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Inleiding 

De wereld van de Late Bronstijd werd gedomineerd door verschillende grote rijken, zoals het 

koninkrijk der Hettieten, en Egypte. Ook Cyprus was een belangrijk gebied, vooral vanwege de 

gunstige ligging voor de handel en de koperreserves van het eiland. Men heeft altijd de neiging 

gehad om de wereld van de Late Bronstijd ruwweg gelijk te stellen met de “Hochkulturen” van de 

zogenaamde vruchtbare halve maan. Europa daarentegen werd lange tijd als een min of meer 

onafhankelijk en onbekend gebied gezien dat alleen via onduidelijke handelsroutes contact 

onderhield met de grote oosterse culturen. Het is intussen duidelijk geworden dat Kreta en 

Griekenland wel degelijk een belangrijke rol speelden in de internationale handel en politiek van 

de Late Bronstijd en dat de gebieden nauwe contacten onderhielden met de oriënt. Dat de 

contacten tussen deze gebieden en het oosten niet altijd van vreedzame aard waren blijkt steeds 

meer uit Hettitische teksten en nieuwe archeologische gegevens. Bovendien wekken de 

Hettitische teksten de indruk dat er in Griekenland sprake was van een groot koninkrijk, genaamd 

Ahhijawa. In dit artikel zal dieper in worden gegaan op de politieke opbouw van Griekenland in 

deze tijd, wat de plaats van Ahhijawa was en wat voor rol dit gebied speelde op het internationale 

vlak. 

De belangrijkste centra 

Hoewel dit niet noodzakelijk op een politieke eenheid wijst, kan men vanuit archeologisch 

perspectief zonder meer spreken van een culturele eenheid in Griekenland gedurende de Late 

Bronstijd. De cultuur wordt de Mykeense genoemd, naar de beroemde site in de Argolis. Het leidt 

geen twijfel dat Kreta en het vasteland tijdens de 14e en 13e eeuw gedomineerd werden door 

verschillende grote centra, die men in de regel als palatiaal betitelt. Belangrijke voorbeelden zijn 

te vinden op de Peloponnesos, zoals Mykene, Tiryns, Midea en –in Messenië- Pylos. 

Lakonië kende een belangrijk centrum op de plek van het latere Menelaion, maar deze site lijkt in 

de 14e en 13e eeuw over haar hoogtepunt heen. Buiten de Peloponnesos werd Attika in de 13e 

eeuw gedomineerd door het centrum op de Atheense akropolis; daarvoor lijkt het gebied politiek 

versnipperd te zijn geweest en was er geen sprake van één dominant centrum. Boeotië telde ten 

minste twee grote palatiale centra. Thebe domineerde het zuidoosten, terwijl Orchomenos het 

belangrijkste centrum in het noordwesten was. Verwoestingslagen in deze twee centra, alsmede 

enkele kleinere, naburige centra geven de indruk dat het gebied betrekkelijk onrustig was 

gedurende de 13e eeuw. Ten noorden van Boeotië ligt Thessalië: tot voor kort een terra incognita 

voor de archeologen van de Late Bronstijd. Onlangs werd bij de neolithische “tell” van Dimini 



een groot centrum ontdekt, en het heeft er alle schijn van dat hier –zo men legenden met 

archeologie wil combineren- het legendarische Iolkos gelegen was. 

 

Politieke eenheid of niet? 

Hoewel deze centra ontegenzeggelijk tot dezelfde cultuur behoorden, leidde een gebrek aan 

duidelijke bewijzen vóór grotere politieke verbanden, zoals een verenigd Mykeens rijk uit de 

Ilias, bij de meeste archeologen tot het idee dat Griekenland, net als in de Klassieke Tijd, politiek 

gefragmenteerd was. De verschillende Mykeense vorstendommen zouden onafhankelijk van 

elkaar hebben bestaan, zoals de “poleis” dat in het klassieke Griekenland deden. Dat er wel 

degelijk aanwijzingen voor grotere verbanden waren, met name in de Hettitische teksten en 

Lineair B tabletten, werd nauwelijks opgemerkt. Zo blonk de overigens interessante bundel 

Rethinking Mycenaean Palaces die in 1999 het licht zag, uit in archeologische beschouwingen 

van de paleizen, waarbij woorden als “marginaliteit” en “regionaal” de boventoon voerden. De 

oude teksten, zowel Hettitische als Lineair B, werden grotendeels buiten beschouwing gelaten. 

Het artikel van Bennet –het enige artikel dat juist wel de teksten behandelde- had een heel andere 

toon. Uit de teksten blijkt juist dat de Mykeense paleizen in nauw contact met elkaar moeten 

hebben gestaan. Bennet merkte op dat bepaalde namen van hoge functionarissen voorkwamen in 

archieven van Pylos, Knossos, Thebe en Tiryns en schreef: “several names […] appear in more 

than one archive, suggesting at least the possibility that all of these persons were members of a 

single ruling dynasty.”  Niet alleen de teksten spreken voor een zekere mate van overkoepelend 

bestuur in grote delen van Griekenland, gedurende in elk geval de 13e eeuw. Ook de aanleg van 

wegen tussen de grote centra, de bouw van grensfortificaties en grote projecten zoals de 

inpoldering van hele meren, wijzen op meer dan lokale politiek. Daar komt nog bij dat 

contemporaine Hettitische teksten gewag maken van een (Groot) Koning van Ahhijawa.  

  

Groot koning in Griekenland 

Nu recentelijk de geografie van Hetietisch Anatolië vast is komen te staan, wordt algemeen 

aanvaard dat Ahhijawa ten westen van Hetietisch territorium moet hebben gelegen, dat wil 

zeggen in Grieks gebied. Rest de vraag of Ahhijawa dan een deel van dit gebied besloeg, of 

geheel Griekenland. Sommigen, zoals Mountjoy, situeren Ahhijawa op de eilanden, bij Rhodos. 

Afgezien van het feit dat Mountjoy’s theorie vrijwel volledig gefundeerd is op de zogenaamde 

Oost Aegeïsche koine –een bepaalde wijze van aardewerkdecoratie die slechts op de eilanden in 

zwang was en naar Mountjoy’s idee wijst op een culturele en dus (?!) politieke eenheid – houdt 

dit geen rekening met de implicaties van de titel Groot Koning. Deze titel, die door de Hettitische 



vorst Hattušili III (1267-1237 v. Chr.) aan zijn Griekse collega werd toegekend in een brief vol 

klachten over Griekse activiteit op de Anatolische westkust, impliceert dat de Griekse vorst gelijk 

in rang werd geacht met de Hettitische koning. De precieze lading van de titel Groot Koning is 

niet echt duidelijk en het lijkt er op dat deze verschilde per regio / cultuur. Duidelijk is in elk 

geval wel dat het een aanduiding was voor een vorst die verschillende andere heersers had 

onderworpen en schatplichtig had gemaakt en bovendien in staat was een aanzienlijke strijdmacht 

in het veld te brengen. Het feit dat de titel in de regel voorbehouden was aan de heersers van 

Egypte, Babylon, Assyrië en Hatti geeft al aan dat het de Bronstijd equivalent van de moderne 

term “supermacht” was. Men mag daarom verwachten dat de hoofdstad van de Griekse Groot 

Koning een centrum van formaat was en dat diens territorium van aanzienlijke omvang moet zijn 

geweest. Een site die met enige waarschijnlijkheid de hoofdstad van zo’n Bronstijd supermacht  

zou zijn geweest ontbreekt te enen male op de Griekse eilanden. Bovendien lijken de eilanden –

zelfs al zouden zij verenigd zijn onder één heerser – wat betreft territoriale omvang en wat  

betreft bevolkingsomvang - nauwelijks voldoende om een term als Groot Koning te 

rechtvaardigen. Daar komt nog bij dat de 13e eeuw, de periode waarin Hattušili zijn brief schreef, 

een periode van achteruitgang en betrekkelijke armoede is op Rhodos; iets wat moeilijk te rijmen 

valt met de expansionistische supermacht die uit de Hettitische brief naar voren komt.  

Wil men Ahhijawa gelijkstellen met een bepaald gebied in Griekenland –of geheel Griekenland -, 

dan stuit men op het probleem dat de Hettitische bronnen slechts weinig houvast bieden. 

Personen uit Ahhijawa duiken voor het eerst op in de 14e eeuw, en worden dan in verband 

gebracht met plundertochten in west Anatolië en op Cyprus. Activiteit bereikt een hoogtepunt in 

de eerste helft van de 13e eeuw. Gedurende deze tijd maakte ook het centrum Milawanda, gelijk 

te stellen met het latere Milete, deel uit van het rijk van de koning van Ahhijawa. Na deze periode 

lijkt Ahhijawa aan belang in te boeten. Rond 1220 wordt het land voor de laatste maal genoemd.  

 

De hoofdstad van Ahhijawa 

De vraag of de attributie van de titel Groot Koning aan de vorst van Ahhijawa geheel terecht was 

of meer voortkwam uit “realpolitik” van Hettitische zijde blijft problematisch. Voorlopig volstaat 

te constateren dat gedurende de 13e eeuw Ahhijawa een mogendheid was waar de Hettieten 

rekening mee moesten houden. De heerser van dit land zetelde in een paleis, in een grote 

hoofdstad en ongetwijfeld werden daar de buitenlandse gezanten ontvangen. Het zou zich dus 

lonen deze hoofdstad te zoeken alvorens verdere uitspraken te doen over de status van Ahhijawa. 

Eerder heb ik al vermeld dat Ahhijawa waarschijnlijk in Griekenland te zoeken is – de hoofdstad 

daarom ook. Een probleem is echter dat geen enkele tot dusverre bekende site Hettitische teksten 



heeft opgeleverd. De hoofdstad van Ahhijawa zou op andere gronden moeten worden 

geïdentificeerd. Redelijke criteria daarvoor zijn formaat, monumentaliteit, rijkdom en de 

hoeveelheid buitenlandse import. Indien men met deze criteria naar de sites kijkt, blijven in feite 

alleen Thebe in Boeotië en Mykene in de Argolis over als mogelijke hoofdstad. Aangezien 

opgravingen te Thebe betrekkelijk beperkt zijn gebleven al gevolg van moderne bewoning over 

de oude nederzetting, terwijl de citadel van Mykene vrijwel volledig is onderzocht, is een 

vergelijking tussen de twee sites wellicht niet helemaal fair, maar mijns inziens is ook over Thebe 

voldoende bekend om een reële afweging te maken.  

Al op het eerste gezicht kan worden gesteld dat Mykene beduidend monumentaler is dan enig 

andere site in het Griekenland van de Late Bronstijd. De cyclopische muren en de enorme tholos 

graven nabij de citadel getuigen van de status die Mykene moet hebben gehad. De Leeuwenpoort 

wordt beschouwd als het summum van de sculptuur in Bronstijd Griekenland, en het is 

waarschijnlijk dat het reliëf ook indertijd al uniek was. De bouwwijze van de omliggende 

bastions en de uitvoering van het monument zelf zijn vaak gezien als voorbeelden van 

Anatolische invloed in Griekenland, en inderdaad zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen de 

verdedigingswerken te Mykene en die van Hattuša. Een interessante verhandeling hierover levert 

Bryce 2003. De monumentaliteit van Mykene steekt af tegen de vrijwel volledige afwezigheid 

van grote muren, poorten en torens te Thebe. Het is aannemelijk dat Thebe een vestingmuur heeft 

gehad –enkelen menen zelfs dat deze muur de gehele nederzetting, en dus niet slechts de citadel, 

omringde- maar hier is niets van over. Er wordt wel gesteld dat de Mykeense muren het verloop 

van de latere, Klassieke muren hadden. Het is evident dat veel van de Bronstijd architectuur in 

Thebe is verdwenen als gevolg van latere bebouwing. Desalniettemin is het onwaarschijnlijk dat 

een monument vergelijkbaar met de Leeuwenpoort ook te Thebe heeft bestaan. Men zou hier ten 

minste enige overblijfselen van verwachten. De muren van Thebe waren eenvoudigweg minder 

groots dan die van Mykene. Ook de grafvelden van Thebe stralen minder allure uit dan die van 

Mykene. Koepelgraven ontbreken, hoewel er wel enkele kamergraven zijn aangetroffen die men 

als koninklijk betitelt.  

Ondanks een gebrek aan grootse architectuur, heeft Thebe de afgelopen jaren gewonnen aan 

populariteit onder archeologen als kandidaat voor de hoofdstad van Ahhijawa. In de  regel lijkt dit 

voort te komen uit drie overwegingen. De eerste behelst de naam Ahhijawa, die wel wordt gezien 

als de Hettitische variant van het homerische “Achaea”. In de Ilias wordt deze naam aanvankelijk 

gebruikt om troepen uit centraal Griekenland, vooral die van Achilleus, aan te duiden. Aangezien 

Thebe zonder twijfel het dominante centrum in centraal Griekenland was,  is de stap om het 

centrum dan ook als hoofdstad van het land dat de Hettieten als Ahhijawa kenden, te begrijpen. 



Er kleven echter enkele bezwaren aan deze gelijkstelling. Het bovenstaande is volledig gebaseerd 

op een interpretatie van de Griekse legenden, met name de Ilias. In dezelfde Ilias staat echter ook 

duidelijk dat Agamemnon, heerser van Mykene, opperbevelhebber van alle Grieken was. 

Bovendien wordt de naam Achaeërs uiteindelijk ook gebruikt als aanduiding voor de gehele 

Griekse troepenmacht voor de muren van Troje. In feite lijkt de homerische overlevering dus vrij 

weinig vóór Thebaanse suprematie te spreken. 

Zonder meer het belangrijkste argument dat spreekt voor Thebe als hoofdstad van Ahhijawa is de 

vondst van een dertigtal lapis lazuli zegels in het paleis van Thebe. Deze zegels waren afkomstig 

uit Mesopotamië, hoewel uit verschillende regio’s en uit verschillende perioden. Deze vondst 

maakt duidelijk dat Thebe verre betrekkingen onderhield. Het is voorgesteld dat deze zegels ooit 

als diplomatieke gift door een Assyrische koning naar Thebe zijn gestuurd, mogelijk in de hoop 

een alliantie te sluiten tegen de Hettieten. Het is evenwel ook mogelijk, mijns inziens 

waarschijnlijker, dat de lapis zegels vanuit de Levant naar Thebe zijn gezonden als 

“grondstoffen”. De recentste zegels uit het Thebaanse corpus zijn gedateerd in de tweede helft 

van de 13e eeuw en aangenomen werd dat de zegels dus niet voor die tijd in Thebe zijn beland. 

De datering van de  zegels is echter nogal onzeker gebleken en het is goed voorstelbaar dat de 

zegels in feite vroeger, bijvoorbeeld in de eerste helft van de 13e eeuw, moeten worden 

gedateerd. Wat hiervoor spreekt is dat de brandlaag die op vele plekken in Thebe is aangetroffen 

waarschijnlijk gedateerd moet worden rond 1250 voor Christus. Het is moeilijk voorstelbaar dat 

een Assyrische koning giften zond naar een afgebrand Grieks paleis. Hoewel het onduidelijk is 

hoe groot de verwoesting was die Thebe halverwege de 13e eeuw trof, duiden verwoestingen in 

de nabije omgeving, zoals te Orchomenos en het enorme fort Gla, op een chronisch onrustige tijd. 

Dit valt moeilijk te rijmen met het kerngebied van een expansionistische supermacht. 

Hoewel duidelijk is dat Thebe verre contacten onderhield voor 1250 v. Chr. lijken overzeese 

betrekkingen vooral beperkt te zijn geweest tot de Levant en Cyprus. Er zijn nauwelijks objecten 

uit andere gebieden, zoals Egypte, gevonden. Dit is duidelijk wel het geval te Mykene. Te 

Mykene is de grootste hoeveelheid orientalia gevonden in het Griekenland van de Late Bronstijd. 

Bovendien is de origine van deze oosterse import meer divers dan dat het geval is in Thebe: 

goederen uit de Levant, Cyprus, maar ook veel uit Egypte zijn aangetroffen. Materiaal uit 

Anatolië is bijzonder zeldzaam, zowel in Mykene als te Thebe. Mogelijk werden er vanuit 

Anatolië vooral grondstoffen of vergankelijke materialen geïmporteerd. Als men afgaat op de 

hoeveelheid importgoederen, is duidelijk dat Mykene meer overzeese contacten had dan Thebe.  

 

Contacten met andere gebieden 



Ook de aard van de import doet vermoeden dat Mykene in dit opzicht van groter belang was dan 

Thebe. Te Mykene zijn verschillende objecten van Egyptische herkomst aangetroffen. Vooral 

faience plaquettes met daarop de cartouche van koning Amenophis III zijn hier interessant, omdat 

deze objecten –gevonden in het cultusgebied van de akropolis - als bewijs voor directe contacten 

tussen Mykene en het Egyptische hof worden gezien. Er wordt zelfs gedacht aan een “Egyptische 

ambassade” in Mykene. Wat hier voor spreekt, is dat gedurende de regering van Amenophis III 

een overzicht werd opgetekend van alle gebieden waar de Egyptenaren belangen hadden. Dit 

overzicht werd in de sokkels van beelden van de koning gebeiteld, die werden opgesteld bij diens 

tempel te Kom el Hetan. Aan het begin van één van deze lijsten van plaatsnamen die –volgens de 

tekst- in Tanaju land gelegen waren, staat Mykene. Verdere namen lijken te refereren naar het 

eiland Kythara en de landstreek –of ooit een plaats?- Messenië. Tanaju wordt wel gezien als  een 

Egyptische verbastering van wat later, in Klassieke tijd, bekend stond als de Danaoi; de 

aanduiding voor bewoners van de Argolis en Lakonië. Het is opmerkelijk dat Messenië hier, 

althans in Egyptische ogen, in de Bronstijd ook onder viel. 

Messenië werd in Mykeense tijd gedomineerd door het paleis van Pylos. Dit paleis, niet ver 

verwijderd van het moderne plaatsje Pylos, is in de jaren 50 opgegraven door een team van de 

universiteit van Cincinatti, onder leiding van de bekende archeoloog Carl Blegen. Tijdens deze 

opgravingen werd een groot archief ontdekt, met honderden fragmenten van kleitabletten 

beschreven met Lineair B.  Juist rond deze tijd werd dit schrift ontcijferd, en het is dan ook niet 

verwonderlijk dat tijdens de opgraving de tabletten bijzonder veel aandacht kregen. In feite 

vormen de Pylos tabletten een belangrijk deel van het grote standaardwerk van Ventris en 

Chadwick over de Mykeense wereld volgens de teksten. Uit deze tabletten bleek dat het 

koninkrijk Pylos actief betrokken was met troepenverschuivingen buiten haar eigen rijksgrenzen. 

Nu zou dit kunnen duiden op oorlog met andere gebieden, maar de verschuivingen betreffen 

meestal slechts enkele tientallen manschappen. Men zou kunnen denken dat het hier dan 

“toevoegingen” betreft aan een groter leger dat al ter plaatse is, maar van een dergelijke expeditie 

blijkt verder niets uit de teksten. Veeleer lijkt het er op dat Pylische troepen actief waren in 

andere gebieden in het kader van een soort samenwerking met deze regio’s. Het betreft vooral de 

regio rond Olympia en West-Akkadië, maar mogelijk zelfs gebieden ten noorden van de golf van 

Korinthe.  

Samenwerking tussen verschillende Mykeense staten blijkt ook uit andere teksten: goederen 

werden van Mykene naar Thebe verzonden, mensen uit Lakonië worden genoemd in tabletten uit 

Thebe en in Pylos zijn verschillende verwijzingen naar mensen uit Mykeense centra aan de 

westkust van Anatolië. Dat de relaties tussen de Mykeense rijken meer zouden kunnen zijn 



geweest blijkt uit een tekst uit het archief van Pylos, waarin spraken is van “land van Atreus” 

binnen Pylische rijksgrenzen. Hoewel er ongetwijfeld meer personen de naam Atreus hebben 

gedragen dan de legendarische stamvader van het koningshuis van Mykene, wekt de bewuste 

tekst toch de indruk dat de Mykeense wereld tot op zekere hoogte feodaal was –vergelijkbaar met 

leengebieden uit de Europese Middeleeuwen. Bennett ging in zijn artikel nog niet zo ver, maar 

zijn hierboven genoemde stelling van familiebetrekkingen tussen de heersershuizen in Mykeens 

Griekenland impliceert een zekere mate van samenwerking tussen de gebieden, ja zelfs een mate 

van overkoepelend gezag. 

 

GRIEKSE EENHEID 

Dat de plek waar dit overkoepelende gezag zetelde waarschijnlijk in Mykene te zoeken valt en 

niet zozeer in Thebe, blijkt uit het bovenstaande. Als we er op grond van de Kom el Hetan tekst, 

de hoeveelheid orientalia, de monumentaliteit en de architectonische overeenkomsten tussen de 

defensiewerken van Mykene en Hattuša, vanuit gaan dat Mykene dan dus ook het centrum moet 

zijn waar Hattusili III zijn brief naar stuurde en dat de heerser van dit paleis in de ogen van de 

Hettieten kwalificeerde voor de titel “ Groot Koning”, dan blijft de vraag over hoe de macht van 

de vorst van Mykene zich verhield tot die van de lokale koningen. Liever gezegd: in hoeverre was 

er sprake van een verenigd rijk en hoe groot zou dit zijn geweest. Uit bovenstaande bleek al dat er 

gerede grond is aan te nemen dat Messenië, ofwel het koninkrijk Pylos, in zekere mate moet 

hebben samengewerkt met omliggende gebieden. Uit de Kom el Hetan tekst bleek dat de 

Egyptenaren de regio beschouwden als behorend bij Mykene. Men krijgt hierbij de indruk dat 

voor het tussenliggende gebied, Lakonië, hoewel niet geïdentificeerd in de Egyptische tekst, 

hetzelfde moet hebben gegolden. Archeologische bewijzen hiervoor ontbreken en ook uit 

contemporaine bronnen is er geen duidelijke aanwijzing voor een zekere mate van unificatie van 

Messenië, Lakonië en de Argolis.  

In de Ilias wordt echter wel naar een dergelijke unificatie verwezen. Het duidelijkst blijkt dat uit 

het feit dat Agamemnon, koning van Mykene, tevens de aanvoerder van alle Grieken is die voor 

Troje liggen. Niet slechts Agamemnon’s functie als opperbevelhebber verwijst naar de Griekse 

unificatie. Zo wordt in de Odyssee bezongen hoe Telemachos, de zoon van Odysseus, in een 

strijdwagen van Pylos naar Sparta wordt gereden. Nu zijn de Homerische epen wel vaker als een 

argument aangevoerd om grotere politieke verbanden aan te tonen in Griekenland gedurende de 

Late Bronstijd, en deze argumenten zijn even vaak afgedaan vanwege de late codificatie van de 

Ilias en de Odyssee –waarschijnlijk in de late 9e eeuw voor Christus. De Homerische wereld lijkt 

evenwel verbazend veel op datgene wat uit archeologisch onderzoek naar voren komt –kleine 



afwijkingen daar gelaten. Zo is de weg tussen Pylos en Sparta, die Homeros impliceert, beslist 

voorstelbaar. Hoewel velen het lange tijd niet voor mogelijk hielden dat de Mykeners in staat 

waren een weg door het Taygetos gebergte aan te leggen, is intussen wel een weg aangetoond 

tussen Pylos en het huidige Kalamata, dat wil zeggen: het eerste deel van Telemachos’ route. 

Trekt men deze lijn door, dan belandt men in de vlakte van Sparta. Dat men wel degelijk in staat 

was ook in moeilijke gebieden wegen aan te leggen, blijkt uit de bruggen in de Argolis, en het 

wegennet in Messenië.  

De aanleg van wegen wordt in de regel geassocieerd met een (vroege) staat. Verdere kenmerken 

van zo’n staat in het archeologische bestand zijn onder andere de constructie van 

grensfortificaties, grote centrale paleizen en heiligdommen. Kijkt men naar de Mykeense wereld, 

met name naar de Peloponnesos, dan treft men inderdaad deze kenmerken aan. Belangrijke 

voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de grensfortificatie die de Isthmus afsluit (bij Korinthe), en 

het uitgebreide wegennet in de Argolis en Messenië. In dit verband is het opmerkelijk vast te 

stellen dat Mykene door een weg verbonden werd met Korinthië, hetgeen er op wijst dat ook dat 

gebied behoorde tot het grotere Mykeense territorium –zoals ook in de Ilias wordt gemeld. 

Ruwweg zou men op grond van deze gegevens kunnen stellen dat het koninkrijk Mykene ten 

minste de Argolis, Korinthië, Lakonië en Messenië moet hebben omvat. Het is zeer wel 

voorstelbaar dat in feite de gehele Peloponnesos verenigd was onder de leiding van Mykene. Daar 

buiten is een groter verband  rond 1250 moeilijker te reconstrueren. 

 

CONCLUSIE 

Het Mykeense koninkrijk, bij de Hettieten bekend onder de naam Ahhijawa / Achaea, bestond 

primair uit Mykene met haar directe omgeving (Korinthië en de Argolis). In elk geval op het 

gebied van militaire zaken en buitenlandse activiteit, maar mogelijk ook als het grotere 

bouwprojecten betrof, had de vorst van Mykene gezag over kleinere, lokale koningen. Men dient 

zich hierbij te realiseren hoe goed een dergelijk beeld overeenkomt met het beeld dat de Hettieten 

van een Groot Koning hadden. Binnen het Hettitische rijk behielden de lokale heersers veel van 

hun autonomie, maar waren gebonden hun vorst bij te staan – in persoon en met troepen – in 

geval van oorlog. Verder was het hen niet toegestaan zelf contact te onderhouden met 

buitenlandse mogendheden. Dit lijkt ook in de Peloponnesos het geval te zijn geweest.  

Uit de Hettitische teksten blijkt dat de Groot Koning van Ahhijawa rond 1250 tevens heerste over 

Millawanda / Milete. In de Ilias wordt gemeld dat Agamemnon “koning over alle eilanden” was. 

Mykeense heerschappij over de eilanden is moeilijk archeologisch vast te stellen. Het is wellicht 

een teken dat op Rhodos en omliggende eilanden het merendeel van het aardewerk uit de Argolis 



lijkt te zijn geïmporteerd. Verder blijkt uit Hettitische teksten dat de Koning van Ahhijawa enkele 

eilanden, onder andere Lesbos, op de Hettitische Koning heeft veroverd. Er blijft dus genoeg om 

te speculeren. Hoe het ook zij; het lijkt aannemelijk dat in Griekenland, met name op de 

Peloponnesos gedurende de Late Bronstijd een verenigd Mykeens rijk heeft bestaan, dat 

contacten onderhield met  Hatti en Egypte, en van een dusdanig belang was dat de heerser ervan 

werd als een gelijke werd gerekend in het selecte groepje van “supermachten” van die tijd. 
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