewerk in elitaire praktijken van belang te zijn geweest. 

Een aantal observaties wijzen erop dat er ook supra-regionale overeenkomsten zijn in de 
culturele betekenis van het Mykeense aardewerk. In alle gebieden waar dit materiaal is 
teruggevonden speelde enkele grote centra een cruciale rol in de circulatie ervan. Niet alleen 
werd er in dergelijke plaatsen zeer veel van dit aardewerk geïmporteerd, men was er ook in 
staat het repertoire aan potvormen te bepalen. De culturele keuzes die gemaakt werden op 
lokaal niveau in dergelijke centra beïnvloedden dus de regionale en supra-regionale circulatie 
van importgoederen. Een tweede algemene observatie is dat Mykeens aardewerk uiteindelijk 
deel begon uit te maken van de inheemse aardewerkproduktie, hoewel slechts op beperkte 
schaal in de Levant. Opvallend is dat dit slechts plaats vond gedurende de LHIIIB periode. Dit 
wijst er op dat het geïmporteerde karakter van dit aardewerk in de loop van de tijd steeds 
minder belangrijk begon te worden. Tenslotte moet worden opgemerkt dat in alle drie gebieden 
die hier onderzocht zijn Mykeens aardewerk deel kon uitmaken van activiteiten met een hoge 
symbolische waarde zoals religieuze ceremonies en begravingen. Dit laat zien dat dergelijke 
potten symbolische betekenissen verkregen; waarschijnlijk liggen deze ten grondslag aan de 
variaties in de culturele betekenis van het Mykeense aardewerk in deze gebieden. Overduidelijk 
is geworden dat in alle drie gebieden Mykeens aardewerk een betekenis verwierf die verder 
ging dan de fysieke eigenschappen ervan. 

In hoofdstuk 20 worden de consequenties belicht van de resultaten van het voorafgaande 
onderzoek voor ons beeld van Mediterrane handel in de Late Bronstijd. Bewoners van het 
eiland Cyprus blijken van cruciaal belang te zijn geweest voor de circulatie van Mykeens 
aardewerk in het oostelijk Middelandse zeegebied. Op dit eiland ontwikkelde zich gedurende 
deze periode een complexe samenleving, waarin koperproduktie en commerciële handel een 
belangrijke rol speelden. Mykeens aardewerk was bij dit proces actief betrokken. Cyprioten 
hadden dus een specifiek belang in de produktie en circulatie van Mykeense keramiek. Ook 
gebruikten de Cyprioten deze porten om andere goederen te verwerven van de urbane 
bevolking in de Levant. Mykeense potten maken deel uit van een groep ambachtelijke objecten 
die over grote afstanden konden circuleren: Egyptische scarabeeën, Mesopotamische en 
Levantijnse rolzegels, Cypriotische muurlampen, glazen kralen, etc. Dergelijke produkten 
werden onafhankelijk verhandeld van de goederen, zoals metalen en grondstoffen, die de basis 
vormden van de internationale economie en waarbij een veel grotere rol van politieke 
machtscentra valt te constateren. De aanzienlijke hoeveelheden LHI-LHII aardewerk in Italië 
in vergelijking met de schaarse contemporaine Mykeense vondsten in het oosten, wijzen er op 
dat de Mykeense economie een bepaalde mate van specialisatie moest bereiken voordat zij kon 
participeren in de complexe internationale handelsnetwerken in het oosten. De distributie van 
Mykeense keramiek is één van de uitingen van de groei van een commerciële internationale 
economie in het Mediterraneum gedurende de Late Bronstijd. 
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