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Stellingen 

1. Mensen beoordelen objecten niet zozeer op functionele kwaliteit, maar vooral op de wijze 
waarop ze fungeren in sociale en culturele strategieën. Om archeologische objecten te 
begrijpen, dienen daarom in de eerste plaats de contexten ervan te worden onderzocht, niet 
zozeer de fysieke eigenschappen. 

2. Het distributiepatroon van Mykeense keramiek komt in algemene zin overeen in vele 
gebieden van het Mediterraneum. In detail blijken er echter grote verschillen te bestaan 
tussen regio's en individuele sites onderling. Dergelijke verschillen op lokaal en regionaal 
niveau worden veroorzaakt door afwijkende consumptiepatronen. 

3. De ruimtelijke en contextuele distributie van Mykeens aardewerk met figuratieve decoratie 
is in Ugarit op geen enkele wijze verschillend van die van ander Mykeens aardewerk. In 
deze plaats werden dergelijke figuratieve vazen duidelijk niet hoger gewaardeerd dan 
andere Mykeense potten. 

4. Het Mykeense aardewerk in de Levant werd vooral gebruikt door stedelijke 
bevolkingsgroepen. Dergelijke importen gaven nieuwe urbane elites die zich met 
commerciële handel bezig hielden, de kans zich af te zetten tegen de traditionele 
machthebbers enerzijds en de plattelandsbevolking anderzijds. 

5. Mykeense amphoroïde kraters blijken van bijzondere betekenis te zijn geweest in het 
funeraire ritueel van bepaalde groepen mensen in Enkomi. In nederzettingscontexten zijn 
echter geen beperkingen aangetroffen in het gebruik van dergelijke kraters. Dit wijst er op 
dat deze Mykeense vaasvorm niet zozeer werd geproduceerd voor funerair gebruik, maar 
dat het funeraire ritueel zélf betekenis gaf aan deze vazen. 

6. Het exclusieve gebruik van Mykeense open vaasvormen in aristocratische drinkrituelen en 
funeraire ceremonies bleef behouden in plaatsen met een hierarchische politieke structuur, 
zoals Kalavasos-zly/oi Dhimitrios. Een dergelijke rol van Mykeens drinkaardewerk is 
echter niet universeel op Cyprus. In steden zoals Enkomi met een meer complexe sociale 
structuur bezat dergelijk aardewerk geen aristocratische connotaties. 

7. In Italië was aanvankelijk het geïmporteerde karakter van het Mykeense aardewerk 
voldoende om een rol te spelen in sociale en culturele strategieën. Naarmate lokale en 
regionale elites zich steeds nadrukkelijker profileerden in de Late Bronstijd werd echter de 
wijze waarop Mykeense potten aansloten bij elitaire culturele praktijken steeds 
belangrijker. 
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8. Er zijn voorbeelden bekend op Cyprus en in de Levant van Mykeense potten die meer dan 
honderd jaar hebben gecirculeerd. Dit stelt niet alleen kanttekeningen bij de 
betrouwbaarheid van individuele Mykeense vondsten voor dateringen, het wijst er vooral 
op dat aan dergelijke potten een veelheid aan wisselende betekenissen kon worden 
toegeschreven. 

9. Het verschil tussen het centrale en het oostelijke Middellandse zeegebied in de 
chronologische opbouw van het distributiepatroon van Mykeense keramiek toont aan dat 
de Mykeense economie zich eerst moest specialiseren om een actieve rol te kunnen spelen 
in de internationale commerciële economie van het oosten. 

10. Op vindplaatsen in zowel de Levant, als op Cyprus en in Italië komt de ruimtelijke en 
contextuele distributie van Mykeens aardewerk en imitaties daarvan overeen. Dit laat zien 
dat er in de Late Bronstijd geen verschil in waardering was voor origineel en imitatie. 

11. In Ugarit zijn twee Mykeense potjes aangetroffen in een ruimte die als de latrine is 
geïdentificeerd. De potvorm wijst er op dat er zalf in heeft gezeten. Dit geeft duidelijk aan 
dat aambeien een belangrijker plaats verdienen in het archeologische debat. 

12. Een ieder die een academische carrière ambieert, zou moeten worden verplicht eerst een 
periode van minimaal twee jaar buiten de universiteit te werken. 
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