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5 Motieven 
 
5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden alle in de mallen uitgesneden matrijzen besproken, voor zover zij 
herkenbaar zijn als motief (par. 5.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met twee kortere 
tekstgedeelten. Par. 5.3 is een verhandeling over het verschijnsel ‘pseudo-granulatie’, dat op 
elf mallen voorkomt. Par. 5.4 bespreekt de hoeveelheid matrijzen per mal en de mate waarin 
mallen van matrijzen zijn voorzien. 
 Aspecten die in par. 5.2 aan de orde komen, zijn stijl, functie en iconografie. De 
bespreking is alfabetisch gerangschikt op motiefsoort. Matrijzen die door beschadiging of 
door een andere oorzaak niet als motief te identificeren zijn, staan opgesomd in de ‘Lijst van 
overige matrijzen’ in Appendix IV. 

De indeling per motief is idealiter als volgt: 
 
a. Beschrijving van het motief op de mallen. Functie van de matrijs 
 
Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het motief op de mallen. Daarbij worden de 
voorbeelden en varianten ervan vergeleken. Zo mogelijk wordt bepaald voor welk soort 
voorwerp de matrijs bedoeld was. Met behulp van deze matrijzen werden immers reliëfkralen, 
reliëfhangers, appliqué’s en voorwerpen voor ritueel gebruik geproduceerd. 
 
b. Betekenis van het motief 
 
Hoewel het doorgaans duidelijk is welk voorwerp, dier of plant is afgebeeld,343 lijken 
bepaalde motieven een verderstrekkende betekenis te hebben. In deze gevallen is aan de 
betekenis van het motief een aparte paragraaf gewijd.  
 
c. Verspreiding van het motief344 
 
Tot slot wordt besproken welke verspreiding het motief kende in het artistieke repertoire van 
Kreta en het Griekse vasteland, en – als er aanknopingspunten zijn – de Aegeïsche eilanden 
en elders. Hierbij is allereerst naar vergelijkbare voorwerpen (sieraden, cultusvoorwerpen) 
gekeken. Waar die ontbraken of waar dat nuttig leek, is gezocht naar overeenkomstige 
afbeeldingen op zegels, in de schilderkunst, enzovoort. De paragrafen in kwestie dragen de 
naam van het gebiedsdeel waar overeenkomstige motieven zijn aangetroffen. 
 
Bij de behandeling van het dubbelbijl-motief zijn enkele paragrafen toegevoegd. Twee zijn 
gewijd aan de typologie en ontwikkeling van deze bijlen, een aan de functie van de dubbelbijl 
als voorwerp. In het geval van het krullend blad-motief is een paragraaf toegevoegd over de 
draagwijze van dit ornament. 

                                                           
343 Voor de motieven ‘krullend blad’ en ‘zonneschijf (?)’ geldt dat niet. Aan de identificatie van deze niet-
eenduidig te interpreteren motieven is een aparte identificatieparagraaf gewijd, evenals aan het recentelijk 
geïdentificeerde motief ‘kaurischelp’. De motieven ‘altaar’ en ‘vogel’ worden in eenzelfde paragraaf nader 
geïdentificeerd. 
344 In het geval van het veelomvattende motief ‘Vrouw’ bevindt de paragraaf met informatie over de verspreiding 
van de hieronder vallende submotieven zich direkt na de inleiding van elk der beide hoofdcategorieën, te weten 
‘Vrouw als afzonderlijk motief’ en ‘Vrouwen als groep’. 
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5.2 Bespreking motieven 
 
Achtschild 
Kn 2, motief 9 (pl. 3:2) 
 
Het achtschild komt alleen voor op de Kretenzische mal Kn 2. Gezien de smalle groeven die 
haaks op beide holten (schildhelften) staan, is de matrijs bedoeld voor een kraal en niet voor 
een hanger. 

Een opvallend kenmerk van het achtschild op de mal is dat de rand is afgezoomd met 
uitgeboorde puntjes, waardoor in een afdruk een reeks pseudo-granulen ontstaat. 
 
Betekenis van het achtschild-motief 
 
Volgens S. Alexiou bezaten achtschilden in veel gevallen een ritueel karakter, omdat ze op 
zegels en in zegelafdrukken verschijnen bij heiligdommen, heilige pilaren, wilde geiten en 
andere heilige dieren, alsmede op ritueel drinkgerei en plengvazen.345 Rehak meent dat het 
achtschild een met de cultus van een Myceense oorlogsgodin van Minoïsche origine 
verbonden symbool was.346 
 Een echt achtschild is nooit teruggevonden, op mogelijke fragmenten na.347 Een voorbeeld 
van een jachtscène waarin een achtschild wordt gebruikt, is het gevecht van boogschutters en 
krijgers met een troep leeuwen op de ‘Lion Hunt Dagger’, een ingelegd bronzen dolklemmet 
uit Schachtgraf V te Mycene (LH I).348 Ook in voorstellingen van een tweegevecht op zegels 
wordt het achtschild als verdedigingswapen gebruikt (pl. 48:2-3; Mycene, Grafcirkel A, 
Schachtgraf III; LH I).349 Voorts zijn geschilderde voorbeelden op paleismuren in Knossos en 
Tiryns bekend, eerstgenoemde waarschijnlijk op ware grootte.350 
 
Kreta 
 
Van Kreta zijn twaalf reliëfkralen in de vorm van een achtschild bekend. Ze zijn uit zeer 
uiteenlopende materialen vervaardigd. Het oudste exemplaar is van steatiet en heeft MM I-
LM I als datering. Een ander vroeg exemplaar, zeer waarschijnlijk uit LM IA-B, is van 
zilverblik. De overige exemplaren, waaronder enkele van glas, dateren uit LM III of zijn 
ongedateerd.351 

Het boorkanaal van de reliëfkralen is steeds zijwaarts aangebracht; het loopt horizontaal ter 
hoogte van de insnoering in de contour,352 zoals een glazen exemplaar uit Knossos-Gypsades  

                                                           
345 Alexiou [z.j.], 94-95. 
346 Rehak 1999, 236. 
347 Immerwahr 1990, 139, maakt melding van kleine fragmenten, toebehorend aan door vuur verwoeste 
achtschilden die ten tijde van de destructie van het paleis van Knossos aan de muur zouden hebben gehangen. 
348 Marinatos en Hirmer 1973 (2), 75, pl. XLIX (midden)-L (beneden). 
349 CMS I, nrs. 11-12. 
350 Evans 1930, 304-307, vermeldt dat de geschilderde achtschilden in het paleis van Knossos 1,63 meter hoog 
zijn. Die in het paleis van Tiryns hebben een hoogte van 31-35 cm. Warren 1975 (2), voorplaat, 74, 97, toont de 
voorbeelden in het paleis van Knossos (in het trappenhuis naar de woonruimten in de oostvleugel) en een 13e-
eeuws voorbeeld van het Griekse vasteland. Zie ook Immerwahr 1990, 138-140, pl. 49. 
351 Effinger 1996, 38. De herkomst van het oudste exemplaar is Archanes-Juktas. Het vroege exemplaar van 
zilverblik is afkomstig uit uit rotsholgraf I in Herakleion-Poros. Zie respectievelijk K 12 en K 16 in par. 8.2.2.1. 
Effinger merkt op dat een van de ongedateerde exemplaren (steatiet, exemplaar Kreta 3a) volgens Evans 
afkomstig is uit een tholos in de Mesara; dit kan een vroeg exemplaar zijn, hoewel een datering ontbreekt. Van 
de vier glazen exemplaren zijn er twee gedateerd: respectievelijk in LM IIIA-B (exemplaar Phy 3d) en LM IIIB1 
(exemplaar Go 1r). 
352 Effinger 1996, 38. 
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laat zien (pl. 48:4). Daarmee onderscheiden de kralen zich essentieel van de 
achtschildvormige matrijs op mal As, die als afdruk over twee zijwaartse kanalen zal 
beschikken. 
 Bij enkele kralen in steen en glas, zoals het oudste exemplaar van steatiet, is de rand 
afzonderlijke aangegeven: een dunne groef volgt de contour van het achtschild. Achtschilden 
met dubbele omtreklijnen komen ook voor op keramiek uit LM IB en LM II. Bovendien heeft 
de vroege reliëfkraal van zilverblik een verdikte rand doordat de rand van het platte achterste 
blik is omgeslagen over het van reliëf voorziene voorste blik. Dergelijke omrandingen zijn 
geïnterpreteerd als weergave van het houten raamwerk waaraan het dierenvel op het echte 
achtschild werd bevestigd.353 
 Van Kreta zijn bovendien drie hangers in de vorm van een achtschild bekend, twee van 
brons en een van lapis lazuli. De laatste dateert uit laat-MM III, de beide andere 
waarschijnlijk uit LM I. De bronzen achtschildhangers zijn massief, dit in tegenstelling tot de 
metalen reliëfkralen in deze vorm; bovendien, en dat geldt ook voor het lapis exemplaar, zijn 
zij niet voorzien van boorgaten maar van een ophangsysteem aan de achterzijde.354 
 Voorts is er een groepje van zes strookvormige glazen plaques op elk waarvan vier 
achtschilden prijken, in paren onder elkaar. De korte zijden bestaan uit geribbelde 
halfcilinders, die in de lengterichting zijn doorboord. Deze plaques dateren uit LM IIIA/B.355 
 De voor zover bekend oudste afbeelding van een achtschild op Kreta bevindt zich op een 
zegel van steatiet uit de Oude Paleistijd (MM I-II).356 
 
Vasteland 
 
Van het Griekse vasteland komen achtschild-kralen in goudblik, glas en halfedelsteen (LH II-
IIIC).357 Bij de gouden exemplaren is, anders dan bij het zilveren Kretenzische exemplaar, de 
rand van het voorste blik omgeslagen over het achterste blik, in plaats van andersom. 
Interessant is dat sommige achtschildkralen van goudblik en glas langs hun contour zijn 
versierd met granulen.358 Het is niet altijd duidelijk of het hier pseudo-granulen betreft, zoals 
bij het achtschild op mal As, dan wel echte granulen.359 Eén van deze gegranuleerde 
exemplaren is in de literatuur tamelijk nauwgezet beschreven. Het bestaat uit een convex 
voorblik en een holrond achterblik die langs de randen aaneen zijn gesoldeerd, waarbij een 
interne holte is ontstaan. De granulen langs de rand van het voorblik zijn aangebracht in 
groepjes van zes en drie stuks.360 Net als de Kretenzische achtschildkralen lijkt ook dit 
vastelandsexemplaar een zijwaarts door de centrale insnoering lopend boorkanaal te bezitten. 
 Er is er ook een reliëfhanger teruggevonden die mogelijk de vorm van een achtschild heeft. 
Het betreft een met spiralen en een rozet gedecoreerd ornament van goudblik uit Schachtgraf 
O in Mycene (laat MH III-LH I).361 

                                                           
353 Effinger 1996, 38, 106, noten 605-606. 
354 Effinger 1996, 42, Lapis lazuli-exemplaar: KnP 2c uit het paleis van Knossos. Bronzen exemplaren: HP 4 a.b 
uit Herakleion-Poros, rotsholgraf I. 
355 Effinger 1996, 35. Het betreft de exemplaren SP 2b uit Stamnii-Palialona. 
356 Niemeier 1985, 121; CMS II 3, nr. 32. 
357 Effinger 1996, 38, noemt voor de exemplaren van goudblik MH III-LH IIB als datering. Het oudste door haar 
gegeven voorbeeld van goudblik (zie haar noot 615) is echter afkomstig uit kamergraf 518 (LH II) in Mycene. 
De oudste door haar gegeven voorbeelden van glas en amethist (zie haar noten 618-619) zijn respectievelijk 
afkomstig uit kamergraf 81 (LH IIB) in Mycene, en graf 4 in Argos (LH IIB). Het enige LH IIIC-exemplaar (niet 
in Effinger) is van glas en afkomstig uit Tiryns. Zie Rahmstorf 2008, 222, nr. 1931, pl. 86, 95 (nr. 7); Haevernick 
1981A, 404, nr. 21, 408, afb. 1-2. 
358 Effinger 1996, 38. Zie voor een glazen exemplaar met pseudo-granulen noot 357 (exemplaar uit Tiryns). 
359 Zie voor twee goudblik-exemplaren uit Pylos: Blegen et al. 1972 (2), 83, 114, afb. 169.3, 190.20. 
360 Blegen et al. 1972 (2), 114, afb. 190, 20. 
361 Zie V 1 in par. 8.2.3.1. 
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 In Leontion-Ag. Ioannis bevond zich in een LH IIIC-grafcontext een halsketting bestaande 
uit vijfentwintig glazen reliëfplaques, waarvan elf ovaal  en veertien min of meer half-ovaal. 
Alle hebben een achtschild als versieringsmotief.362 
 
Rhodos 
 
Uit graven op Rhodos komt een groep van achttien rechthoekige glazen plaques met het 
achtschild-motief.363 Anders dan op de Kretenzische exemplaren toont elke plaque niet vier 
maar twee achtschilden. De Rhodische plaques zijn ca. 2,6 x 1,2 cm groot. Op één iets groter 
exemplaar liggen de achtschilden, in de lengterichting van de plaque, in elkaars verlengde. Op 
de zeventien andere exemplaren zijn ze echter liggend boven elkaar uitgebeeld, waarbij elk 
achtschild zich in een afzonderlijk register bevindt, gescheiden door een zgn. parelrand. De 
korte zijden van alle achttien plaques worden afgesloten door een halfcilindrische, geribbelde 
rand. 
 
Uluburun 
 
Aan boord van het voor de kust van de Zuid-Turkse stad Kaš gevonden Uluburun-
scheepswrak (overgang van LH IIIA2 naar LH IIIB1) bevonden zich enkele rechthoekige 
plaques van kobaltblauw glas. De plaques zijn deels fragmentarisch, hebben halfcilindrische, 
geribbelde randen aan de korte zijden, en een smalle, over dwars gegroefde ribbel in het 
midden. In de beide registers is telkens één achtschild afgebeeld.364 De plaques lijken identiek 
te zijn aan de hierboven genoemde zeventien plaques van Rhodos. 
 
Cyprus 
 
Ook op Cyprus (Enkomi, graf 18) zijn achtschildvormig reliëfkralen gevonden.365 Ze maakten 
deel uit van een en dezelfde halsketting (pl. 48:5), bestaan elk uit twee stukjes goudblik en 
dateren uit LC II. Overeenkomsten met het achtschild op de Kn 2-mal zijn de beide zijwaartse 
doorboringen voor een rijgdraad en de pseudo-granulen die het schild omzomen, zij het niet in 
een enkele maar in een dubbele reeks. 
 
Altaar 
My 2, motief 3 (pl. 15) 
 
Het altaar-motief bestaat uit twee liggende elementen met een rechthoekige vorm (balken), 
verbonden door een smaller middenstuk met holronde zijkanten. My 2 is de enige mal met dit 
motief, dat overigens incompleet is, want een van beide balken ontbreekt bijna volledig. 

Mogelijk is binnenin de balk, evenwijdig aan de omtrek ervan, een tweede rechthoek 
aangebracht. Door het midden van de balk lopen waarschijnlijk horizontale groeven. Op het 
middenstuk van het altaar buigen groeven met de zijcontouren mee. Voor zover nog kan 
worden nagegaan, zijn er bij dit motief geen groeven voor rijggaten uitgesneden. Hoewel een 
functie als reliëfkraal daardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld, wijst de  
                                                           
362 Papadopoulos 1978, fig. 289a, 325 (29), kl.pl. II, onderaan midden; Papadopoulos 1979, 143-144, nr. 9, 223, 
nr. 26. 
363 Haevernick 1960, 37, nr. 3, pl. 5.1. 
364 Deze informatie is afgeleid uit foto’s van diverse sites op het internet en uit de Bijvanck-lezing op 24 
november 2009 door C. Pulak in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In het scheepswrak werden 
ongeveer 75000 kralen van faience en 9500 van glas teruggevonden. Al deze kralen zijn betrekkelijk eenvoudig 
van vorm en zouden tamelijk algemeen zijn voorgekomen in de Levant (Ingram 2005). 
365 Pierides 1971, 17, pl. VIII, 1. 
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omstandigheid dat alle in het Aegeïsche gebied teruggevonden altaarvormige voorwerpjes als 
zodanig zijn geïdentificeerd wel in die richting. 
 
Identificatie van het altaar-motief 
 
De vraag of altaarvormige reliëfkralen inderdaad een altaar uitbeelden, staat in de recente 
literatuur niet echt ter discussie. In de oudere literatuur houdt Bielefeld366 echter een slag om 
de arm en spreekt Higgins367 van ‘altar’ of ‘basin’. 
 De altaarvormige reliëfkralen lijken zich te weerspiegelen in de kleine verplaatsbare stenen 
altaren met licht concave zijden, die zijn teruggevonden in Archanes, in het Paleis van Mallia 
en in ‘the House of the High Priest’ te Knossos.368 De vier altaren uit Archanes zijn tegen 
elkaar aangeschoven en vormen zo één groot altaar.369 
 Een altaar met concave zijden is te zien op de Zakros Rhyton370 (pl. 49; chloriet; paleis van 
Zakro; MM III-LM I) en waarschijnlijk ook op een lensvormige zegel van onbekende 
herkomst371 (pl. 50:1; hematiet; LM/LH), waar het als ondersteuning dient voor twee 
spiegelbeeldig opgestelde griffioenen ter weerszijden van een ‘cultuspijler’. Overeenkomstige 
‘altaren’ op een Therenzisch fresco (pl. 50:2; Akrotiri, Xeste 3; LC I) blijken eveneens een 
dergelijke secundaire functie te hebben: ze dragen een platform waarop een godin gezeten 
is.372 Twee altaren van dit type zijn voorts te zien in het reliëf boven de Leeuwenpoort in 
Mycene (LH III). De altaren, die aaneengrenzen, ondersteunen de centrale zuil en de 
voorpoten der leeuwinnen.373 
 
Kreta 
 
Van Kreta zijn zestien reliëfkralen in de vorm van een altaar bekend, afkomstig uit vier 
graven. De balken hebben een vierkante doorsnede, zijn in de lengterichting doorboord en 
dragen een versiering van doorgaans horizontale groeven. Bijna alle zijn van glas. Alleen het 
oudste exemplaar, uit VM II-MM II, is van groene steatiet. Dit is tevens het enige exemplaar 
met verticaal gegroefde balken. De glasexemplaren dateren respectievelijk uit MM IB-III 
ofwel LM II/IIIA, uit LM IIIA en uit LM IIIC.374 
 Het middenstuk van de altaarvormige Kretenzische kralen sluit over de hele breedte van 
boven- en benedenbalk aan. Enige uitzondering is een glazen exemplaar uit een LM IIIC-
context, afkomstig uit Phaistos-Liliana:375 net als bij het mal-altaar loopt het middenstuk hier 
minder breed uit (pl. 50:3). De kraal uit Phaistos-Liliana is tevens het enige Kretenzische 
exemplaar waarvan het middenstuk is voorzien van groeven die met de zijcontour meebuigen, 
wederom een kenmerk van het altaar op de mal. De balkversiering van het Phaistos-Liliana-
exemplaar en de matrijs verschilt overigens. 
 
Vasteland 
                                                           
366 Bielefeld 1968, 29. 
367 Higgins 1980 (2), 82. 
368 Alexiou [z.j.], 97-98. 
369 Sakellarakis, I. en E. 1991, 50, afb. 16. 
370 Marinatos en Hirmer 1973 (2), 145-146, nrs. 108-110, fig. 20, pl. 108-110. 
371 CMS XIII. Nordamerika II, nr. 39. 
372 Marinatos 1993, 6, fig. 122, 213. 
373 Marinatos en Hirmer 1973 (2), 160, nr. 163, pl. 163. 
374 Effinger 1996, 39, 344, pl. 16g, 34b, 39a, 59c. Het oudste exemplaar is HT 3j uit tholos A in Haghia Triada 
(zie par. 8.2.2.1, vroege reliëfkraal K 4). De vijf exemplaren uit MM IB-III dan wel LM II/IIIA komen uit de 
tholos van Kamilari-Gligori Korphi die in beide perioden in gebruik was (p.194: KaG 2d). De negen exemplaren 
uit LM IIIA, uit de necropool van Phaistos-Kalyvia, hebben dezelfde hoogte als het altaarmotief op de mal. 
375 Effinger 1996, PL 1f, 39, 283, 344, pl. 16g. 
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De altaarvormige reliëfkralen van het Griekse vasteland (LH II-IIIB) zijn onder meer 
aangetroffen in Asine, Dendra, Englianos, Menidi, Pylos, Spata en diverse kamergraven in 
Mycene (pl. 50:4). Ze zijn niet alleen uitgevoerd in glas, maar ook in goudblik. Bij die van 
glas zijn in enkele gevallen, in afwijking van de Kretenzische exemplaren, de lengtezijden van 
de balken door pseudo-granulatie versierd. Een deel van de glasexemplaren uit Spata (zonder 
pseudo-granulen) wordt door goudblik bedekt.376 Onder de altaarkralen uit Mycene zijn er 
waarop groeven op het middenstuk met de contour meebuigen, net als bij het exemplaar op de 
mal. 
 
Amandelvormig motief 
Di, motief 2 (fig. 29); My 2, motief 7 (pl. 19) 
 
De twee mallen met een amandelvormig motief komen beide van het vasteland. 
 Matrijs nr. 2 op de mal uit Dimini bezit een gietmond. Het motief lijkt ietwat ongelijkmatig 
te zijn vormgegeven. Onduidelijk is of in het verlengde van de uiteinden een groef voor een 
rijgdraad is uitgespaard, of dat het de uiteinden van het motief zelf zijn. 
 Matrijs nr. 7 op Mycene-mal 2 heeft een langwerpige, taps toelopende vorm die op (de 
helft van) een amandel lijkt, zij het zonder puntige uiteinden. Het is voorstelbaar dat twee 
afdrukken van deze symmetrische matrijs op elkaar werden gemonteerd, zodat een rondom 
vormgegeven sieraad ontstond. Waarschijnlijk is de matrijs niet voorzien van een groef voor 
een rijgdraad, zodat niet vaststaat of het een matrijs voor een kraal of een hanger betreft. Deze 
laatste matrijs heeft opstaande randen, doordat hij rondom is vrijgestoken. Vooral langs een 
der lange zijden is veel materiaal verwijderd. De steensnijder was als het ware bezig de 
matrijs zodanig te isoleren dat hij uit de steen kon worden gelicht. Het nut van een 
vrijgestoken matrijs is niet duidelijk. Misschien was het de bedoeling langs de 
tegenoverliggende zijde eveneens veel materiaal te verwijderen, zodat het een stuk 
gemakkelijker werd goudblik in de matrijs uit te walsen. 
 
Kreta / Vasteland / Rhodos 
 
Van Kreta komen langwerpige kralen die in tegengestelde richting taps toelopen en afgeplatte 
uiteinden bezitten (één exemplaar dateert uit VM I-III, de overige uit LM III). Ze zijn echter 
rondom vormgegeven en hebben een ronde dwarsdoorsnede (pl. 50:5).377 In kamergraven te 
Mycene (LH IIIA-B) bevonden zich min of meer amandelvormige kralen met platte uiteinden. 
Deze rondom vormgegeven kralen zijn in de lengterichting voorzien van groeven die met de 
vorm meebuigen378 (pl. 51:1). Uit een koepelgraf nabij Menidi (LH IIIB) komen glazen 
kralen die de vorm van een ‘amandelpit of gerstekorrel’379 hebben. Ze kenmerken zich door 
overlangs met de vorm meebuigende ribben en/of vlakken (pl. 51:2). Vele tientallen 
amandelvormige kralen kwamen aan het licht op Rhodos (LH III), vooral in Ialysos. De 
meeste zijn van glas, andere van faience, kornalijn en, in één geval, amethist.380 Een  

                                                           
376 Effinger 1996, 39 en noten 621-623; Sakellariou 1985, 302, nr. 81; Konstantinidi 2001, 110 li. De specifieke 
contexten van altaarvormige reliefkralen van het vasteland zijn LH IIB; LH II-IIIA1; LH II-IIIB; LH IIIA; LH 
IIIA-B. 
377 Effinger 1996, 28, 336, ‘Spindelförmige Perlen’. 
378 Sakellariou 1985, 297, nr. 51, pl. 86, nr. 2996. 
379 Lolling 1880, et. al. 10, 12, 14, pl. III (nrs. 4-5, 8-9), V (nr. 35). 
380 Konstantinidi 2001, 162-168, fig. 33a. Ialysos: graven NT 4, 25 (faience), 28, 31 (faience), 50, 52, 57, 61 
(kornalijn), 87 (kornalijn). De kornalijn exemplaren komen uit LH IIIC, de rest is vroeger, waarschijnlijk vooral 
uit LH IIIA. Apollona-Lelos: graf 6 (fragmentarische glazen kralen); LH IIIA2. Langada: graven 10 (amethist), 
34 (kornalijn), 37 (faience), 42 (kornalijn); LH IIIB-C. 
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amandelvormige reliëfkraal van goud is afkomstig uit Perati in Attika (graf 64 of 65; einde 
LH IIIB-LH IIIC; pl. 51:3).381 Het exemplaar heeft, net als de 3,5 cm lange matrijs in de 
Myceense mal, over dwars afgesneden uiteinden, maar is met een lengte van 1,5 cm een stuk 
kleiner. 
 
Argonaut 
 
enkel: Kn 2, motief 1 (pl. 3:1); My 1, motief 1 (in rechthoekig kader) (pl. 12:1); My 3, motief 
2 (in rechthoekig kader) (pl. 22:1); My 5, motief 3 (in rechthoekig kader) (pl. 26:2) 
dubbel: Be 1, motief 1 (pl. 39:2); My 7, motieven 3, 8, 9 (pl. 29, 31:2) 
variant niet te bepalen: Kn 2, motief 4 (pl. 3:1) 
 
De argonaut (‘Argonauta argo’) of papiernautilus is een zogeheten koppotig weekdier dat in 
de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan leeft. In feite gaat het niet om een nautilus, 
maar om een lid van de orde der ‘Octopoda’ en de familie der ‘Argonautidae’. De naam 
‘papiernautilus’ is ontleend aan de fragiele schelp, die dun is als papier (pl. 51:4). In de schelp 
worden de eieren afgezet. Het is dan ook alleen het wijfje dat door een schelp omgeven wordt. 
Het wijfje bereikt een lengte van ruim 20 cm, het mannetje een lengte van slechts 1 cm.382 
 De argonaut komt op zes mallen voor; een daarvan is Kretenzisch (Kn 2), een is van 
onbekende herkomst (Be 1), en de rest is uit Mycene afkomstig (My 1, My 3, My 5, My 7). 
Behalve de enkele variant is er de dubbele variant (drie keer op My 7, één keer op Be 1). Van 
de vier enkelvoudige motieven zijn er drie in een rechthoekig kader geplaatst; alleen op de 
Kretenzische mal Kn 2 ontbreekt dat kader (van een tweede, evenmin omkaderde argonaut op 
deze mal kan de variant niet meer worden bepaald). Bij de dubbele variant komt omkadering 
niet voor. 

Kenmerkend voor alle argonauten op mallen is dat zij drie tentakels bezitten. In de natuur 
zijn dit er acht.383 Meer dan die drie tentakels (en de schelp) is er op de mallen van het 
weekdier niet te zien. De tentakels van de meeste argonauten zijn weergegeven als een 
ononderbroken lijn (Be 1; Kn 2, motief 4 + één tentakel van motief 1; My 1; My 5) of als een 
reeks punten die de zuignappen verbeelden (Kn 2, motief 1: twee van de drie tentakels; My 
3). De tentakels van de drie argonauten op mal My 7 (motieven 3, 8-9), die veel 
gedetailleerder zijn weergegeven dan de tentakels van de andere argonauten, verenigen beide 
varianten in zich: het zijn plastische vormen aan de binnenzijde waarvan een dunne lijn en een 
reeks stippen zijn uitgesneden. 

Ruimte voor inlegwerk in de uiteinden van de tentakels of de cirkelvorm binnenin de 
schelp lijkt er bij een afdruk van de argonautvormige matrijzen niet te zijn, met als mogelijke 
uitzondering het kloeke motief 3 op mal My 7. 

De enkele argonauten op My 1 en My 5, beide omkaderd, hebben veel van elkaar weg. De 
schelp is meer langwerpig dan halfrond, waardoor de lijnen over de schelp niet straalsgewijs 
lopen, maar veeleer in dezelfde richting. De tentakels ontberen zuignappen. De cirkelvorm 
binnenin de schelp is echter alleen afwezig bij de My 5-argonaut. Een andere omkaderde 
argonaut, op My 3, die zeer schematisch is weergegeven en daarmee een uitgeklede versie 
van een enkele argonaut lijkt te zijn, verschilt weliswaar in sommige details (tentakels 
opgebouwd uit punten, uiteinden tentakels omvatten geen cirkelvorm), maar vertoont 
gelijkenis waar het het basale of beperkte karakter van deze omkaderde argonauten betreft. 
 Het grootste exemplaar van de enkele variant meet 1,7 x 1,5 cm (My 3, motief 2), het 
grootste exemplaar van de dubbele variant circa 4,0 x 2,5 cm (My 7, motief 3). 

                                                           
381 Iakovidis 1980, 84, fig. 98, nr. 27; Konstantinidi 2001, 137 li. 
382 www.seabean.com; Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Inktvissen. 
383 Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Inktvissen. 
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Kreta 
 
Van Kreta zijn geen argonautvormige hangers bekend, en evenmin reliëfkralen in de vorm 
van een enkele argonaut. Dat laatste is opmerkelijk, omdat de enkele argonaut is uitgesneden 
in de Kretenzische Kn 2-mal. Wel hebben enkele honderden reliëfkralen de vorm van een 
dubbele argonaut384 (pl. 51:5). Ruwweg de helft is van glas, de andere helft van goudblik. 
Verder zijn er enkele faience exemplaren. Ze vertonen altijd twee of drie evenwijdige kanalen 
voor een rijgdraad: twee langs de smalle zijden en eventueel een derde door het midden. De 
lengte van deze kralen varieert van 1,2-2,1 cm, de breedte van 0,8-1,4 cm. Bij één 
vondstgroep (37 exemplaren van goudblik uit Archanes-Phourni; LM IIIA2) zijn de tentakels 
voorzien van een reeks punten, de zuignappen.385 De oudste kralen met een context-datering 
zijn twee LM II-exemplaren in goudblik uit de ‘Tomb of the Double Axes’ in de necropool 
van Knossos-Isopata. Alle andere specifiek gedateerde kralen komen uit diverse fasen binnen 
LM IIIA-B. De in LM IIIB gedateerde kralen zijn uitsluitend van glas; het betreft hier 
overigens één vondstgroep, uit de omgeving van Metochi-Kalou.386 
 
Vasteland 
 
Ook van het Griekse vasteland zijn geen argonautvormige hangers bekend. Wel zijn van het 
vasteland zowel reliëfkralen afkomstig in de vorm van een enkele als in de vorm van een 
dubbele argonaut (pl. 51:6-7). Ze dateren uit LH IIB-IIIC. Glas en goudblik zijn de materialen 
waaruit ze vervaardigd zijn; exemplaren in faience zijn niet teruggevonden. De 
vastelandsexemplaren zijn veelvuldig voorzien van pseudo-granulatie. Bijzonder is de 
aanwezigheid van vier in plaats van drie tentakels bij twintig gouden exemplaren uit een en 
hetzelfde graf in Mycene.387 Een andere bijzonderheid is te vinden bij dubbele gouden 
argonautvormige reliëfkralen uit Aidonia-Nemea (graf 7; LH I-IIIB), waar de tentakels zijn 
ingelegd met blauw glas.388 
 Hoewel de enkele variant van de argonaut op de vastelandsmallen (My 1, My 3, My 5) 
telkens omkaderd is, komen uit de kamergraven van Mycene zowel rechthoekige reliëfkralen 
met enkele argonaut als argonautvormige reliëfkralen.389 In Perati bevond zich in een LH 
IIIC-context een rechthoekige reliëfkraal van glas met een dubbele argonaut.390 In Tiryns is, 
eveneens in een LH IIIC-context, een sterk verweerde rechthoekige plaque van een glasachtig 
materiaal teruggevonden. Hierop zouden ‘misschien guirlandes en een struik’ zijn 
weergegeven. Ik denk echter dat het om een enkele argonaut kan gaan.391 
 
Bloemkelk (drielobbig) 

                                                           
384 Effinger 1996, 30, noemt een aantal van 415 exemplaren. 
385 Effinger 1996, 30, 341. 
386 Effinger 1996, 31, 341. De verschillende kraalgroepen in LM IIIA-B worden door Effinger, 341, gedateerd in 
LM IIIA, LM IIIA1, LM IIIA2, LM IIIB1 en LM IIIB. 
387 Effinger 1996, 31. De exemplaren met vier tentakels bevonden zich in graf 88; dertien exemplaren zijn 
afgebeeld in Sakellariou 1985, pl. 117, nr. 3153 (13α). Ook in de Myceense vaasschilderkunst zijn argonauten 
met vier tentakels aanwijsbaar. Niemeier 1985, 27, afb. 6.13 en 6.22, toont twee exemplaren uit respectievelijk 
LH IIB en LH IIIA1. 
388 Konstantinidi 2001, 101 li. 
389 Sakellariou 1985, 308, nr. 117. 
390 Nightingale 2009, 500, fig. 2b. Het betreft voorwerp Δ 119 uit graf 74. 
391 Rahmstorf 2008, 221, nr. 1756, pl. 86, 95, nr. 9. 
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Een drielobbige bloemkelk wordt op de mallen vijf keer afgebeeld, waarvan vier keer in 
combinatie met een aanvullend ornament. De drie mallen in kwestie (Mi, My 1, My 7) zijn 
afkomstig van het vasteland. 
 
-: zonder toevoegsels 
Mi, motief 5 (pl. 32:3) 
 
Mal Mi uit Midea toont het motief zonder toevoegsels. Doordat een deel van deze mal 
ontbreekt, is het motief incompleet (de afwezigheid van toevoegsels is daar niet aan te 
wijten). Te zien zijn een stukje van de cirkelvormige knop en drie daaraan ontspruitende 
lobben die de bloemkelk vormen, dat wil zeggen de buitenste bloembekleedselen. Deze 
lobben grenzen aaneen en hebben de vorm van langgerekte druppels. Of er door de knop een 
groef voor een rijgdraad liep, laat zich niet meer vaststellen. Waarschijnlijk gaat het hier om 
een matrijs voor een reliëfhanger. 
 
Kreta / Vasteland 
 
De drielobbige bloemkelk zonder toevoegsels is dun gezaaid in het teruggevonden 
sieradenmateriaal. Bij opgravingen in de 19e eeuw zijn een paar exemplaren aangetroffen in 
Mycene (LH IIIA-B).392 Net als op de Midea-mal hebben de lobben de vorm van langgerekte 
druppels en grenzen zij aaneen (pl. 51:8). De ronde knop is blijkbaar niet doorboord. 
 
-: met toevoegsels 
My 1, motief 18 (pl. 13); My 7, motieven 5, 12-13 (pl. 29) 
 
Op mal My 7 prijken drie exemplaren van de drielobbige bloemkelk met toevoegsels. Mal My 
1 telt één exemplaar. De bloemkelken met toevoegsels verschillen onderling vooral in de aard 
van hun toevoegsels. 
 Alle exemplaren hebben een ronde knop als basis. Hieruit steken drie dikke, naast elkaar 
gelegen kelkdelen. Voor het boveneinde van deze lobben zijn overdwars gebogen groeven 
aangebracht. Ter weerszijden van het begin der buitenste lobben steekt een klein blaadje – of, 
in het geval van My 7-motieven 12-13, een wellicht als zodanig te interpreteren element – uit 
de ronde knop. 

Het bovendeel van het motief (het toegevoegde ornament) is op drie verschillende 
manieren weergegeven. Op My 1 rust op de uiteinden der lobben over dwars een 
halvemaanvorm, die uit concentrische lijnen is opgebouwd. Bij de My 7-exemplaren 12 en 13 
bestaat het bovendeel uit drie elementen: uit de top van de buitenste lobben steekt een blad in 
de vorm van een uitwaarts gebogen driehoek. Tussen deze vleugelachtige elementen, boven 
de middenlob, bevindt zich een waaiervormig element: een papyrus van de tweede variant 
(zie het motief ‘Papyrus’). De waaier vertoont concentrische lijnen en een bovencontour van 
uitgeboorde punten. Het bovendeel van My 7-exemplaar 5 beperkt zich tot aan de 
buitenlobben ontspruitende bosjes sprieten die zich uitwaarts buigen. De ruimte tussen die 
bosjes is niet met een ornament opgevuld. 
 De vier matrijzen van deze bloemkelkvariant moeten zijn bedoeld voor de vervaardiging 
van hangers. Bij elke matrijs loopt één lange smalle groef, die haaks staat op de ronde knop. 
De grootte der matrijzen varieert van ca. 1,6 x 1,25 (My 1, motief 18) tot ca. 1,7 x 1,4 cm (My 
7, motief 13). 
 
Kreta / Vasteland 
                                                           
392 Sakellariou 1985, 304, nr. 90, pl. ‘Anaskafi 1887/88’, 2279 (10). 
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Van Kreta zijn mij geen drielobbige bloemkelkhangers met toevoegsels bekend. Van het 
vasteland zijn de voorbeelden schaars. In de kamergraven van Mycene bevonden zich 
niettemin drie varianten: een variant waarbij uit de drielobbige kelk twee in veel kleiner 
formaat uitgevoerde drielobbige kelkjes te voorschijn komen (pl. 51:9; LH IIB; LH IIIA-B), 
een variant waarbij de drielobbige kelk wordt bekroond door twee mini-papyrusjes (pl. 51:10; 
LH IIIA-B), en een variant met een papyrusbekroning overeenkomstig de motieven 12 en 13 
op mal My 7 (pl. 52:1; LH IIIA-B).393 
 Wat opvalt is dat het motief met halvemaan op mal My 1 schematischer is dan de bewaard 
gebleven hangers met papyrusornament. Het motief op de mal zou een latere variant kunnen 
zijn, die zich uit de papyrusvariant ontwikkeld heeft. In plaats van een drieledige bloemkelk is 
veeleer sprake van drie losse kelkdelen die op knotsen lijken. De kleine uitstulpingen zijn 
veranderd in ‘vleugeltjes’. Het halvemaanvormig ornament met concentrische lijnen neemt de 
plaats in van het oorspronkelijke motief, dat uit twee bladvormen met daar tussenin 
concentrische lijnen bestond. Door de schaarste aan voorbeelden blijft deze 
ontwikkelingsgang echter suggestief. 
 
Bij of insektenpop 
My 6, motief 8 (pl. 28:2); My 5, motief 4 (pl. 26:3); Ni, motief 2 (pl. 33:2) 
 
De mallen waarin mogelijk een bij is uitgesneden komen uit Mycene (My 5-6) en Nichoria 
(Ni), beide gelegen op het Griekse vasteland. 

De bij(?) op de Nichoria-mal zou volgens H. Hughes-Brock zowel een bij als een 
insektenpop kunnen zijn.394 De compacte vorm (ook op Bo) zou inderdaad een argument 
kunnen zijn voor een interpretatie als pop. Bovendien is er de mogelijkheid van een bij in 
winterslaap. 

Houden de Mycene 6- en de Nichoria-bij(?) hun vleugels strak tegen het lijf gevouwen, bij 
de Mycene 5-bij staan ze, als de panden van een openvallende jas, naast het lijf. De Mycene 
6-bij(?) is de minst uitgewerkte van de drie: lijf en vleugels van dit beestje zijn niet geribbeld. 
Het onderscheid tusen borststuk en achterlijf ontbreekt overigens bij alledrie. Wel is bij de 
Nichoria-bij achteraan het lijf een vinvormige verbreding te zien. 

Een bijzonderheid van de Mycene 5-bij – het enige exemplaar dat niet voor een pop kan 
doorgaan – is dat zich links en rechts van de kop identieke holtes bevinden. Een 
schenkkanvormig motief op dezelfde mal (motief nr. 5) is eveneens van dergelijke holtes 
voorzien, maar dan ter weerszijden van de voet. De bedoeling van deze holtes is duister; op 
een mogelijke verklaring wordt ingegaan onder het motief ‘Schenkkan’. De Mycene 5-bij is 
voorts de enige bij waar lange smalle groeven heen lopen, en wel over dwars, ter weerszijden 
van kop en lijf, een teken dat we met een matrijs voor een kraal te maken hebben. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Afbeeldingen van Aegeïsche Bronstijd-bijen komen spaarzaam voor. De ‘bijen’ die we 
kennen, worden niet altijd voor bijen aangezien. Zo zijn de twee zich bij een honingraat 
ophoudende ‘bijen’ van een vaak in de literatuur gereproduceerde, met filigrain en 
granuleerwerk uitgevoerde gouden hanger uit Mallia (MM II, Chrysolakkos-begraafplaats)  

                                                           
393 Sakellariou 1985, 304, nrs. 91-92. Zie voor de variant met mini-papyrusjes Konstantinidi 2001, 75 li., fig. 
19b. De variant met papyrusbekroning, door Higgins ingedeeld bij de papyrus-motieven, is ook aangetroffen in 
Menidi (goudfolie en glas) en Spata (glas): zie Higgins 1980 (2), 81, nr. 20. 
394 Hughes-Brock 1975, 121. 
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ook geïdentificeerd als wespen of horzels.395 De eenentwintig glazen reliëfkralen (tien 
compleet, elf fragmentarisch) uit een kamergraf in Leontion – Ag. Ioannis (Achaea; LH IIIC), 
die tezamen een halsketting vormen, zouden bijen dan wel horzels voorstellen.396 Het is de 
vraag of een eenvoudig vormgegeven motief zoals dit een preciezere identificatie toelaat, 
aangezien het in de natuur al moeilijk kan zijn het uiterlijk van die twee van elkaar te 
onderscheiden: de runderhorzel lijkt bijvoorbeeld op de hommel.397 
 Blijkbaar bevinden zich onder de eenentwintig kralen in kwestie ook exemplaren die twee 
bijen of horzels afbeelden. Beide bijen liggen in elkaars verlengde, maar hebben een 
afwijkende tekening (pl. 52:2). In feite behoren ze tot de groep van de ovalen plaques met 
twee identieke knopvormige uiteinden; die uiteinden zijn meestal glad, hier zijn ze kennelijk 
ook nog eens voorzien van (bijen)oogjes. De enkele exemplaren (pl. 52:3) kunnen worden 
geschaard onder de plaques met één rechthoekig uiteinde, dat altijd de vorm van een 
geribbelde halfcilinder heeft, en één anderssoortig, meest rondend uiteinde. Het gaat hier 
kortom niet om bijvormige kralen maar om kralen in andere vormen waarop bijen (of horzels) 
zijn afgebeeld. (Zie het motief ‘Rechthoekige plaque’, onder ‘Vasteland’.) 
 Het over dwars geribbelde lijf van de enkelvoudige bijen dan wel horzels is smal in 
verhouding tot de kop en lang in verhouding tot de vleugels. Daarmee onderscheiden ze zich 
verregaand van de bijen op de mallen. 
 Uit Mycene (graf 8; LH IIIA-B), Menidi (LH IIIB) en Koukaki (Athene; ongepubliceerd 
graf) zouden gouden reliëfkralen in de vorm van een bij afkomstig zijn, aldus Higgins.398 Te 
oordelen naar zijn afbeelding (pl. 52:4) zijn er overeenkomsten met de Mycene 6-bij(?) waar 
het de strakke, compacte vormgeving en de afwezigheid van versiering (ribbels) betreft. De 
volumeverhouding tussen vleugels en lijf van de Mycene 6-bij(?) is echter een totaal andere. 
Ik houd het voor mogelijk dat de gouden reliëfkralen geen bij maar een drielobbige bloemkelk 
afbeelden (vergelijk met pl. 51:8).399  
 Voorts zijn er Kretenzische zegels uit LM IA en LM IB met schetsmatige voorstellingen 
van bijen400 (pl. 52:5) en komt uit een Myceens kamergraf in Thebe een gouden vingerring 
waarop een bij in het rond is gesoldeerd.401 
 
Bijl 
Go, motief 1 (fig. 9) 
 
Mal Go uit Gournia (oost-Kreta) is vooralsnog de enige bekende mal waarin het motief van 
een enkel miniatuurbijltje is uitgesneden. Het betreft een gietvorm die grotendeels intact is. 
Het driehoekige bijlblad is gevorkt en heeft een gewelfde contour aan de zijde van het 
snijvlak. 
 Alexiou merkt op dat votiefbijlen en rituele bijlen dezelfde vorm hebben, maar dat 
eerstgenoemde kleiner zijn.402 Hij noemt weliswaar geen afmetingen, maar een bijltje van ca. 
3,2 x 3 cm, zoals voortgebracht door de mal, lijkt uit praktisch oogpunt bezien vooral geschikt 
als votiefgeschenk. Ook kan het te gieten bijltje als hanger zijn bedoeld. 

                                                           
395 Effinger 1996, 49. 
396 Papadopoulos 1978 en 1979, 144, nr. 10, 223, nr. 27, fig. 290b, 325 (27-28). 
397 Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Runderhorzel. 
398 Higgins 1980 (2), 82, nr. 31, fig. 13. 
399 Konstantinidi 2001, 75 li., fig. 19 beneden, vermeldt in haar opsomming van de in graf 8 te Mycene gevonden 
sieraden geen bijen, maar wel zes gouden kralen die drielobbige kelken uitbeelden. Deze zijn echter voorzien 
van toevoegsels (‘small grains along the periphery’) en lijken niet op het door Higgins afgebeelde exemplaar. 
400 CMS VII, nrs. 70, 86. 
401 Buchholz en Karageorghis, 1973 (2) 111, 390, nr. 1356, noemen als datering LH III. 
402 Alexiou [z.j.], 91. 
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Kreta / Vasteland / Thera / Thasos 
 
Minuscule bijltjes met een enkel blad zijn van Kreta niet bekend. Wel bevat het Kretenzische 
hiëroglyfenschrift, dat in Midden-Minoïsche tijd in gebruik is geweest, een teken in de vorm 
van een enkelbladsbijl (pl. 52:6).403 Er is in zoverre overeenkomst met de bijl op de mal dat 
het bijlblad driehoekig is en een gewelfd snijvlak heeft. Het gevorkte karakter ontbreekt 
echter. Ook op de zgn. Discus van Phaistos (pl. 52:7; terracotta; MM III), waarvan de 
echtheid onlangs ten onrechte in twijfel is getrokken,404 is een dergelijke enkelbladsbijl 
afgebeeld. Anders dan op de mal loopt het zich versmallende blad van deze bijl aan de 
achterzijde nog een eind door. 
 Op het Griekse vasteland is wel enig tastbaar vergelijkingsmateriaal voor het bijlmotief op 
de mal uit Gournia voorhanden. Kamergraven 68 (LH IIB) en 103 (LH IIIA-B) in Mycene 
bevatten respectievelijk een gouden bijlvormige kraal van 0,6 x 0,7 cm en twee gouden, met 
granulen versierde bijlvormige reliëfkralen van 1,3 x 1 cm.405 Bijlvormige gouden reliëfkralen 
bevonden zich ook in twee Atheense graven, in Koukaki (ongepubliceerd) en Philopappos 
(LH II?). Het door Higgins afgebeelde exemplaar (pl. 52:8) is rijk versierd met spiralen.406 De 
vorm van het bijlblad wijkt sterk af van de vorm van de bijl op mal Go 1. Van de Atheense 
Agora (graf XVII; LH IIIA2) komen eveneens verscheidene gouden kralen in de vorm van 
een enkele bijl.407 Uit Thebe (‘New Kadmeion’; 13e eeuw) wordt een vondst gemeld van 
kralen van lapis lazuli of glas in onder meer de vorm van een ‘one-edged axe’.408 
 Voorts is er een dolk, met Thera als veronderstelde herkomst, waarvan het oppervlak is 
versierd met afbeeldingen van enkelbladsbijlen in goudblik of goudblad (pl. 52:9; LB I).409 
Bovendien is van een begraafplaats op het noordelijk in de Aegeïsche Zee gelegen eiland 
Thasos (Kastri-Larnaki; LH I-IIIB2) een miniatuurbijl van brons afkomstig.410  
 
Cirkel met drie straalsgewijze uitsteeksels 
Po 1, motief 3 (pl. 6:2) 
 
De cirkel met uitsteeksels op de Kretenzische Poros-mal 1 is geen regulier motief. Wellicht is 
deze gietvorm bedoeld voor een eenvoudige hanger, bestaande uit een ringvormige basis met 
twee rijggaten en drie lange dunne uitsteeksels, waarvan het middelste loodrecht naar beneden 
wijst, en de buitenste schuin neerwaarts. 
 
Troje 
 
Een ten dele vergelijkbaar motief is te vinden op een malfragment uit Troje (pl. 53:1). In deze 
mal – gedateerd in Troje VII-IX, dat wil zeggen niet vroeger dan ca. 1300 v. Chr., maar 
mogelijk veel later – is onder meer een (thans incomplete) matrijs uitgesneden voor een 
eenvoudige hanger met vijf naaldvormige uiteinden die een driehoek beslaan. De ‘naalden’ 
ontspruiten uit een vergelijkbare, zij het bredere naaldvorm waarvan het begin echter 
ontbreekt.411 

                                                           
403 Olivier 1996, 17, nr. 43. 
404 Jerome M. Eisenberg, ‘The Phaistos Disk: one hundred year old hoax?’, Minerva 19, nr. 4, 2008, 9-24. 
405 Effinger 1996, 81 li. resp. 80 re. 
406 Higgins 1980 (2), 82, nr. 33, fig. 13, nr. 33. 
407 Higgins 1980 (2), 126 re. 
408 Demakopoulou en Konsola 1981, 50. 
409 Boss en Laffineur 1997, 192, pl. LXVIIIa. De dolk bevindt zich in het Nationaal Museum te Kopenhagen, 
inventarisnummer 3167. 
410 Effinger 1996, 170 li. 
411 Schliemanns Troia 1991, 126, nr. 358, afb. op p. 127. 
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‘Cultushorens’ 
Si 1, motief 5 (pl. 9:2) 
 
Het lijkt vast te staan dat ‘cultushorens’ – in de archeologische literatuur veelal aangeduid als 
‘horns of consecration’ (horens der wijding) – in feite gestileerde stierhorens zijn.412 
‘Cultushorens’ zijn als gietvorm te vinden op de Kretenzische Sitia 1-mal.413 Het motief is 
strak uitgesneden en binnenin, langs de hele contour, versierd met een reeks punten. Mogelijk 
was de matrijs, die ongeveer 3,5 x 4,5 cm groot is, bedoeld voor een votiefgeschenk. 
 
Kreta / Naxos / Vasteland 
 
‘Cultushorens’ zijn een van de meest voorkomende motieven in de Minoïsche kunst. Het 
aantal vondsten op Kreta van sieraden in deze vorm beperkt zich echter voornamelijk tot 
enkele gouden oorringen.414 Voorts zijn uit Aplomata op het Cycladeneiland Naxos negen 
gouden reliëfornamenten in de vorm van een bucranium afkomstig (LH IIIC).415 Uit een 
groep kamergraven in Treis Kamares (Attika) komt een aantal bucraniumvormige kralen 
(LH), een van goud en vijf van glas.416 Ook in Nichoria (Messenië) en Elateia-Alonaki 
(Boeotië) werden Laat-Helladische bucraniumvormige sieraden van steen en glas 
respectievelijk goud aangetroffen.417 
 Het motief is veelvuldig uitgesneden in zegels en komt ook voor als schildering op 
ceramiek418 en sarcofagen.419 Op vastelandsceramiek verschijnen ‘cultushorens’ pas in LH 
IIIA, daartoe geïnspireerd door Minoïsche voorbeelden.420 
 Daarnaast prijkten ‘cultushorens’ in steen, terracotta en gips bovenop de gevelrand van 
Kretenzische paleizen421 Verder zijn in de paleizen van Gla (hof) en Pylos, beide gelegen op 
het Griekse vasteland, meer of minder complete stenen ‘cultushorens’ van groot formaat 
aangetroffen.422 Te oordelen naar talrijke afbeeldingen, vooral op zegels, plaatsten de Aegeërs 
de horens ook op cultusgebouwen (pl. 53:2-4).423 Een bergheiligdom met ‘cultushorens’ is te 
zien op de Zakros Rhyton (chloriet; paleis van Zakro; MM III-LM I).424 Van het Griekse 
vasteland zijn de voorbeelden schaars, maar uit Grafcirkel A te Mycene komen vijf 
reliëfornamenten in goudblik die elk een drieledige schrijn weergeven (pl. 54:1; LH I).425 
Bovenop prijken twee paren ‘cultushorens’. 

                                                           
412 Niemeier 1985, 120. 
413 Dimopoulou 1997, 437, pl. 173a, vermeldt de vondst in Poros-Katsamba van een reeks van zes terracotta 
mallen, bedoeld voor het gieten van ‘various beads and ornaments’, waaronder een bucranium. 
414 Konstantinidi (2001, 176 li., 178 li., 189 li.) noemt met granulen versierde exemplaren uit Kamilari 
(Phaistos), Poros (LM IA) en Kephala (LM I). Effinger (1997, 48, 184 (HT 9b), afb. 2m-n) vermeldt voorts drie 
exemplaren van een rondom vormgegeven, in goudblik gedreven stierenkophanger met apart vervaardigde en 
bevestigde kegelvormige horens van goudblik (LM IIIA2-IIIB), afkomstig uit Haghia Triada. Deze horens zijn 
echter zeer kort en niet vergelijkbaar met ‘cultushorens’. 
415 Konstantinidi 2001, 160 re. 
416 Konstantinidi 2001, 134 re. 
417 Konstantinidi 2001, 116 re., 118 li., 148 re. 
418 Zie bijvoorbeeld Long 1974, pl. 18, fig. 48, en Schiering 1998, pl. 71,5. 
419 Zie bijvoorbeeld Long 1974, pl. 31, fig. 87; pl. 32, fig. 91. 
420 Niemeier 1985, 121. 
421 Warren 1975 (2), 121, afb. op pp. 78-79. 
422 Demakopoulou en Konsola 1981, 49. 
423 Bijvoorbeeld: CMS I, nr. 108 (Mycene, kamergraf); CMS V, nr. 728 (Mega Monastiri, graf Γ; LH IIIA1-B1); 
CMS I, nr. 191 (Midea, graf 10; LH IIB-III). 
424 Zie noot 370. 
425 Marinatos en Hirmer 1973 (2), 177, nr. 227, pl. 227 midden. 
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Drielobbige bloemkelk: zie ‘Bloemkelk (drielobbig)’ 
 
Druppel 
Kr (2x), motieven 1-2 (pl. 10:1, 3); My 6 (2x), motief 3 (pl. 28:2-3); Po 2 (4x), motief 9 (pl. 
8:1-2) 
 
Druppels komen op drie mallen voor. Twee daarvan zijn afkomstig van Kreta (Kr, Po 2), een 
uit Mycene (My 6). Anders dan men misschien zou vermoeden, lijken de druppels van de 
verschillende mallen allerminst ‘als twee druppels water’ op elkaar. De twee druppels op de 
Kreta-mal zijn respectievelijk ovaal (motief 1) en peervormig (motief 2); dwars bovenop de 
laatste bevindt zich een ovalen sluitstuk. De vier druppels uit Poros zijn langgerekt en ietwat 
peervormig (zonder sluitstuk). De beide druppels uit Mycene vertonen op het smallere 
bovendeel drie dwarsincisies. De vorm van hun benedeneinde (rondend of spits) is op de 
bestaande afbeeldingen moeilijk waarneembaar. Dit zijn voorts de enige druppels zonder 
lange smalle groeven voor rijggaten. Deze groeven bevinden zich zowel op Po 2 als bij motief 
1 op Kr op de lengteas van het motief; hun afdrukken zijn daarom als kraal, en niet als hanger, 
bedoeld. Bij motief 2 op de Kreta-mal is de groef over dwars geplaatst, op de lengteas van het 
excentrische ovaaltje, reden om aan te nemen dat het hier een matrijs voor een hanger betreft. 
 
Kreta 
 
De weinige kralen in de vorm van een druppel zijn rondom vormgegeven exemplaren. Onder 
de vele druppelvormige hangers worden door Effinger vier varianten onderscheiden:426 
A. Een druppel die rondachtig tot uitgerekt is (pl. 54:2). De datering van deze variant loopt 
uiteen van het Neolithicum tot LM IIIA2. 
B. Een langgerekte druppel met een abrupte overgang naar het spitse benedeneinde en een 
dubbele geprofileerde rand aan het boveneinde (pl. 54:3). De beide vondstgroepen bevonden 
zich in een VM III-context. 
C. Een uitgerekte druppel met een kogelvormige uitstulping als boveneinde (pl. 54:4). De 
bronzen exemplaren stammen uit LM IB. De overige komen uit LM IIIA- en LM IIIB-graven. 
D. Een bolronde, aan het benedeneinde spits uitlopende druppel, meestal voorzien van een 
diepe insnoering in het boveneinde, waardoor hij aan een tol doet denken (pl. 54:5). De 
datering van de exemplaren binnen deze variant is divers: MM III-LM I, LM IB, LM II, LM 
IIIB1. 
 De vier varianten zijn bovenaan horizontaal doorboord. De omvangrijkste groep behoort 
tot de C-variant. Variant B komt alleen voor in ivoor, de rest bestaat uit uiteenlopende 
materialen. Glas, faience en goudblik komen bij de varianten A en B niet voor. Bij variant C 
vormen ze het merendeel. Variant D telt één exemplaar van glas, maar geen exemplaren van 
goudblik en faience.427 Van de exemplaren die uit materialen bestaan die in een mal 
toepasbaar zijn, kan worden verondersteld dat het dubbelzijdige en mogelijk zelfs 
enkelzijdige reliëfhangers betreft. (Zie voor de mogelijkheid dat er met behulp van mal Po 2 
dubbelzijdige druppels werden gevormd par. 4.4.1, A, Po 2.) 
 
De enige zekere matrijs voor een druppelhanger, motief 2 op de Kreta-mal, komt dicht in de 
buurt van variant C: een uitgerekte druppelvorm met sluitstuk, maar dan een dat niet  

                                                           
426 Effinger 1996, 50-51, 351, behandelt 110 druppelhangers. Bovendien maakt zij gewag van 22 exemplaren 
waarvan geen afbeelding beschikbaar is (112, noot 805). Zie voor druppelvormige kralen: Effinger 1996, 29, 
338. 
427 Effinger 1996, 50-51, 351. 
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kogelvormig maar ovaal is.428 De beide matrijzen in vastelandsmal My 6, wier functie door de 
afwezigheid van lange smalle groeven niet kan worden bepaald, lijken niet aan een der 
varianten te kunnen worden toegewezen. 
 Behalve als hanger komen druppels voor als kraal, zij het in een bescheiden hoeveelheid en 
rondom vormgegeven. Effinger onderscheidt twee varianten.429 Variant A, dertien 
exemplaren omvattend, wordt door haar omschreven als een druppelvormig element dat in de 
lengterichting is doorboord (pl. 54:6). Eén exemplaar vertoont bladvormige inkrassingen. 
Geen van de exemplaren is uitgevoerd in glas, faience of metaal. De oudste van deze kralen 
zijn van steatiet en komen uit een laat MM I-MM II-context, dat wil zeggen de tijd van de 
Oude Paleizen. Verder is er onder meer een exemplaar uit LM IB (agaat). Het jongste 
exemplaar dateert uit LM IIIB (kornalijn). Van variant B, een samenstel van vier druppels dat 
in dwarsdoorsnede de vorm van een ‘vierblad’ oplevert (pl. 54:7), is in geen der mallen een 
‘reliëfversie’ uitgesneden.  
 In tegenstelling tot motief nr. 1 op de Kreta-mal, voldoen de druppelvormige matrijzen in 
de Kretenzische Po 2-mal, hoewel bedoeld voor reliëfkralen, aan Effingers definitie van de A-
variant. Ook hun lengte (2,2 cm) valt niet uit de toon: de exemplaren waarvan de maten 
bekend zijn, zijn 0,7, 1,2-1,4, 1,8 en 3,7 cm lang.430 Dergelijke rondom vormgegeven kralen, 
die uit materialen bestaan die niet in een mal kunnen worden toegepast, zullen als 
inspiratiebron hebben gediend bij het uitsnijden van de druppelmotieven in de mal uit Poros. 
 
Vasteland 
 
De Kretenzische druppelhangervariant C, waartoe, zoals we hierboven zagen, motief 2 op mal 
Kr lijkt te behoren, is ook vertegenwoordigd op het vasteland, en wel in goud, glas en steen 
(LH II, LH III; pl. 54:8).431 De beide matrijzen in vastelandsmal My 6, die hetzij voor een 
kraal hetzij voor een hanger zijn bedoeld, weerspiegelen zich niet in het sieradenmateriaal van 
het vasteland. 
 Beide van Kreta bekende varianten onder de rondom vormgegeven druppelkralen zijn in 
Mycene als reliëfkraal aangetroffen.432 Zo komen uit kamergraven 68 en 102 samen drie 
gouden exemplaren, die als reliëfkraal worden aangeduid,433 en die tot de (voor ons 
vergelijkenderwijs interessante) A-variant behoren. De vier druppelvormige matrijzen in de 
Kretenzische Poros-mal vinden zo op het vasteland hun positieve tegenhanger. Voor de 
(ovalen) druppelkraal-matrijs in de Kreta-mal (motief 1) geldt dat niet. 
 
Dubbelbijl 
Si 2 (2x), motieven 1-3 (pl. 10:1-2) 
 
Alleen de Kretenzische gietmal Si 2 is van het dubbelbijl-motief voorzien, tweemaal als op 
zichzelf staand motief (motieven 1-2) en tweemaal als onderdeel van een ander motief (motief 
3). De grootste bijl heeft een lengte van 12 cm (motief 1). De ernaast afgebeelde bijl is 
ongeveer half zo lang (motief 2). Beide kenmerken zich door een gerond snijvlak, een uit 
lobben bestaande boven- en benedencontour en decoratie met lijnen en stippen. Op de 
ommezijde van de mal is een vrouw afgebeeld, die in elk van haar geheven handen eveneens  

                                                           
428 Enkele hangers, die tot een vondstgroep van zeventien faience variant C-hangers uit Archanes behoren (LM 
IIIA2), hebben geen kogelvormig maar een afgeplat sluitstuk. Zie Effinger 1996, 137, A 13a, pl. 23a. 
429 Effinger 1996, 29, 338. 
430 Effinger 1996, 338, tabel bij 2.5.1.15. 
431 Effinger 1996, 51; Sakellariou 1985, 298, nr. 57. 
432 Sakellariou 1985, 298, nrs. 56, 58. 
433 Konstantinidi 2001, 79 re., 81 li. 
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een dubbelbijl omhoog houdt (motief 3). Ook deze bijltjes hebben een gerond snijvlak en 
stippendecoratie; golvende contourlijnen ontbreken echter. 

Het is aannemelijk dat de door middel van matrijzen 1-2 op Sitia-mal 2 te vervaardigen 
dubbelbijlen niet bedoeld waren voor ambachtelijk gebruik of als wapen. Aanwijzingen 
daarvoor zijn de geringe diepte van deze matrijzen (de dikte van de mal is ongeveer 1 cm), de 
geringe lengte van de kleinste bijl, de overdadige versiering van beide bijlmotieven en het 
specifieke karakter van beide (tot dezelfde vondst behorende) Sitia-mallen, waarin bijna 
uitsluitend religieus-symbolische motieven lijken te zijn uitgesneden (zie de andere motieven 
op deze mallen, en zie hoofdstuk 9). De overeenkomst in versiering van de grootste met de 
kleinste bijl is wellicht een extra aanwijzing voor een overeenkomstige functie. Ten slotte is 
er het hieronder aangehaalde oordeel van H.-G. Buchholz dat de gebruiksbijlen zich in andere 
vormcategorieën bevinden dan die waartoe deze bijlmotieven uit Sitia behoren.  
 
Betekenis van het dubbelbijl-motief 434 
 
In navolging van andere auteurs stelde M. P. Nilsson vast dat de dubbelbijl oorspronkelijk de 
offerbijl was, maar tot cultussymbool en cultusvoorwerp geworden is.435 Hij hield het voor 
mogelijk dat de dubbelbijl ten slotte een symbool werd van de hele Minoïsche religie. De 
veronderstelling dat de dubbelbijl het symbool zou zijn geworden van een specifieke 
Minoïsche godheid, achtte hij onbewezen.436 
 Dat de dubbelbijl een rol speelde in de cultus en de geloofsvoorstellingen van de Minoërs 
wordt duidelijk uit afbeeldingen op zegels en zegelringen, op sarcofagen437 en in de 
vaasschilderkunst, waar dit voorwerp te zien is in samenhang met andere religieuze symbolen: 
te midden van cultushoorns (al of niet op een altaar of boven een runderkop), in handen van 
als godinnen geïnterpreteerde figuren, in combinatie met het symbool van het levenbrengende 
water, enzovoort.438 
 
Kreta / Vasteland / Cyprus 
 
Dubbelbijlen van brons kennen een wijde verspreiding in het Aegeïsch gebied. Een verschil 
tussen dubbelbijlen van Kreta en die van het Griekse vasteland is dat de laatste geen 
versiering kennen. De Kretenzische zijn veelvuldig versierd, meestal met groepen lijnen.439 
 Dubbelbijlen van edelmetaal komen volgens Buchholz voor MM III niet voor. De oudste 
zijn alleen geplatteerd met goud, latere bestaan uit massief goud of zilver. Ze komen 
veelvuldig voor in LM I-II, maar zijn zeldzaam in LM III. Doorgaans zijn ze van basistype III  

                                                           
434 Zie voor de betekenis van een vrouw die twee dubbelbijlen in de hoogte steekt (Si 2, motief 3) het motief 
‘Vrouw’, paragraaf ‘Betekenis van het vrouw met geheven armen-motief’. 
435 Nilsson 1950 (2), 227: ‘The axe with which the sacrificial animal is slain may become of paramount religious 
importance. As cult implements are by virtue of their purpose treated with special veneration, the chief sacrificial 
instrument may quite naturally have come to be considered as holy and as a cult symbol but also a cult object, 
for the distinction between these is sometimes ambiguous.’ 
436 Nilsson 1950 (2), 229. 
437 Zo bevatten de geschilderde taferelen op de sarcofaag van Haghia Triada (LM IIIA2) aan de voorzijde een 
gietscène, mogelijk verband houdend met een plechtigheid die in het teken staat van drinken of plengen, waarin 
twee dubbelbijlen met dubbele snijvlakken zijn afgebeeld (pl. 55:1). De bijlen zijn bevestigd op bijna manshoge 
pijlers die op een getrapte basis rusten. Bovenop beide bijlen zit een vogel. Bijlblad en schacht zijn geel 
gekleurd, hetgeen waarschijnlijk bronzen originelen suggereert, die als één stuk gegoten zijn. Volgens Long 
kunnen de dubbelbijlen worden opgevat als de symbolen van de godheid of godheden ter ere waarvan de 
plechtigheid plaatsvindt. (Long 1974, 35-36, figs. 17, 37.) 
438 Buchholz 1983, 55. 
439 Buchholz 1959, 12. 
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(zie hieronder, par. Basistypen). Op het vasteland en de eilanden komen exemplaren van 
edelmetaal niet voor.440 
 
Op diverse plaatsen op Kreta zijn votief-dubbelbijlen aangetroffen. Zo is in een grot te 
Arkalochori een vondst gedaan van honderden exemplaren (overwegend basistype III). Vele 
zijn incompleet en in stukken gebroken. Ze zijn door Hazzidakis aangemerkt als Vroeg-
Minoïsch, maar door latere auteurs achtereenvolgens gedateerd in MM III/LM I, LM I en LM 
I/II. Bijna alle exemplaren zijn van brons (overwegend bronsblik, voorts massief gegoten 
exemplaren). De overige votief-dubbelbijlen zijn van zilver, goud en steatiet (één exemplaar). 
De zeven zilveren exemplaren zijn met lijnen versierd. De gouden exemplaren varieren in 
lengte van 2-8,5 cm. Afgezien van veertien exemplaren van massief gegoten goud (pl. 55:2) 
zijn er twaalf van goudblik. Deze tonen geen decoratie.441 
 In een grot te Psychro werd een dozijn dubbelbijlen van brons aangetroffen. Twee massief 
gegoten exemplaren en tien votief-dubbelbijlen van dun plaatmetaal (MM III-LM I).442 

Voorts zijn uit de ‘Treasure Chamber’ (gebouwd in MM III), nabij de ‘Shrine of the 
Double Axes’, in het Paleis van Knossos twee aan elkaar gelijke miniatuur-exemparen van 
verguld brons afkomstig met een lengte van ca. 2 cm (basisvorm III) (pl. 56:1).443 

Een relatief vroeg dubbelbijltje komt uit Platanos op Kreta (tholos A; VM III-MM I; pl. 
56:2). Het is een voorwerp van massief gegoten brons met een spanwijdte van 3,3 cm.444 
 
Er zijn verscheidene vondsten gedaan van dubbelbijlen van zeer klein formaat die als sieraad 
worden beschouwd.445 Hieronder bevinden zich in ieder geval drie gouden reliëfkralen uit 
Enkomi op Cyprus (pl. 56: 3-4).446 
 
In de ceramiekdecoratie van Kreta komen dubbelbijlen met geronde snijvlakken voor die, net 
als de motieven 1 en 2 op Si 2, rijkelijk zijn versierd met punten en schuine lijnen. Hun vorm 
is die van de twee door de Sitia-vrouw omhooggehouden bijlen (Si 2, motief 3), dat wil 
zeggen zonder de golvende contourlijnen die de afzonderlijke Sitia-bijlen kenmerkt. De 
geschilderde bijlen met deze uit punten en lijnen bestaande decoratie (pl. 56:5-7) stammen uit 
LM I.447 
 
Basistypen en ontwikkeling van de Aegeïsche dubbelbijl 

                                                           
440 Buchholz 1959, 10. 
441 Hazzidakis 1912-13, 45-46, fig. 9; Buchholz 1959, 33-34. 
442 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 59, nrs. 723-734. Nrs. 732-733 zijn gegoten. 
443 Evans 1901-02, 101, fig. 58; Buchholz 1959, 37, nr. 15a, pl. IVa-b. 
444 Xanthoudides 1924, 109, pl. LVI, nr. 1910. 
445 Konstantinidi, 2001, noemt in haar catalogus een bronzen dubbelbijltje met een lengte van 1,6 cm uit 
Palaikastro op Oost-Kreta (aangetroffen onder een ‘larnax’-sarcofaag; LM II) (p. 193 li.), zes gouden 
dubbelbijlvormige ‘curved beads’ van 1 x 1 cm uit Mycene (Asprochoma, kamergraf 8; LH), die gedecoreerd 
zijn met een palmboom in reliëf en granuleerwerk (p. 75, li.), een gouden dubbelbijlvormige hanger met een 
lengte van 0,66 cm uit Koukounara in Messenië (graf 3; LH IIA – LH IIIB), versierd met dertig minuscule 
granulen, de bijlranden opgevuld met faience (p. 114, re.), een zilveren dubbelbijltje uit Nichoria in Messenië 
(graf 5; LH) (p. 118 li.), zeven exemplaren van goudplaat uit Mycene (Grafcirkel A, Schachtgraf IV; LH I) (p. 
64 li.), een dubbelbijltje met een lengte van 1,6 cm uit kamergraf I in Thorikos (Attika; LH IIA-IIIB), dat uit 
twee aan elkaar bevestigde stukken goudfolie bestaat (p. 131 li.), en een bronzen dubbelbijltje van Thasos 
(Kastri-Larnaki; LH I-LH IIIB2) (p. 170 li.). 
446 Higgins 1980 (2), 82 (nr. 34), fig. 13. 
447 Datering volgens Niemeier 1985, afb. 57, nrs. 12, 15-16. 
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Kenmerkend voor de Aegeïsche dubbelbijl (als voorwerp) gedurende de hele Bronstijd is de 
tweezijdig symmetrie en de centrale opening voor de schacht, aldus Buchholz. Hij 
onderscheidt vijf basistypen (zie pl. 56:8).448 
I Rechthoekige dubbelbijlen met rechte of licht geronde snijvlakken. 
II Trapeziumvormige dubbelbijlen, dat wil zeggen: met een rechte, of iets concave, boven- en 
benedenzijde van ongelijke lengte waardoor de snijvlakken schuin staan. 
III Dubbelbijlen met gelijkmatig concave boven- en benedenzijde waardoor het 
middengedeelte smaller is dan de meestal rondende snijvlakken. 
IV Dubbelbijlen met een strookvormig middendeel en scherp uitstekende snijvlakken. 
V Dubbelbijlen met dubbele snijvlakken. 

Basistype I zou de eerst ontstane vorm zijn, basistypen IV en V de laatste. Toch behoren de 
oudste aan ons bekende dubbelbijlen, drie miniatuur-exemplaren van lood (2 x) en brons uit 
Mochlos (VM II), tot basistype II. Omdat basistype II de grondvorm van het in esthetisch en 
praktisch (groter bronsverbruik) opzicht primitieve basistype I bezit – alleen de stand van de 
snijvlakken wijkt af – zou basistype I aan basistype II vooraf zijn gegaan, aldus Buchholz.449 
 
Basistype V 
 
Buchholz meent dat basistype V, waartoe hij ook de wat uitbundiger vormgegeven bijlen op 
de Sitia-mal rekent (motieven 1-2), op Kreta in MM III-LM I wordt ontwikkeld en zijn 
oorsprong kan hebben in de wand- en plafondschilderkunst. In de vaasschilderkunst zou dit 
type in LM I zijn intrede doen. Op het Griekse vasteland treedt het voor het eerst op in de 
vorm van stukjes gestanst goudblik uit Schachtgraf IV te Mycene450 (pl. 57:1; LH I). 
 Bijlen van Basistype V bestaan blijkbaar vooral als motief. Buchholz noemt (in 1959) als 
enig werkelijk exemplaar een ca. 2,5 cm lang bijltje van steatiet uit de ‘Schrijn van de 
Dubbelbijl’ te Knossos (LM IIIB), waar het ‘in situ’ werd aangetroffen, leunend tegen 
cultushoorns (pl. 57:2).451 De overeenkomst met beide bijlen op de Sitia-mal is dat elk 
bijlblad meer dan een snijvlak bezit; het aantal verschilt echter (respectievelijk twee en drie). 
 Sitia-mal 2 wordt door Buchholz, blijkbaar op stilistische gronden, in LM III gedateerd: 
‘Eine Gußform des SM III bezeugt Form V für die Spätzeit in barocker Übertreibung.’452 
 
Functies van de Aegeïsche dubbelbijl 
 
Buchholz wijst er op dat de vondstomstandigheden van de teruggevonden dubbelbijlen zelden 
uitsluitsel geven over de functie van de bijl. Niettemin maakt hij een tweedeling tussen 
cultusbijlen en gebruiksbijlen. Met de laatste bedoelt hij bijlen voor ambachtelijk gebruik en 
als wapen. De gebruiksbijlen bevinden zich in vormcategorieën I-IV.453 

                                                           
448 Buchholz 1959, 7-8, afb. 1. 
449 Buchholz 1959, 8, 40. 
450 Buchholz 1959, 8, 12. Karo, 92 (nr. 364), merkt op dat waarschijnlijk bijna alle 48 bijltjes zich oorspronkelijk 
tussen de horens van stierenkoppen van flinterdun goudblad (nrs. 353-354, pl. XLIV) bevonden.  
451 Buchholz 1959, 8, 38, nr. 15f, pl. IVk. 
452 Buchholz 1959, 12, 54. 
453 Buchholz 1959, 10. Uitzonderingen in deze categorieën zijn volgens Buchholz de exemplaren van goud, 
zilver, dun bronsblik, lood (de twee VM II-exemplaren uit Mochlos) en steen (alleen de exemplaren uit de Late 
Bronstijd). Ook de kleine omvang van een bijl (zoals bij bepaalde bronzen exemplaren en bij een ca. 1 cm lang 
bijltje van steatiet uit Rhodos), een laag tingehalte (in bepaalde massief gegoten bronzen bijlen waarvan het 
snijvlak een te geringe hardheid heeft), een breekbaar lemmet (van massief gegoten bronzen exemplaren) en het 
ontbreken van een gat voor de schacht beschouwt hij als kenmerken van cultusbijlen. Overigens kan een bijl ook 
een te grote omvang hebben om als gebruiksbijl te kunnen dienen. Zo hebben vier bronzen exemplaren uit Nirou 
Khani (basistype III) lengtes van 93 cm en meer. Het grootste exemplaar meet 117,5 x 60 cm. (Buchholz 1959, 
40, pl. 5j; Buchholz 1983, 52, afb. 8a.) 
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‘Genius’ met schenkkan en palmboom (in rechthoekig kader) 
My 7, motief 11 (pl. 29) 
 
Eén mal, afkomstig uit Mycene, draagt een voorstelling met een ‘genius’ in de nabijheid van 
een dadelpalm. Palm en ‘genius’ beslaan elk grofweg de helft van het voor een rechthoekige 
reliëfplaque bedoelde kader. Het rechtop staande wezen houdt een schenkkan op. Zijn snuit, 
voorhoofd, rug en staart zijn ‘geschubd’, waarbij de schubben zijn weergegeven als 
driehoekige uitsteeksels. Op zijn hoofd prijkt een naar achteren gebogen voluutvormige krul. 
Van de tweezijdig symmetrische dadelpalm hangen gebogen bladeren sierlijk neer. Bovenaan 
de stam zijn dadels zichtbaar. Aan de basis, waar vier cirkelvormige uithollingen eveneens 
dadels lijken weer te geven, steken gebogen bladeren omhoog. Het kader is aan beide korte 
zijden voorzien van een band die uit een reeks over dwars geplaatste, evenwijdige golflijntjes 
bestaat. 
 
Betekenis van het ‘genius’ met schenkkan en palmboom-motief 
 
Het motief van de ‘Minoïsche genius’ is vrijwel zeker ontleend aan afbeeldingen van de 
Egyptische nijlpaardgodin Taweret. Beide Egyptische verschijningsvormen van Taweret, die 
met de nijlpaardkop en die met de leeuwenkop, werden overgenomen. Het motief verschijnt 
op Kreta voor het eerst in MM II. Hoewel de ‘genius’ met leeuwenkop de opvallendste 
Minoïsche verschijningsvorm is, leeft de nijlpaardkop voort in verschillende langwerpige 
varianten, die ruwweg ogen als de kop van een wild zwijn of een ezel. Functioneel gezien zijn 
beide verschijningsvormen van deze demon uitwisselbaar: ze spelen overeenkomstige 
rollen.454 
 De ‘Minoïsche genius’ is in MM II-III voornamelijk verbonden met vruchtbaarheid, vocht 
en - waarschijnlijk - reiniging.455 Voor dit laatste verwijst J. Weingarten naar een scène op 
een stenen tritonschelp uit Mallia (LM IB).456 Een ‘genius’ met een schenkkan giet in de 
handen van een andere ‘genius’ een vloeistof uit. Deze laatste duwt zijn snuit in zijn handen. 
Weingarten beschouwt dit gebaar als een ceremoniële wassing en zuivering.457 
 In LM IA-B krijgt de ‘Minoïsche genius’ bovendien functies die een nabootsing zijn van 
menselijke activiteit, zoals jagen en het dragen van offerdieren. Hetzelfde fenomeen doet zich 
voor bij blauwe apen en griffioenen, die eveneens verschijnen als dienaren van godheden, 
aldus Rehak.458 
 De ‘genius’ beperkt zich aan het begin van de Late Bronstijd nog tot Kreta. Twee gemmen 
uit Vapheio (LH IIA-context) tonen vroege vastelandsvoorbeelden (pl. 57:3-4). Van LM 
II/LH IIB tot nabij het einde van LM/LH IIIA verschijnt de ‘genius’ op zegels van zowel 
Kreta als het vasteland. Aan het einde van deze periode verdwijnt hij van Kreta - hetgeen kan 
samenhangen met het ophouden van de productie van hardstenen zegels - en verschijnt hij op 
het vasteland in diverse artistieke media, waaronder fresco-schilderingen, ivoorsnijwerk en 
ook mal My 7. In LH IIIC lijkt hij echter niet meer te zijn afgebeeld.459 
 
De ‘genius’ als drager van een plengoffer, populair in het Midden-Minoïsch, zet zich in de 
Late Bronstijd (LH IIIB) voort met nieuwe variaties. Het plengoffer van de ‘genius’ kan zich  

                                                           
454 Weingarten 1991, 1, 7, 9-10. 
455 Rehak 1995, 215. 
456 Darcque en Baurain 1983, fig. 13. 
457 Weingarten 1991, 12, fig. 10. 
458 Rehak 1995, 215-216. 
459 Rehak 1995, 216. 
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richten op een offertafel, standaard of ‘altaar’ met dubbelhoorns en vegetatie (pl. 57:3), maar 
ook op een stapel stenen of een palmboom, zoals op mal My 7. Meest algemeen voorkomend 
echter is de afzonderlijke ‘genius’, met plengofferkruik (pl. 57:4).460 Deze schenkkan is 
waarschijnlijk niet aan Egyptische voorstellingen ontleend, maar is een oorspronkelijk 
attribuut van de Minoïsche ‘genius’.461 
 
In het cultuscentrum te Mycene werden ‘genii’ (zonder schenkkannen) met palmbomen 
geassocieerd, te oordelen naar fragmenten van muurschilderingen, waarschijnlijk uit LH IIIB, 
die ‘genii’ en restanten van palmbomen tonen462 (pl. 57:5-6). 
 Een ‘genius’ met palmboom is voorts afgebeeld op een Kretenzisch rolzegel van steatiet en 
een ivoren plaque van het vasteland.463 Op het rolzegel staan, behalve een ‘genius’, twee 
vrouwen bij twee verschillende palmbomen (pl. 58:1; Palaikastro, LM III). De ‘genius’ kan 
hier waarschijnlijk worden opgevat als bemiddelaar464 of als dienaar van de god in kwestie. 
De plaque toont een ‘genius’ in zijn rol als offerdrager: hij staat met een hert over zijn 
schouder voor een palmboom (pl. 58:2; Thebe, LH IIIB1-context). 
 De combinatie ‘genius’-schenkgerei-vegetatie komt verscheidene keren voor465, waarbij de 
vegetatie doorgaans uit takken bestaat (pl. 58:3; lensvormig zegel uit Vaphio). Op de 
handvatten van een bronzen krater uit Cyprus bevinden zich echter plaques waarop twee 
staande ‘genii’ ter weerszijden van de stam van een palm zijn afgebeeld (pl. 58:4; Kaloriziki, 
Cyprus; gevonden in een LC III-context, maar waarschijnlijk gemaakt in LM I op Kreta). 
Weliswaar dragen zij geen schenkkan, maar op de rand van de krater zijn er zeventig te 
zien.466 Het motief op de mal lijkt tot dusverre de enige teruggevonden afbeelding te zijn 
waarin een ‘genius’ met schenkkan met zekerheid is gecombineerd met een palmboom. 
 
Kreta / Vasteland 467 
 
Blijkbaar zijn alleen in en nabij Mycene enkele vondsten gedaan van rechthoekige 
reliëfplaques met ‘genii’. Alle zijn van glas, zoals ook het motief op de mal een glazen plaque 
moet hebben voortgebracht, gezien de daarop achtergebleven glasresten (zie Catalogus, mal 
My 7). In de zogeheten ‘Tomb of the Genii’ (LH IIB-IIIA1) bevonden zich drie exemplaren 
(en vijf fragmenten) waarop paren ‘genii’ plengoffers boven een altaar of een pilaar uitgieten 
(pl. 58:5). In de vier zijkanten van de plaques zijn bevestigingsgaatjes aangebracht; er is 
gesuggereerd dat de plaques deel uitmaakten van diademen,468 waarschijnlijk omdat zich aan 
de onderrand van een(?) dezer plaques vijf driehoekige uitsteeksels of tanden bevinden. Uit 
kamergraf 93 (LH IIB) komt een plaque met een paar antithetische ‘genii’ dat schenkkannen 
omhoog houdt boven een stapel stenen.469 Aan de onderrand van deze rechthoekige plaque  

                                                           
460 Rehak 1995, 217. 
461 Weingarten 1991, 7, 10. 
462 Rehak 1995, 217-219. 
463 Gill 1964, respectievelijk cat. nrs. 12 en 54. 
464 Weingarten 1991, 15: ‘Hybrid in nature (animal and human, hippopotamus and lion, water and land) her 
monstrousness mirrors her demonic ambivalence: protective and aggressive, benevolent and malevolent, a 
perfect mediator between the heavens and the earth.’ 
465 Gill 1964, cat. nrs. 6-8, 10, 17, 23, 26, 47; Rehak 1995, 230, cat. nr. 63. ‘Genii’ met schenkkan worden ook 
besproken in Stürmer 1985, 120-122. 
466 Gill 1964, cat. nr. 17. 
467 Voor afbeeldingen van ‘genii’ met een schenkkan of een palmboom: zie voorgaande paragraaf. Voor een 
bespreking van sieraden in de vorm van een schenkkan: zie het motief ‘Schenkkan’. 
468 Konstantinidi 2001, 72 re. Gill 1964, 18, nr. 22, noemt een aantal van twee complete plaques en drie 
fragmentarische. 
469 Gill 1964, 17, nr. 20. Konstantinidi 2001, 77 li., rangschikt deze plaque in de categorie ‘kledingversiering’. 
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bevinden zich drie ‘tanden’. Verder is er nog een plaquefragment met een ‘genius’, waarvan 
de herkomst niet verder is aangeduid dan de ‘acropolis van Mycene’.470 
 De acht fragmenten van een bijzonder grote, maar incomplete ivoren plaque uit een graf in 
Argos-Deiras (lengte 8,7 cm) tonen een ander hybride schepsel voor een palmboom: de sfinx 
(pl. 59:1; LH IIIA-B).471 Reliëfplaques die alleen palmbomen afbeelden, zijn aangetroffen in 
een kamergraf te Alpochori (Achaea; LH IIIA2-IIIB). Het gaat zowel om glazen exemplaren 
met bevestigingsgaatjes in hun korte zijde als om kleinere gouden exemplaren met opstaande 
randen.472 
 
Gesegmenteerde kraal 
My 1, motieven 4, 6, 11-12 (pl. 11); Po 2, motieven 6, 10 (pl. 7, 8:1-2) 
 
Een gesegmenteerde kraal is een kraal die een reeks gelijkvormige kralen nabootst. 

In de Kretenzische mal Po 2 is tweemaal een matrijs uitgesneden waarvan de afdruk een 
gesegmenteerde halfcilinder oplevert, of althans een vorm die daar min of meer op lijkt. 
Mogelijk werden twee afdrukken uit dezelfde matrijs aaneen gesoldeerd om zo tot een 
volwaardige kraal in het rond te komen. Bij motief 6 gaat het om een reeks van vier tegen 
elkaar aan liggende halfkogelvormige uitsnijdingen. Bij motief 10 zijn de segmenten veel 
minder uitgesproken: ze zijn door dwarsgroeven gescheiden, hetgeen als afdruk een vrij 
strakke geribbelde halfcilinder doet ontstaan. 

Vastelandsmal My 1 toont vier langwerpige matrijzen waarvan bij drie exemplaren de 
segmenten min of meer lensvormig zijn uitgesneden en door smalle tussenstukjes zijn 
verbonden. Bij motief 12 ontbreken verbindingen en zijn de segmenten veeleer halfkogeltjes. 
Een deel van deze kraal lijkt echter uit losse lensvormige segmenten te bestaan, die dan voor 
afzonderlijke kraaltjes bedoeld zouden zijn. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Gesegmenteerde kralen van Kreta worden door Effinger tot de kralen in het rond gerekend. Ze 
zijn in de lengterichting doorboord en gemaakt van steatiet, faience, goud en glas. De kralen 
tellen 2-7 platte segmenten en ogen als cilinders die van een reeks insnoeringen zijn voorzien 
(pl. 59:2). Ze komen sporadisch voor; hun datering loopt uiteen van de tijd voor de Paleizen 
tot in LM IIIA.473 
 Uit Mycene (kamergraf 102; LH IIB) komen overeenkomstige kralen, zij het met smalle 
verbindingen tussen de segmenten (pl. 59:3).474 Hoewel ze, gezien hun cirkelvormige 
dwarsdoorsnede, niet met een mal lijken te zijn vervaardigd, is er een grote verwantschap met 
de motieven 4, 6 en 11 op Mycene-mal 1. Een ander type gesegmenteerde kraal uit Mycene 
(kamergraf 26; LH IIIA-B) heeft het uiterlijk van een samengestelde cilinder, waarvan de 
eenvoudig ogende segmenten niet geheel kogelvormig zijn (pl. 59:4).475 Kralen van dit laatste  
                                                           
470 Van deze plaque is mij geen afbeelding bekend. Hij wordt genoemd door G. Mylonas (Praktika 1963, 10), D. 
Sansone (Illinois Classical Studies, 13, 1987, 2, nr. 65) en P. Rehak (1995, 230, nr. 65). 
471 Vollgraff 1904, 385, fig. 22. 
472 Konstantinidi 2001, 121 re. De glazen plaques meten 4,9 x 1,3 cm en hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt 
van een diadeem. De gouden exemplaren meten 1,3 x 1,4 cm. Ter vergelijking: het kader op mal My 7 meet 3,7 
x 2,3 cm. Uit graf VI (LH IIIA-B) in Argos-Deiras zijn bovendien ivoren plaques met een geïnciseerde 
palmboom afkomstig (Konstantinidi 2001, 93 re.). Reliëfkralen van goudfolie in de vorm van een palmboom 
komen uit Mazarakata (W. Elis; LH) (Konstantinidi 2001, 122 li.) Palmboomvormige glazen kralen werden 
aangetroffen in kamergraf 11 in Mycene (Asprochoma; LH IIIA-B) (Konstantinidi 2001, 76 li). 
473 Effinger 1996, 30, 338-340. Zij beschouwt de minstens 15 exemplaren als haar variant C van de cilindrische 
kralen. 
474 Sakellariou 1985, cat. nr. 25. 
475 Sakellariou 1985, cat. nr. 23. 
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type werden mogelijk met een mal gemaakt. Ze lijken op (de onderste helft van) motief 12 op 
My 1. 
 
Granulenkraal 
Kn 2, motief 14 (pl. 3:2) 
 
Een granulenkraal is een kraal waarvan het oppervlak met granulen is bezaaid. Die granulen 
kunnen echt zijn (kleine gouden bolletjes), maar ook een nabootsing in goudblik of een ander 
materiaal. 
 Een matrijs voor een granulenkraal komt tot dusverre eenmalig op de mallen voor. Deze 
moeilijk waarneembare, maar vermoedelijk min of meer cilindrische matrijs is uitgesneden in 
Knossos-mal 2. In de uitholling zijn, op ongelijke afstanden van elkaar, punten uitgeboord. 
Ter weerszijden van de matrijs loopt een groef voor een rijgdraad. Wanneer geen rekening 
wordt gehouden met het feit dat de matrijs mogelijk een naburige schelpvorm (Kn 2, motief 
13) raakt, zal hij als positief ofwel de helft van een (halfcilindrische?) kraal opleveren 
waarvan het oppervlak van imitatie-granulen is voorzien, ofwel een platte  
(imitatie-)granulenkraal. 
 
Kreta 
 
Twee bolvormige kralen van goudblik, afkomstig uit Archanes-Phourni (tholos A; LM IIIA1), 
zijn elk versierd met vijf granulencirkels en, om de uiteinden van het boorkanaal, twee 
tegenover elkaar liggende granulenreeksen. Blijkbaar vertonen ze geen naad in het midden, 
hetgeen inhoudt dat ze niet met behulp van een mal vervaardigd zijn.476 Een bolvormige kraal 
uit rotskamergraf 4 in Knossos-Sellopoulo (ø 1,7 cm), ook van goudblik en met dezelfde 
datering, is versierd met twaalf door granulen omlijste cirkels in reliëf (pl. 59:5). In zes cirkels 
bevindt zich een bultachtige verheffing van het oppervlak, die licht is ingedrukt. De zes 
andere zijn leeg, maar kunnen bijvoorbeeld met glas zijn ingelegd. De naad van beide 
kraalhelften is door twee reeksen granulen bedekt. Ook hier zijn de uiteinden van het 
boorkanaal omringd door granulen.477 Vermoedelijk zijn de granulen op deze kraal, net als de 
cirkelvormige cellen, na de vervaardiging van het kraallichaam aangebracht. Het kraallichaam 
kan echter, in twee helften, met behulp van een mal zijn gevormd. 
 In feite is er tot dusverre geen Kretenzische granulenkraal teruggevonden die met behulp 
van een mal is gemaakt. Wel bestaan er twee duidelijke voorbeelden van een Kretenzische 
kraal, gemaakt met een mal, waarvan het oppervlak ten dele met (pseudo-)granulen is 
versierd. De eerste is een rechthoekige plaque van faience uit MM IB-II (Mallia, ‘Quartier 
Mu’). Schuin over het oppervlak loopt een dubbele lijn van pseudo-granulen (pl. 59:6).478 De 
tweede is een papyrusvormig exemplaar van goudblik uit LM IA (Knossos, Temple Tomb). 
De bovenrand is met pseudo-granulen afgezet (pl. 59:7).479 
 
Vasteland 
 
Uit Schachtgraf III in Mycene (LH I) komen twee bolvormige granulenkralen van 
goudblik.480 Daarnaast bestaan er cilindrische granulenkralen. In de 15e eeuw (LH II) raakten  
                                                           
476 Effinger 1996, 26, 129 (A 3f), pl. 19aj. 
477 Effinger 1996, 26, 217, 218 (KnS 5a), pl. 7j. 
478 Zie par. 8.2.2.1, vroege reliefkraal K 6. 
479 Zie par. 8.2.2.1, vroege reliefkraal K 11. 
480 Volgens Karo (1930-33, 59, nr. 112, pl. XX, XXXVIII) zijn deze uit aaneengesoldeerde helften bestaande 
kralen ‘van binnenuit gedreven’. Gezien het bestaan van een matrijs voor een granulenkraal (mal Kn 2, nr. 14) is 
het echter denkbaar dat ze met een mal zijn gemaakt. 
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ze in zwang, waarna ze zo’n drie eeuwen lang populair bleven, aldus Higgins.481 De lengte 
kan varieren. De voorbeelden uit de kamergraven van Mycene482 zijn een soort platte 
granulenbusjes, dat wil zeggen granulenkralen in de vorm van korte cilinders (pl. 59:8). Een 
relatief langere cilindrische granulenkraal is afkomstig uit Prosymna (tholos 3; LH II-IIIA). 
Het betreft hier een gouden cilinder van 0,3 cm lang en 0,2 cm dik die in de lengterichting is 
gedecoreerd met vier reeksen (van waarschijnlijk drie) granulen.483 Een andere categorie 
granulenkralen bestaat uit clusters van grote aaneengesoldeerde granulen.484 
 Onderzoek aan de kralen zelf zal moeten uitwijzen in hoeverre deze categorieën 
granulenkralen met een mal werden vervaardigd, en er dus sprake was van kralen met 
imitatie- of pseudo-granulen. 
 
Hand 
Kn 1, motief 7 (pl. 2:1) 
 
Eenmaal is er op een mal een losse hand uitgesneden: de Kretenzische Kn 1-mal toont de 
rugzijde van een pols die eindigt in een tot vuist gebalde hand met uitgestoken duim. Het 
bijzondere is dat de hand, de duim meegerekend, maar vier vingers telt. Het gaat, in een 
afdruk, om een linkerhand. 
 De menselijke pink, waarvan de aanhechting zich gewoonlijk dieper handinwaarts bevindt 
dan die van wijs-, middel- en ringvinger, en die een relatief klein onderste kootje heeft, kan 
zodanig worden ingeklapt dat hij, vanuit een bepaalde hoek gezien, geheel in de handpalm 
lijkt te verdwijnen. Mogelijk is daar door de snijder van de matrijs rekening mee gehouden. 
Anderzijds kan hij, gezien de aanmerkelijke breedte van de vinger aan de pinkzijde, twee 
vingers in een hebben weergegeven. 
 Waarnaar verwijst een gebalde hand die niets vasthoudt? Er is een duidelijke overeenkomst 
met de handen van als goden, priesters of aanbidders geïnterpreteerde figuren die hun handen 
als vuisten voor de borst houden, zoals de Palaikastro Kouros, van wie één hand behouden is 
(pl. 59:9). De afbeelding van het lichaamsdeel dat (uiterlijk) het meest betrokken is bij de 
handeling van het aanbidden, past in de reeks afzonderlijke afbeeldingen van religieuze 
symbolen zoals altaar, dubbelbijl, enz. In dit verband zij verwezen naar de vondstcontext van 
mal Kn 1. Het gebouw waarin de mal is aangetroffen kan immers worden geduid als opslag 
voor cultusvoorwerpen (zie de bespreking van deze mal in hoofdstuk 2, Catalogus). 
 Opvallend aan de bewaard gebleven linkerhand van de Palaikastro Kouros is dat aan de 
binnenzijde slechts drie van de vier ingeklapte vingers zichtbaar zijn, doordat de extreem 
lange duim over de wijsvinger ligt heen gebogen (pl. 60:1). Dit handgebaar is ook bekend van 
afbeeldingen van Minoïsche aanbidders.485 Het ‘ontbreken’ van een vinger aan deze hand kan 
echter niet worden beschouwd als een parallel voor de hand op de mal, die immers met de 
rugzijde is afgebeeld. 
 
Kreta/ Vasteland 
 
Los afgebeelde mensenhanden zijn spaarzaam vertegenwoordigd onder de Aegeïsche 
sieraden. Er zijn echter twee overeenkomstige gouden hangers in de vorm van een eikel, een  
                                                           
481 Higgins 1980 (2), 76. Hij noemt exemplaren uit Mycene (‘Acropolis Treasure’), Ialysos op Rhodos (‘New 
Tomb’ 61) en Perati (Graf 1). 
482 Sakellariou 1985, 295, nr. 29 
483 Blegen 1972 (2), 83, NM 7868, fig. 169, 7 (op een na onderste kraal). 
484 Higgins 1980 (2), 76. Vindplaatsen zijn onder meer Mycene (kamergraf 103), Vaphio (tholos) en Dendra 
(tholos). Ook van het eiland Kos (Langada, graf 10) zou een dergelijke kraal afkomstig zijn (Konstantinidi 2001, 
167 re.).  
485 Musgrave 2000, 98 en n. 10, noemt enkele voorbeelden. 
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uit Haghia Triada486 en een uit een schrijn op de berg Iuktas,487 op elk waarvan zich zes 
appliqué’s bevinden, waaronder de rugzijde van een uitgestrekte hand met tegen elkaar aan 
liggende vingers (pl. 60:2; LM IIIA2-IIIB). Het exemplaar uit Haghia Triada toont een 
onderarm met een in wezen normale hand waaraan de duim door een beschadiging 
grotendeels ontbreekt. Voorts zijn er zegelafdrukken uit Knossos488 (pl. 60:3) en Kato 
Zakro489 (pl. 60:4) die de binnenzijde van één respectievelijk verscheidene uitgestrekte 
handen laten zien. 
 Deze handen verschillen wezenlijk van de hand op de mal omdat ze gestrekt zijn. 
Recentelijk is echter een ivoren voorwerp gepubliceerd, dat de vorm heeft van een menselijke 
arm met een gebalde rechtervuist. Eén uiteinde loopt uit in een kleine platte kom (pl. 60:5-6). 
Het betreft een kosmetisch instrument, dat geïnterpreteerd wordt als een offergave (LH III). 
Het voorwerp is afkomstig uit het ‘Temple Complex’ in de ‘Citadel House Area’ van Mycene. 
Twee niet-gepubliceerde overeenkomstige voorwerpen zijn gevonden in LM III-graven op 
Kreta, in Milatos en Phylaki Apokoronou.490 
 Een opvallende parallel met de vuist op Kn 1 is te vinden als matrijs in een mal van 
gedroogde(?) klei uit Phaistos (Paleis, zuidwest-vleugel; MM I-II). De mal was bestemd voor 
de verloren wastechniek. Het betreft een gebalde linkerhand (met vijf vingers) en onderarm, 
bijna op ware grootte (pl. 61:1).491 
 
Hartschelp 
Kn 2, motief 13 (pl. 3:2); My 6, motief 11 (pl. 28:2); Po 2, motief 2 (pl. 7) 
 
Hartschelpen of ‘Cardiidae’ vormen een familie binnen de Mosselachtigen, die in alle 
wereldzeeën leeft.492 Deze waaiervormige schelp komt op drie mallen voor, waarvan er twee 
van Kreta afkomstig zijn (Kn 2, Po 2), en een van het Griekse vasteland (My 6). De 
Kretenzische hartschelpvormige matrijzen bezitten excentrisch geplaatste enkelvoudige 
groeven voor rijggaten, ter weerszijden van het smalle boveneinde. Deze matrijzen waren 
ongetwijfeld bestemd voor hangers. De schelpvormige matrijs in de vastelandsmal bezit 
daarentegen twee evenwijdige dwarsgroeven voor rijggaten en zal derhalve voor de 
vervaardiging van reliëfkralen hebben gediend. Kenmerkend voor het hartschelpmotief zijn de 
groeven die straalsgewijs vanuit de top over het schelpoppervlak lopen. 
 De hartschelp op mal Kn 2 wijkt in tweeërlei opzicht af van de beide andere. Ten eerste 
bevinden zich langs de brede onderrand niet twee reeksen uitgeboorde punten maar één. Ten 
tweede zit opzij van het boveneinde een geribbelde uitstulping van langwerpige vorm. 
 Het motief van de hartschelp kan gemakkelijk worden verward met het motief van de 
kammossel,493 dat niet in de mallen is uitgesneden. Deze laatste schelp bezit onder het smalle 
boveneinde twee vleugelachtige elementen (pl. 61:2-3). 

                                                           
486 Effinger 1996, 52, 53, 184, pl. 2f-l. Het betreft haar voorwerp HT 9a. Behalve een hand zijn afgebeeld een 
slang, een spin, een schorpioen, de schelp van een Napslak en een spiraal. Paribeni (1904, 736, fig. 35-36) 
spreekt van een hartvormig amulet. Higgins (1980, 64-65) noemt het een amulet waarop magische voorwerpen 
zijn aangebracht. 
487 Karetsou 1981, 147. Zij noemt het een apotropeïsch amulet. 
488 CMS II 8, nr. 15. Dateringsvoorstel (p. 145): VM III-MM IA. 
489 CMS II 7, nr. 206. Afdruk in een klompje klei in Huis A. Datering (p. XV): LM IB. 
490 Moore en Taylour 1999, 18, 112, fig. 5, nr. 68-1511; Krzyszkowska 2007, 7, 27, 142-143, fig. 2, I-9, pl. 5b. 
Het voorwerp uit Mycene werd aangetroffen in kamer 19 van het complex, in een kleine onbeschilderde kom die 
talrijke kralen en kleinoden bevatte. Deze kamer bevatte tevens een depot van terracotta slangen en grote 
antropomorfe figuren. 
491 Evely 2000, 360, nr. 29, 362, 366, fig. 145.7. 
492 Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Hartschelpen. 
493 Effinger 1996, 46-47. 
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Kreta 
 
De weinige hartschelphangers van Kreta zijn van steatiet (MM I-LM I), glas (MM III-LM 
IB), bergkristal (LM IA-LM IB) en goudblik (ongedateerd: pl. 61:4).494 Geen heeft de 
zijwaartse uitstulping  van het motief op mal Kn 2. Het enige exemplaar van goudblik, 
afkomstig uit Knossos (ongedateerd), is als enige exemplaar langs de onderrand voorzien van 
een reeks granulen,495 een overeenkomst met het motief op mal Kn 2. 
 Reliëfkralen in de vorm van hartschelpen zijn er bij tientallen, alle van glas en uit Archanes 
(Phourni) afkomstig (pl. 61:5; LM IIIA1). Zij bestaan echter, voor zover niet als fragment 
teruggevonden, uit twee (spiegelbeeldige) of drie schelpen en kunnen dus niet als 
vergelijkingsmateriaal dienen.496 
 
Vasteland 
 
In vastelandsgraven uit LH II tot LH IIIC bevonden zich talrijke hartschelphangers van 
goudblik, glas en faience. Een deel daarvan is uitgerust met (pseudo?-)granulen.497 
Hartschelp-reliëfkralen zijn teruggevonden in diverse kamergraven te Mycene (pl. 61:6).498 
Ter nuancering zij opgemerkt dat de vorm van een hartschelpvormige reliëfkraal in principe 
niet afwijkt van de vorm voor een hartschelphanger. 
 
‘Horns of consecration’: zie ‘Cultushoorns’ 
 
Insekt: zie ‘Bij of insektenpop’ 
 
Kaurischelp 
My 1, motief 16 (pl. 13); My 7, motieven 15, 23 (pl. 29-30) 
 
Het motief is te zien op twee mallen uit Mycene, en wel twee maal op mal My 7 en eenmaal 
op mal My 1. Elk van de drie voorbeelden bestaat uit een halfcirkel met een rechte zijde, 
waarbinnen zich andere, concentrische halfcirkels bevinden. De allerkleinste halfcirkels (of, 
in het geval van My 1, veeleer U-vormen) zijn echter niet concentrisch; zij komen eveneens 
uit op de rechte zijde, maar liggen daarop naast elkaar. 

De kaurischelpen op mal My 7 bestaan, anders dan op mal My 1, niet alleen uit gegroefde 
lijnen, maar ook uit geboorde punten. Een tweede verschil is dat de rechte zijde van beide 
schelpen op My 7 uit één enkele lijn bestaat, en op My 1 uit een staafje. Bij alle drie de 
schelpmatrijzen loopt een paar lange smalle groeven; reden om aan te nemen dat ze voor 
reliëfkralen waren bedoeld. 
 
Identificatie van het kaurischelp-motief 
 
Kauri’s (‘Cypraeidae’) zijn een familie die tot de kieuwslakken behoort. De soorten leven 
voornamelijk in kustgebieden op modderige of stevige zeebodems. Deze slakken bedekken  

                                                           
494 Effinger 1996, 46, 348. Zij noemt acht exemplaren, afkomstig van vier vindplaatsen. Effinger wijst er op dat 
ze in de literatuur meestal voor kralen worden aangezien. 
495 Effinger 1996, 46, nr. Kn 3a. 
496 Effinger 1996, 33, 342. De vele exemplaren die één schelp tonen, zouden volgens haar allemaal van 
doubletten afkomstig zijn. 
497 Effinger 1996, 46, 348. Zij geeft in haar noten 747 en 748 een opsomming van hartschelphangers in goudblik 
respectievelijk glas en faience. 
498 Sakellariou 1985, 307, nr. 111. Effinger 1996, 33, vermeldt in noot 515 negenenveertig exemplaren uit 
Achaia (LH IIIB-C) die uit meervoudige schelpen bestaan. 
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hun schelp grotendeels met hun mantellobben.499 De populaire benaming voor kauri’s is 
porseleinslakken, omdat hun schelp glanst als porselein. 
 Het motief is door diverse auteurs van diverse namen en betekenissen voorzien. Zo 
associeerde Evans het met een Minoïsche variant van een Syrisch bijltype (pl. 61:7),500 
omschreef Higgins het als een portefeuille (‘wallet’),501 noemde Xenaki-Sakellariou het een 
‘pelti’502, dat wil zeggen een klein, licht schild in de vorm van een halvemaan, en zag 
Furumark er een afgeleide van een papyrusbloem in (pl. 61:8-10).503 Anderen gebruikten de 
neutralere termen halfcirkelvormig plaatje,504 schermpje,505 en halfcirkel.506 Het motief is 
door Hughes-Brock echter geïdentificeerd als een kaurischelp. Zij denkt dat de gestileerde 
Egyptische versie uit het Nieuwe Koninkrijk als basis kan hebben gediend voor de Aegeïsche 
reliëfkraal. ‘The cowrie shell has a long history and in Egypt was worn on women’s belts with 
the fertility implications inspired by its supposed resemblance to the vulva and by the 
birthlike appearance of the animal emerging from the shell.’507 
 
Kreta 
 
Hangers in de nagebootste vorm van een kaurischelp zijn van Kreta niet bekend. Wel is er in 
Archanes-Phourni (grafgebouw 18; MM IA) een vondst gedaan van echte 
porseleinslakschelpen, die door een kunstmatige doorboring de functie van hanger hebben 
gekregen.508 
 Er zijn twee vindplaatsen van kaurischelpvormige reliëfkralen: Phaistos-Kalyvia (14 
exemplaren van glas uit LM IIIA; pl. 61:11) en Knossos-Sellopoulo (12 exemplaren van 
faience of glas uit LM IIIA1; pl. 61:12). Hun omtrek houdt het midden tussen een halfcirkel 
en een U-vorm, en is telkens met reliëfpunten afgezet. Binnenin bevinden zich, naast elkaar 
op de rechte lijn, twee kleinere U-vormen, respectievelijk weergegeven door een reliëflijn 
(Phaistos) en een reeks reliëfpunten (Knossos). De Phaistos-exemplaren zijn bovendien, 
tussen omtrek en kleinere U-vormen, gevuld met boogvormige reliëflijntjes. Langs de rechte 
zijde van alle exemplaren loopt één enkel boorkanaal. Beide groepen zijn elk waarschijnlijk 
uit één mal afkomstig.509 
 
Vasteland 
 
Van het Griekse vasteland komen kaurischelpen in goudblik (LH IIB-IIIB) en lapis lazuli (LH 
IIIB1). De exemplaren van goudblik werden teruggevonden in Mycene (graven 81-83, 103), 
Dendra (graf 10), Prosymna (graf 2), Spata en Thebe (‘Nieuw Kadmeion’, ‘Treasure Room’). 

Onder de kaurischelpvormigen zouden twee varianten aanwijsbaar zijn, een waarbij de 
bovenrand recht is, zoals bij de Kretenzische exemplaren, en een waarbij de bovenrand 
geschulpt is (pl. 62:1).510 In laatstgenoemde variant kan men echter ook het ‘waz’-motief  

                                                           
499 Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Kauri’s. 
500 Evans 1935, 418, fig. 347. 
501 Higgins 1980 (2), 82, nr. 25. 
502 Sakellariou 1985, 302, nr. 82. Recentelijk is ook de term ‘Amazon shield’ gebezigd (Nightingale 2008, 68). 
503 Furumark 1941, 263, fig. 33, motief 11, nrs. b-c, 8. 
504 Bielefeld 1968, 29. 
505 Niemeier 1985, 112-115. 
506 Effinger 1996, 39. 
507 Hughes-Brock 1999, 287-288. 
508 Effinger 1996, 47. 
509 Effinger 1996, 39, 219 (KnS 5h), 282 (PK 14s), 345, pl. 7r, 15p, 44c. 
510 Effinger 1996, 39; Higgins 1980 (2), 82, nr. 25. Voor afbeeldingen in kleur van lapis lazuli- en goudblik-
exemplaren met rechte bovenrand uit Thebe: zie Demakopoulou en Konsola 1981, pl. 18-19. 
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herkennen, een papyrusvormig element van Egyptische oorsprong511 waarmee lelies vaak zijn 
uitgerust (zie hieronder het motief ‘waz’-lelie), zij het in een plattere versie. 
 
Klimop 
 
Het klimopblad wordt gekenmerkt door een tweezijdig symmetrische hartvorm waarvan de 
beide uiteinden spiraalvormig naar binnen rollen. Klimop komt op zes mallen voor: drie van 
Kreta (Kn 3, Kn 6, Pa), twee van het Griekse vasteland (My 7, Ni), een van een onbekende 
vindplaats (Be 1). Van de negen klimopmotieven – Knossos-mal 6 telt er drie, Berlijn-mal 1 
telt er twee – zijn er maar twee hetzelfde (motieven 3 en 4 op Kn 6). Vier van de negen 
motieven hebben een aanvullend ornament. In drie gevallen gaat het daarbij om 
vleugelachtige elementen (Be 1, motief 2; Kn 3, motief 1; Ni, motief 1), in één geval om een 
uitwendig ‘waz’-vormig element (Pa, motief 1). Van de vijf klimopmotieven zonder 
aanvullend ornament (Be 1, motief 3; Kn 6, motieven 1, 3-4; My 7, motief 14) bevinden zich 
er twee in een rechthoekig kader. Een van deze twee (My 7, motief 14) bestaat uit vier 
klimopbladen, die in twee paren zijn weergegeven. Het gevleugelde klimopblad op mal Kn 3 
(motief 1) was mogelijk geschakeld met een ander gevleugeld klimopblad. 
 
-: zonder toevoegsels 
Be 1, motief 3 (in rechthoekig kader) (pl. 38:2); Kn 6, motieven 1, 3 en 4 (pl. 5:2); My 7, 
motief 14 (in rechthoekig kader) (pl. 32:1) 
 
De fragmentarische Knossos-mal 6 telt drie grotendeels bewaard gebleven matrijzen voor een 
enkel klimopblad. Een hiervan (motief 1) wijkt af van de andere twee: het blad is gedrongener 
en bezit een dubbele contour. Bovendien zijn beide bladspiralen niet vloeiend, maar houterig 
weergegeven: ze zijn hoekig in plaats van rond. Rijggroeven ontbreken. Mogelijk waren deze 
matrijzen bedoeld voor reliëfkralen, want reliëfhangers in de vorm van een klimopblad zijn 
onbekend. 
 
Op Mycene-mal 7 (motief 14) prijken twee paren klimopbladen naast elkaar in een staande 
rechthoek, bedoeld voor de vervaardiging van een rechthoekige plaque. Van elk bladpaar 
spiegelt het ene blad het andere. Ze staan daarbij in een hoek van 90 ten opzichte van elkaar. 
Hun stelen komen uit op een gemeenschappelijk punt op een horizontale lijn die de rechthoek 
in twee helften scheidt. De bladen zijn sierlijk en verzorgd weergegeven. De golvende stelen 
bestaan uit dubbele lijnen die in een inwendig ornament uitkomen dat tezamen met de beide 
krullende uiteinden van de bladcontour een ‘waz’ lijkt na te bootsen (zie voor informatie over 
het ‘waz’-ornament het motief Kaurischelp, par. Vasteland). De contour van het ornament 
bestaat uit een reeks punten in reliëf. De korte zijden van de rechthoek zijn uitgeholde 
halfcilinders, bestaande uit naast elkaar geplaatste golflijntjes. 
 
Ook een van beide klimopmotieven op Berlijn-mal 1 (motief 3) is omgeven door een kader 
voor een rechthoekige plaque. Op de centrale as van het enkele klimopblad bevindt zich een 
taps toelopende ribbel. De linker contour van de bladomtrek weerspiegelt zich niet in de 
rechter contour. Hij is wijder en heeft geen identieke krul. Hierdoor zijn de bladhelften 
ongelijk van grootte. Naast de linker krul is misschien de aanzet voor een eerdere krul te zien. 
De incisielijn in kwestie botst echter op de bovenste kaderrand. Het blad mist binnentekening. 
Het bovenste deel van het rechter bladoppervlak is bovendien niet uitgediept. Dit bladdeel ligt 
daardoor op hetzelfde niveau als het maloppervlak. Duidelijk is, dat de matrijs niet is 
voltooid. Het kan zowel om een proefsnijding als om een mislukt motief gaan. 
                                                           
511 Evans 1921, 19. 



 140

 
Kreta 
 
Effinger onderscheidt onder de Kretenzische klimopvormige reliëfkralen een variant zonder 
verdere opsmuk (pl. 62:2). Deze kralen bestaan uit een enkelvoudig blad waarbij de uiteinden 
een ‘waz’-achtig element omsluiten. Soms is deze ‘waz’ door ribbels in vakjes verdeeld. 
Enkele kralen bezitten een dubbele buitenlijn. De twee boorkanalen lopen evenwijdig aan de 
kraalas, links en rechts daarvan. Alle 118 exemplaren zijn van glas. Hun afmetingen zijn 
slechts ten dele bekend: de lengte varieert van 0,9-1,25 cm, de breedte is 1,0 cm. De datering 
van de zes vondstcontexten loopt uiteen van LM IIIA1 tot in LM IIIB.512 
 
Kretenzische rechthoekige plaques waarop klimop is afgebeeld, dateren eveneens uit LM 
IIIA-B en zijn afkomstig van drie vindplaatsen. De korte zijden van de plaques zijn 
weergegeven als over dwars gegroefde halfcilinders. In de lengterichting van beide bevindt 
zich een boorkanaal. Het materiaal van de meeste of misschien alle dertig exemplaren is glas; 
twee exemplaren worden omschreven als gemaakt van ‘porselein’.513 
 De exemplaren van een van de drie vondstgroepen (uit Metochi Kalou) tonen elk twee 
aparte, onder elkaar gerangschikte klimopbladen (pl. 62:3). Deze liggen op hun kant en 
wijzen met de punt dezelfde richting uit. De bladcontour bestaat uit een dubbele lijn. Een 
verschil met de hieronder genoemde klimopbladvormige reliëfkralen van de Kretenzische 
variant A is dat de interne ‘waz’ ontbreekt. In plaats daarvan zijn drie punten in reliëf 
aangebracht. Het resterende beeldveld is van identieke punten voorzien. De afmetingen van 
deze uit een en dezelfde mal afkomstige plaques zijn 2,8 x 1,0 x 0,2 cm.514 

De exemplaren van de twee andere vondstgroepen (uit Stamnii-Palialona en Gournes-
Pediados) worden bijna geheel in beslag genomen door één afzonderlijk blad dat op zijn kant 
ligt. Bij eerstgenoemde groep bestaat de bladcontour uit een enkele lijn, bij de tweede groep 
uit een dubbele lijn. De lengte van de exemplaren van deze laatste groep bedraagt 1,5 cm.515 

Ook motief 3 op Berlijn-mal 1 bestaat uit een enkel klimopblad in een rechthoek. De korte 
zijden van de plaquevormige matrijs bevinden zich hier echter links en rechts van het 
klimopblad. Omdat deze matrijs niet is voltooid (halfcilindrische randen ontbreken 
bijvoorbeeld) en omdat duidelijke afbeeldingen van het Kretenzische vergelijkingsmateriaal 
ontbreken, is een verdere detailvergelijking niet mogelijk. 
 De klimopdecoratie van motief 14 op mal My 7 wijkt sterk af van die op de Kretenzische 
plaques (aantal en positie der bladen, de weergave van stelen). Wel weerspiegelt het uit een 
reeks reliëfpunten bestaande centrale ornament op de bladen van het malmotief zich 
enigermate in de drie reliëfpunten in het hart van het blad op een aantal plaques. 
 
Vasteland 
 
Klimopbladvormige reliëfkralen van de basale variant, gemaakt van goudblik, werden 
gevonden in Mycene (graven 71, 88, 103; ‘Tsountas’ House’; LH IIB en LH IIIA-B) en 
Thebe-Kolonaki (graf 15; LH IIIA). Een aantal exemplaren uit Mycene (graven 88, 103) bezit  

                                                           
512 Effinger 1996, 31-32, 341. Het betreft haar variant A van de klimopvormige reliëfkralen. 
513 Effinger 1996, 35, 343. Het betreft haar variant B van de ‘Plättchenförmige Reliefperlen’. 
514 Effinger 1996, 35, 249, nr. MK 5b. De vondstgroep is afkomstig uit graf 5, omvat 11 exemplaren van glas en 
dateert uit LM IIIB. 
515 Effinger 1996, 35, 177 (nr. Go 1p), 294 (nr. SP 2a). De vondstgroep uit Gournes (Pediados) is afkomstig uit 
rotskamergraf 1, omvat 2 exemplaren van ‘porselein’ en dateert uit LM IIIB1. De vondstgroep uit Stamnii-
Palialona komt uit rotskamergraf B, omvat 17 exemplaren van glas en dateert uit LM IIIA-B. 
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pseudo-granulen.516 Een glazen reliëfkraal in de vorm van een klimopblad bevond zich in graf 
81 in Mycene (LH IIB).517 Vergeleken met de Kretenzische exemplaren bezitten de 
klimopbladvormige reliëfkralen van het vasteland volgens Effinger een brede gedrongen 
vorm (pl. 62:4).518 
 
Er zijn ook rechthoekige plaques met afbeeldingen van klimop op het vasteland 
teruggevonden. Deels komen de plaques overeen met de Kretenzische exemplaren, deels 
wijken ze af. De overeenkomstige hebben één afzonderlijk blad en zijn van glas. Twee vroege 
exemplaren stammen uit Schachtgraf III te Mycene (pl. 62:5; LH I).519 De overige 
exemplaren met één blad dateren uit LH IIB (Argos, graf 6) en LH IIIA-B (Mycene, graf 60; 
Dendra, graf 2; Diaselo (Broumasi), graf B).520 
 De rechthoekige vastelandsplaques met afbeeldingen van klimop die afwijken van de 
Kretenzische exemplaren, kenmerken zich door twee naast elkaar gerangschikte, liggende 
bladen (pl. 62:7-8). Glazen exemplaren zijn teruggevonden in Mycene (graven 69 en 100; LH 
IIIA-B).521 Voorts zijn er plaques, zowel rechthoekig als niet-rechthoekig, waarop 
klimopbladen in twee reeksen voorkomen (pl. 62:9). Deze plaques waren niet bedoeld als 
kettingschakels. In plaats van zijdelingse boorkanalen bezitten ze gaten die het oppervlak 
rechtstandig doorboren.522 Het zou derhalve om kledingappliqué’s kunnen gaan. Ten slotte 
zijn er rechthoekig plaques waarop vier klimopbladen met stelen in een werveling 
gerangschikt zijn.523 

 Op de vastelandsplaques met klimop uit LH IIIB-C is volgens Effinger een tendens 
zichtbaar waarbij de klimopbladen smal en sterk gedrongen worden. De karakteristieke 
hartvorm is er dan nauwelijks nog in te herkennen.524 

Voor motief 14 op Mycene-mal 7 is ook op het vasteland geen exacte parallel aanwijsbaar. 
Toch zijn hier plaques teruggevonden, van uiteenlopende vorm, die de klimopbladen in 
eenzelfde onderlinge positie afbeelden (pl. 62:10; Mycene).525 
 
Kephallenië 
 
Rechthoekige plaques van glas met twee boven elkaar geplaatste losse klimopbladen zijn 
teruggevonden op Kephallenië (Metaxata; LH IIIC).526 Deze variant is ook bekend van Kreta. 
 
-: met uitwendige ‘waz’ 
Pa, motief 1 (fig. 10) 

                                                           
516 Effinger 1996, 31 en noot 477. Bovendien zijn er twee stukjes goudblad in de vorm van een klimopblad, 
afkomstig uit graf I in Peristeria (LH IIA). De interne ‘waz’ en de bladcontour zijn waarschijnlijk door pseudo-
granulen omrand. Zie Marinatos, S. 1965, 113, pl. 129a. 
517 Sakellariou 1985, 226, Γ3217(2), pl. 108. 
518 Effinger 1996, 31. 
519 Karo (1930-33, 54, nr. 71) noemt het materiaal van beide Schachtgraf III-exemplaren ‘faience’, maar volgens 
Haevernick (1960, 49) is het daar als gevolg van verwering ten onrechte voor aangezien. In de literatuur wordt 
het materiaal echter nog steeds als ‘faience’ aangemerkt (Polinger Foster 1979, 142; Effinger 1996, 35). 
520 De informatie over deze rechthoekige vastelandsplaques is ontleend aan Effinger 1996, 35-36. De twee 
exemplaren uit graf 60 in Mycene (nr. 2811 (8)) zijn overigens niet geheel rechthoekig; de contour van de 
plaque volgt deels die van het klimopblad (pl. 62:6). 
521 Sakellariou 1985, 305, nr. 100, pl. 88, nr. 2929 (4), pl. 136, nr. 5413 (4). 
522 Effinger 1996, 36; Sakellariou 1985, 306, nrs. 102-102a. 
523 Sakellariou 1985, nr. 103. 
524 Effinger 1996, 36. 
525 Sakellariou 1985, 306, nrs. 101, 102a. 
526 Effinger 1996, 35-36, noot 560. 
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De klimop van de Palaikastro-mal (Pa) bestaat uit een knopvormige basis en een enkelvoudig 
blad met een uitwendige ‘waz’, een ornament dat ook aanwezig is bij de ‘waz’-lelie. Deze 
‘waz’ is versierd met enkele verticale lijnen, die straalsgewijs en min of meer verticaal met de 
zijcontouren van de ‘waz’ meebuigen. Haaks daarop, en evenwijdig aan de horizontale 
gebogen onderrand van de ‘waz’, loopt eveneens een lijn. De groef voor de rijgdraad loopt 
door de excentrische knop, hetgeen er op wijst dat de matrijs een hanger moest voortbrengen. 
Gezien het karakter van de mal (helft van een gietmal; zie par. 4.4.2, A, Pa) betrof het een 
dubbelzijdig ornament. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Op Kreta zijn twee uit goudblik vervaardigde klimopbladvormige hangers aangetroffen.527 
Met hun basale vorm (het ontbreken van binnenwaarts krullende spiralen) wijken ze echter 
sterk af van de klimopbladen op de mallen (pl. 62:11). Voorts zijn er twee zgn. 
kettinghangertjes van Kreta bekend: aan een kettinkje van gouddraad hangt een klimopblad 
van goudblik.528 Ook deze klimopbladen vertonen weinig overeenkomst met het 
klimopmotief op de Palaikastro-mal en de andere mallen. 
 Pl. 62:12-14 tonen hoe het klimopmotief met uitwendige ‘waz’ in LM IB op ceramiek uit 
Knossos werd afgebeeld.529 Reliëfornamenten van dit type zijn mij alleen bekend van het 
vasteland: uit kamergraven 55 en 81 in Mycene komen (enkelzijdige) klimopbladvormige 
hangers in glas, brons en goudblik (LH IIB) met binnenwaarts krullende spiralen, een 
uitwendige ‘waz’ en een uitstulping die de (enige) groef voor een rijgdraad bevat (pl. 62:15-
16).530 Bij het glazen exemplaar is de uitstulping een bolronde knop (pl. 62:16). In het 
centrum van deze hangers is een centrale ruitvorm afgebakend. Vermoedelijk is dat ook het 
geval bij het mal-exemplaar, al ontbreekt daar de horizontale binnenarcering. Afwijkend is 
ook de binnentekening van de ‘waz’, die op de Mycene-hangers uit twee chevronvormige 
groeven bestaat die met de zijcontouren van de ‘waz’ meebewegen. Bovendien zijn langs de 
buitenrand pseudo-granulen aangebracht. 
 Verder is uit Dendra (graf 10; LH IIB) een reeks gouden reliëfkralen met een uitwendige 
‘waz’ afkomstig.531 Deze ‘waz’ is, anders dan op de mal, horizontaal gegroefd en voorzien 
van pseudo-granulen langs de onderrand. Een overeenkomstig exemplaar in glas is bekend uit 
Spata (LH IIIB).532 
 
-: met vleugels 
Be 1, motief 2 (pl. 38:1); Kn 3, motief 1 (geschakeld?) (pl. 4:2); Ni, motief 1 (pl. 33:2) 
 
De mallen laten drie keer een klimopmotief zien waarbij twee spiegelbeeldige vleugelachtige 
ornamenten aan het blad zijn toegevoegd. 
 Van de klimop op Knossos-mal 3 (motief 1) resteert slechts een fragment. De 
vleugelcontour vertoont aan de bovenzijde een lichte S-curve, is aan de binnenzijde gebogen 
en aan de buitenzijde recht. Binnenin elk der vleugelvelden is, evenwijdig aan de 
vleugelcontour, een driehoek uitgesneden. Rechtsonder de rechtervleugel lijkt een tip van de  

                                                           
527 Effinger 1996, 42-43, 346. Het betreft de exemplaren MaC 4b en PH 6a in haar categorie bladvormige 
hangers. Ze dateren respectievelijk uit VM I-MM II en MM IB-MM II 
528 Effinger 1996, 52, 352. Het betreft de exemplaren GS 3a en HT 4a uit VM II-III respectievelijk VM II-MM 
II. 
529 Niemeier 1985, afb. 22, nrs. 24-26. 
530 Sakellariou 1985, 305, nr. 98 re.; 170, nr. 2793, pl 69 (glas); 173,  nr. 2794, pl. 71 (brons); 228, nr. 3217 (20), 
pl. 109 (goudblik). 
531 Persson 1942, fig. 92, nr. 3. 
532 Dit exemplaar is afgebeeld in Haussoullier 1878, pl. XV, nr. 3. De details zijn moeilijk waarneembaar. 
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vleugel van een tweede klimopblad zichtbaar te zijn. Mogelijk gaat het hier om een 
geschakeld type klimop. 
 Ook de klimop op de vastelandsmal uit Nichoria (motief 1) is maar voor een deel bewaard 
gebleven. Te zien zijn nog de beide vleugels, weergegeven met dubbele contourlijn, en twee 
groeven voor rijggaten. Er kan niet meer worden vastgesteld of het om een enkelvoudig dan 
wel om een geschakeld type klimop gaat. De rijgdraadgroeven laten zien dat het een matrijs 
voor een reliëfkraal betreft. Opvallend is de grove uitvoering: genoemde groeven zijn 
verhoudingsgewijs breed en de buitenkant van de ene vleugel loopt niet evenwijdig aan de 
buitenkant van de andere vleugel. Dit laatste is ongebruikelijk; de reliëfkralen van dit type 
sluiten immers met in elkaars verlengde liggende contouren op elkaar aan. 
 Berlijn-mal 1 (motief 2) toont een gaaf voorbeeld van een enkelvoudig klimopblad met 
vleugels. Blad en vleugels zijn driedubbel omlijnd. De bovenkant van de vleugels is S-vormig 
gebogen. Het inwendige, bij benadering ‘waz’-vormige, element is door groeven verdeeld in 
langwerpige, min of meer verticale vakjes. Groeven voor rijgdraden ontbreken. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Effinger’s gevleugelde variant onder de Kretenzische klimopvormige reliëfkralen (pl. 63:1) 
bezit eenzelfde blad als de basale Kretenzische variant, zij het met twee symmetrische 
vleugelachtige elementen, dat wil zeggen driehoekige vormen waarvan de buitenzijden recht 
zijn en de binnenzijden hetzij gebogen hetzij recht. De afzonderlijke kralen van deze variant 
passen in elkaar, zodat ze, aan een snoer geregen, twee rechte gesloten buitenlijnen blijven 
houden. Bij circa de helft van de exemplaren wordt de buitenlijn van blad, ‘waz’ en ‘vleugels’ 
door punten in reliëf (pseudo-granuleerwerk) benadrukt. Er zijn voorts stukken met een 
dubbele contour en stukken met een vaksgewijze lineaire ‘waz’-versiering. Variant B telt twee 
doorboringen: net als bij variant A lopen ze evenwijdig aan de kraalas, een links en een rechts 
ervan. Van de tachtig exemplaren is de helft van glas, de andere helft van goudblik. Bij twee 
van de vier vondstgroepen (de twee omvangrijkste) zijn de afmetingen aangegeven: 1,85 x 1,2 
respectievelijk 2,2 x 1,6 x 0,4. De vondstcontexten dateren uit LM IIIA1 (drie vondstgroepen 
bij dezelfde bijzetting in een graf uit Knossos-Sellopoulo) en LM IIIA (één vondstgroep uit 
Phaistos-Kalyvia).533 
 De talrijke stukken van het vasteland zijn vergelijkbaar met die van Kreta. Behalve van 
glas en goudblik zijn ze van faience en ivoor. Datering: LH II-IIIC.534 
 
Motief 2 op de mal in Berlijn, die zoals gezegd van onbekende herkomst is, kan worden 
toegewezen aan de gevleugelde variant, zowel bekend van Kreta als van het vasteland. Voor 
het incomplete motief 1 op de Nichoria-mal lijkt hetzelfde te gelden. Indien motief 1 op de 
Kretenzische mal Kn 3 inderdaad een geschakelde klimop vertoont – dat wil zeggen: twee 
gevleugelde klimopbladen die in elkaars verlengde liggen en één geheel vormen – dan is de 
parallel voor dit motief een reliëfkraal van het vasteland (pl. 63:2; LH).535 
 
Er bestaat een variant onder de klimopvormige reliëfkralen die vertegenwoordigd wordt door 
één enkel exemplaar van goudblik uit Mochlos (huisgraf XII; pl. 63:3). Het blad komt  
                                                           
533 Effinger 1996, 31-32, 218-219 (nrs. KnS 5d, f, i), 281 (nr. PK 14o), 341. De gevleugelde variant is haar 
variant B van de klimopvormige reliëfkralen De drie vondstgroepen uit Knossos-Sellopoulo komen uit 
rotskamergraf 4 en omvatten respectievelijk 38 exemplaren van goudblik, 2 exemplaren van goudblik en 8 
exemplaren van glas of faience. Deze laatste exemplaren (vondstgroep KnS 5i) worden omschreven als gemaakt 
van glaspasta (pp. 32, 341), faience (p. 217) en glaspasta/faience (p. 219). De vondstgroep uit Phaistos-Kalyvia 
komt uit rotskamergraf 11 en omvat 32 exemplaren van glas. 
534 Effinger 1996, 32. 
535 Bielefeld 1968, 29, afb. 4n, noemt de herkomst van dit exemplaar niet. 
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overeen met dat van de basale variant, maar zit vast aan een cilindrisch, van dwarsribbels 
voorzien staafje, dat op de ingerolde uiteinden rust. De enige doorboring bevindt zich in de 
lengterichting van het staafje. Dit exemplaar dateert hoogstwaarschijnlijk binnen de periode 
VM II-MM IA en is in ieder geval niet later dan LM I.536 Van het vasteland is een dergelijk 
exemplaar niet bekend. 
 
Er lijken ook varianten onder de klimopvormige reliëfkralen te bestaan die zich tot het 
vasteland beperken of waarvan de aanwezigheid op Kreta tot dusverre niet kon worden 
vastgesteld. In verschillende kamergraven te Mycene (LH IIB, LH IIIA-B) bevonden zich 
exemplaren met een enkelvoudig blad (zonder toevoegingen) waarbij de uiteinden van de 
klimop geen ‘waz’-achtig element omsluiten (pl. 63:4),537 zoals wel het geval is bij Effinger’s 
basale variant. Uit Mycene (graf 60; LH IIIA-B) is bovendien een klimopvariant bekend met 
twee toevoegsels, een aan de basis in de vorm van een rozet en een bovenop in de vorm van 
een rechthoekig ornament.538 
 
Krullend blad 
Kn 1, motieven 8-9 (pl. 2:2); Kn 2, motief 10 (pl. 3:2); My 1, motief 14 (pl. 13); My 2, motief 
8 (pl. 20); My 3, motieven 1, 3 (pl. 21:2, 23:1); My 5, motief 7 (pl. 25:2); My 6, motieven 4, 9 
(pl. 28:2) 
 
Het krullend blad, een van de grotere motieven op de mallen, is zeker tien keer uitgesneden, 
drie keer op twee mallen uit Knossos (Kn 1-2), zeven keer op vijf mallen uit Mycene (My 1-3, 
My 5-6).539 
 Het gaat om een strookvormige plaque die in neerwaartse richting geleidelijk iets in 
breedte afneemt. Het grootste deel van de strook wordt in beslag genomen door twee in de 
lengterichting naast elkaar liggende zones die mogelijk als bladvormen te interpreteren zijn. 
Over de breedste zone lopen in elkaars verlengde enkele krullingen in reliëf, die de indruk 
wekken een nabootsing te zijn van een golvend bladoppervlak. In een afdruk ontstaan 
daardoor overdwars meestal twee of drie zgn. rollen.540 Deze rollen zijn voorzien van lange 
groeven. Van opzij doen ze denken aan opstaande schijven. 
 De smallere zone heeft doorgaans een ‘zwaardvormige’ omtrek541 en lijkt van de diepste 
uitsnijdingen te zijn voorzien.542 Het groevenpatroon van motieven 1 en 3 op My 3 geeft, 
oppervlakkig gezien, slechts één bladvorm weer. Binnen het geheel van lange groeven is 
echter een splitsing waarneembaar: een minderheid van groeven langs een der lange zijden 
heeft, vergeleken met de andere groeven, een licht afwijkende richting, waardoor je daar een 
flauwe weergave van een tweede blad in kunt zien, mogelijk een reminiscentie van de veel 
uitgesprokener, meer reële tweede bladvorm op andere exemplaren van het motief. Afgaand  

                                                           
536 Effinger 1996, 32, 341, pl. 54c. Zie voor het exemplaar uit Mochlos K 1 in par. 8.2.2.1. 
537 Sakellariou 1985, 305, nr. 95. 
538 Sakellariou 1985, 305, nr. 99. Een dergelijk rechthoekig ornament maakt ook deel uit van het Lelie met 
‘vlag’-motief. Zie de vroege leliehangers V 22 in par. 8.2.3.1 en 8.2.3.2. 
539 Zie voor een (niet gepubliceerd) elfde krullend blad de bespreking van mal My 5 in de Catalogus (hoofdstuk 
2). 
540 Het krullend blad Kn 2: motief 10 heeft drie rollen. Het krullend blad My 1: motief 14, My 3: motieven 1 en 
3, en My 6: motief 4 hebben twee rollen; bij het laatste exemplaar kan de derde rol zijn weggesleten, maar zeker 
is dat allerminst. Het incomplete krullend blad My 2: motief 8, heeft twee rollen en kan er eveneens drie hebben 
gehad. My 6: motief 9, en Kn 1: motief 8, hebben één rol. My 5: motief 7, heeft een aanzet tot twee dan wel drie 
rollen. 
541 De versmalling vindt plaats in opwaartse richting, tegengesteld aan de neerwaartse versmalling van het 
hoofdblad en van het gehele motief. Op My 1 versmalt het tweede blad zich echter in neerwaartse richting. 
542 Dat lijkt althans het geval te zijn op Kn 2, My 2 en My 6 (beide exemplaren). 
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op de afbeeldingen van motief 7 op My 5, ontbreekt bij dit exemplaar een tweede bladvorm. 
Het is echter mogelijk dat het motief niet is voltooid. 
 Het benedeneinde van de plaque wordt in beslag genomen door een vierkant met een veel 
vlakker reliëf. Dit vierkant kenmerkt zich door een over dwars geribbelde boven- en 
benedenrand waartussen een cirkelvorm is uitgesneden. Deze cirkel is meestal een 
ononderbroken incisielijn (Kn 1, motief 8; My 1; My 5; My 6, motieven 4 en 9), maar bestaat 
in één geval uit uitgeboorde punten (Kn 2), en is in een ander geval opgevuld met twee 
trapsgewijze binnenringen en een centrale stip in zeer laag reliëf (My 3, motief 1). De 
lijncirkels variëren van klein tot groot. De puntencirkel van Kn 2 vertoont bovenaan een 
opening. In een afdruk kon de uitgespaarde ruimte binnen deze cirkels worden benut voor 
inlegwerk. 
 Er zijn vele kleine detailverschillen tussen de afbeeldingen van het motief. Voorts loopt de 
maatvoering van de verschillende krullend blad-motieven fors uiteen: de lengte varieert van 
4,0-9,0, de breedte van 1,4-3,8. Motief 8 op Kn 1 heeft een kloek formaat (ca. 9,0 x 3,8), 
motief 4 op My 6 is daarbij vergeleken iel (ca. 4,0 x 1,5). 

Bovenaan, ter weerszijden van het krullend blad, loopt een lange smalle groef. Dit is echter 
niet het geval op mal Kn 1, een mal waarop dergelijke groeven überhaupt niet voorkomen.543 
 
Identificatie van het krullend blad-motief 
 
Het onderhavige motief wordt in de literatuur doorgaans aangeduid als ‘bracket’544 of ‘curled 
leaf ornament’.545 De tweede aanduiding wordt in dit onderzoek aangehouden, zonder te 
willen beweren dat voor deze interpretatie afdoende bewijsmateriaal bestaat. Andere 
aanduidingen zijn ‘gestileerde kwast’546 en het neutrale ‘Wellenperle’ of ‘wave bead’.547 
 Evans meende dat de voorwerpen, voortgebracht door de hier besproken matrijzen, dienst 
deden als consoles of steunen (‘brackets or supports’). Daarnaast spreekt hij van de ‘fine 
foliate form’ van dit motief op mal Kn 1.548 Het Kn 1-motief nr. 8, zoals door Evans onder 
meer in een profieltekening afgebeeld,549 vertoont inderdaad overeenkomst met de vorm van 
een console (pl. 63:5). Die overeenkomst lijkt echter op toeval te berusten. Wat tegen een 
dergelijke interpretatie spreekt, is de door Wace gesuggereerde ontwikkeling van het motief 
en de door hem geanalyseerde verandering in draagwijze van het ornament (zie hieronder: 
‘Vasteland’ respectievelijk ‘Draagwijze ornament’). Bovendien is uit de vondsten inmiddels 
duidelijk dat dit ornament doorgaans van een rijgdraadkanaal was voorzien en derhalve aan 
een halsketting of als onderdeel van een diadeem gedragen werd. Waarschijnlijk gebeurde dat 
met een reeks identieke exemplaren aan hetzelfde snoer, zoals bij een Myceense halsketting in 
The Corning Museum of Glass te New York (pl. 63:6),550 die vijftien krullend blad-
exemplaren telt, afgewisseld met zestien amandelvormige kralen. 

Indien het motief een kwast nabootst, is de verfijnde haarstructuur door stilering in veel 
gevallen achterwege gebleven. Het gebrek aan eenvormigheid van dit ornament, tot 
uitdrukking komend in de voorbeelden met een ‘zwaardvormig’ blad langszij, valt echter 
moeilijk te rijmen met een kwastmotief. Bovendien staat ook hier de door Wace geschetste 
ontwikkeling van het motief een dergelijke interpretatie in de weg. 

                                                           
543 Bij My 2, motief 8, is de aanwezigheid van de groef door beschadigingen niet meer vast te stellen. 
544 Evans 1921, 488; Tournavitou 1997, o.a. 212. 
545 Wace 1921-23, 397; Bielefeld 1968, 30. 
546 Divari-Valakou 1999, 217, nr. 34. 
547 Nightingale 1998, noten 25-27, respectievelijk Nightingale 2000, 7. 
548 Evans 1921, 489, n. 1. 
549 Evans 1921, fig. 350. 
550 Grose 1989, fig. 35. 
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Kreta 
 
Effinger noemt in haar standaardwerk Minoischer Schmuck551 het krullend blad noch onder de 
‘Plättchenförmige’ reliëfkralen noch onder de hangers. Nightingale schaart dit ornament 
onder de ‘complex beads other than relief beads’,552 een benaming die in ieder geval 
toepasselijk lijkt te zijn op de (hieronder behandelde) uit verschillende onderdelen 
samengestelde gouden vastelandsexemplaren, die niet met behulp van een mal zijn gemaakt. 
 Het krullend blad wordt ‘a very typical Mycenaean bead’ genoemd.553 Op Kreta is het 
echter niet geheel afwezig. Behalve de exemplaren op twee mallen uit Knossos (Kn 1, 
motieven 8(-9?); Kn 2, motief 10), is er een groepje van vier glazen krullend bladkralen uit 
Archanes (tholos B, gebied 4; LM IIIA).554 Ze vertonen elk drie krullingen in reliëf en een 
afgescheiden rechthoekig uiteinde met boven- en benedenrand (pl. 63:7; 64:1). Het lijkt alsof 
op een der exemplaren (uiterst links op de afbeelding) een ‘zwaardvormig’ secundair blad 
zichtbaar is. Bovendien zijn er nog twee voorbeelden van een krullend blad-motief bekend. 
Het ene kan gezien de aard van het materiaal niet met behulp van een mal zijn gemaakt: het 
betreft een fragment, een eindkrul in ivoor (Knossos, South House; niet later dan LM IB; pl. 
64:2). Het andere is een exempaar van glas (Phaistos-Kalyvia, LM IIIA; pl. 64:3).555 Het 
bestaat uit één enkele krulling met een doorboord zijstukje. De gegroefde krul loopt aan één 
uiteinde taps toe. Waarschijnlijk vormde het met andere onderdelen een krullend 
bladornament. 
 Het duidelijke verschil in datering tussen het vroegst bekende voorbeeld van het krullend 
blad – het in het negatief uitgesneden motief 8 op mal Kn 1 (MM III-LM IA) – en de 
vastelandsexemplaren (zie hieronder de par. Vasteland) wijst erop dat de oorsprong van het 
krullend blad op Kreta ligt.  
 
Vasteland 
 
Het krullend blad genoot vooral populariteit op het Griekse vasteland. Wace meende dat de 
vroegste voorbeelden uit LH II dateerden en van goud waren. Hun glazen tegenhangers 
zouden pas in LH III verschijnen.556 Inmiddels kennen we echter glazen exemplaren uit LH 
IIB (Mycene, graven 55 en 68).557 
 Het uiterlijk van de gouden exemplaren, die overigens maar in beperkte mate zijn 
aangetroffen558, varieert per vondstgroep: 
A. Twee exemplaren die uit drie onderdelen van goudblik bestaan (pl. 64:4): 1. een gekrulde 
en gegroefde bladvorm, 2. een smaller, ‘zwaardvormig’ blad langszij dat aan het einde 
opwaarts krult en doorboord is, en 3. een concave vierkante plaque (het kader) waarin de twee 
bladvormen zijn verankerd en waarvan het oppervlak is versierd met een zigzag-patroon. 
Onderaan het smalle blad zijn, met behulp van gouddraad, schijfjes gehangen. Centraal in de  

                                                           
551 Effinger 1996. 
552 Nightingale 2000, 7. 
553 Zie noot 552. 
554 Sakellarakis, I. en E. 1997, deel 2, 629-630, fig. 678 li., 680. 
555 Wace 1921-23, 398, fig. 90. Wace  (p. 399) veronderstelde nog dat het exemplaar van glas misschien een 
importstuk uit Mycene was, want ‘ornaments in glass paste are not common in Crete, but extremely frequent at 
Mycenae and elsewhere on the mainland.’ Inmiddels zijn er van Kreta echter grote hoeveelheden sieraden van 
glas bekend. 
556 Wace 1921-23, 398. 
557 Mycene, graf 55: Sakellariou 1985, 170, nr. 2829, pl. 68. In hetzelfde graf bevonden zich (overeenkomstig 
kleine) exemplaren in goudblik: 171, nr. 2846, pl. 71. Graf 68: 193, nr. 2936 (2), pl. 83. Langere exemplaren 
bevonden zich in LH IIB-graven 71 (nr. 2953) en 93 (nr. 4550): zie Sakellariou 1985, 311, nr. 139. 
558 Higgins 1980 (2), 80. 
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lengterichting van de geribbelde boven- en benedenrand van het kader werd een rijgdraad 
getrokken. De lengte van beide exemplaren bedraagt 4 cm.559 
B. Vijf exemplaren van het motief waarbij de twee bladvormen uit één stuk bestaan en het 
vierkante kader voorzien is van een concave middencirkel en, links en rechts daarvan, 
concave halfcirkels (pl. 64:5). Lengte der exemplaren: 2 cm.560 
C. Twee exemplaren, 5,3 cm lang, die gekenmerkt worden door een verdrievoudiging van de 
gekrulde bladvorm (pl. 64:6-7): er bevinden zich drie ‘rollen’ boven elkaar, waarvan de 
onderste de grootste is; deze losse onderdelen zijn samengebonden met gouddraad. Bij deze 
exemplaren zijn twee bijbehorende exemplaren met elk drie ‘zwaardvormige’ bladeren 
aangetroffen, op dezelfde wijze aaneen bevestigd. Bovenaan alle exemplaren, in de basis, 
bevinden zich bevestigingsgaten voor het (ontbrekende) kader. Aan de ‘zwaardvormen’ 
hangen de gebruikelijke gouden schijfjes.561 
D. Vijf exemplaren als in de voorgaande groep, samengesteld uit drie bladeren. Over de 
randen en door het midden van elke krul loopt een snoer van granuleerwerk. In de nabijheid 
(zelfde graf) vond men exemplaren met drie ‘zwaardvormige’ bladeren. Alle exemplaren 
bezitten bevestigingsgaten voor het kader.562 
 
Volgens Wace werden deze ornamenten, toen de glasproductie op gang kwam, met behulp 
van een mal in glas nagebootst. In eerste instantie voegde men de glazen onderdelen samen, 
zoals dat gebruikelijk was bij de gouden exemplaren. Dit leverde nogal klungelige sieraden 
op. Wace illustreert dit aan de hand van exemplaren uit Mycene (graf 40, ANM 2495). De 
bovenste bladvorm (‘rol’) werd samen met de smalle ‘zwaardvorm’ en het vierkante kader 
(ook hier met ribbelranden en middencirkel) uit één stuk gegoten (pl. 64:8). Het volgende 
onderdeel uit één stuk bestaat uit een tweede bladvorm met ‘zwaard’ langszij, maar de plaats 
van het vierkante kader is ingenomen door een gladde, naar boven taps toelopende basis met 
twee bevestigingsgaatjes (pl. 65:1-2). Beide onderdelen zijn met gouddraad op elkaar 
bevestigd (pl. 65:3). Het uiteinde van het ‘zwaardvormige’ blad werd doorboord voor de 
bevestiging van (gouden) schijfjes.563 
 Wace meende dat deze methode niet beviel, zoals zou blijken uit het feit dat men er al 
spoedig voor koos dergelijke ornamenten - met twee, drie of zelfs vier ‘rollen’ - uit één stuk te 
gieten, ‘as can be seen in the Mycenae moulds’.564 Nightingale denkt dat de mallen die wij 
kennen het glazen krullend blad alleen in delen konden produceren, omdat ze erg ondersneden 
zijn. Een afgietsel van de krullend blad-matrijs in Knossos-mal 2 ‘shows that only the obverse 
of the bead is shaped by the form. The bottom wave, which turns to the back, had to be 
shaped in a separate process.’565 

Het motief komt als glasornament algemeen voor in late Myceense graven en is een van de 
ornamenten die karakteristiek zijn voor LH IIIA-B. Later in deze periode krijgt het 
aanvankelijk kleine, verzorgd uitgevoerde ornament een grovere uitvoering en een grotere 
omvang566 (pl. 65:4). 

                                                           
559 Wace 1921-23, 399, pl. LXI, 1a. Het betreft exemplaren uit graf 68 in Mycene (ANM 2936). 
560 Wace 1921-23, 399, pl. LXI, 1b. Het betreft exemplaren uit graf 55 in Mycene (ANM 2846). 
561 Wace 1921-23, 399-400, pl. LXI, 1c. Het betreft exemplaren uit graf 515 in Mycene. 
562 Wace 1921-23, 400, pl. LXI, 1d. Het betreft exemplaren uit graf 6 in Argos (ANM 5564 en 5572). 
563 Wace 1921-23, 400-401, pl. LXI, 2c-e, i. Wace kent één geval aan waarin de gebruikelijke gouden schijfjes 
zijn vervangen door schijfjes van glas: ANM 2829 (Mycene, graf 55). 
564 Wace 1921-23, 401, pl. LXI, 2a-b, f. Exemplaren met 2 krullen: ANM 2279 (Mycene, graf ?), ANM 2495 
(Mycene, graf 40). Exemplaren met 3 krullen: ANM 2071 (Spata). Exemplaren met 4 krullen: ANM 4550 
(Mycene, graf 93). 
565 Nightingale 2008, 77. 
566 Wace 1921-23, 401, pl. LXI, 2b, omschrijft in dit verband exemplaren uit Spata (ANM 2071) als ‘large, 
clumsy and vulgar’. 
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Nightingale merkt op dat de met twee of vier bevestigingsgaatjes uitgeruste cirkelvormige 
uitsparing in het uiteinde van de plaque nu en dan nog steeds bedekt wordt door kleine 
ingelegde rozetten van goud of glas.567 
 
Draagwijze ornament 
 
Wace oppert dat in een later stadium binnen LH III de oorspronkelijke vorm en draagwijze 
van het ornament in het vergeetboek raakten: het ornament werd ondersteboven gekeerd 
waardoor het kader met de verzonken cirkel het ondereinde vormde. Om dit te staven verwijst 
hij naar een bijzonder exemplaar van glas, afkomstig uit ‘Tsountas’ House’ op de acropolis 
van Mycene (pl. 65:5). In plaats van de onderste derde bladkrulling prijken hier het hoofd en 
de borst van een vrouw, zij het in een dergelijke positie dat het voorwerp 180 dient te worden 
gedraaid. Bovendien zijn de opstaande geribbelde randen van het kader niet doorboord. In 
plaats daarvan heeft de vrouw horizontaal doorboorde schouders voor een rijgdraad.568 
 Vond de omkering van het motief inderdaad plaats in een periode waarin het ornament al 
volop toepassing vond in glas? Uit de voorbeelden van het motief op de inmiddels veel 
grotere hoeveelheid aan ons bekende mallen dan in Wace’ tijd zou je kunnen aflezen dat het 
‘op de kop dragen’ van het krullend blad, althans de glazen versie, juist gebruikelijk was. Het 
blijkt dat de groef voor een rijgdraad, behalve op mal Kn 1, reeds bij voorbaat werd 
aangebracht.569 Geen van deze groeven loopt door het uiteinde met het kader. Het is telkens 
de bladkrulling op het uiteinde die van een kanaal voor een rijgdraad is voorzien. 

Nader onderzoek van alle thans bekende glazen exemplaren zou wellicht meer 
duidelijkheid kunnen verschaffen over het voorkomen van beide draagwijzen. Dat men de 
glazen exemplaren aanvankelijk droeg op de wijze waarop de gouden exemplaren werden 
gedragen, in een fase waarin het ‘nieuwe’ materiaal nog geen praktische toepassing had 
gevonden, lijkt voor de hand te liggen. 
 
Kwastvormig motief 
My 1, motief 15 (pl. 13) 
 
De zeven losse groeven die tezamen ogen als een waaier zijn mogelijk proefsnijdingen of een 
eerste opzet voor een onbekend motief. Dat motief zou in essentie het kwastachtige uiterlijk 
kunnen hebben dat nu al aanwezig is. 
 
Troje 
 
Uit Troje is een mal afkomstig waarin onder andere twee gietvormen voor driehoekige 
sieraden, mogelijk kledingspelden, met een waaiervorm zijn uitgesneden.570 (pl. 65:6). Het 
gaat hier niet om losse groeven met een dwarsverbinding, maar om in hun geheel uitgediepte 
matrijzen. De eenvoudigste matrijs van de twee kenmerkt zich door een brede groef, de  

                                                           
567 Nightingale 2000, 7. 
568 Wace 1921-23, 401-402. Afgebeeld in Tsountas 1897, pl. XIII, nr. 23. De vrouw zou een godin van Aziatisch 
type zijn, volgens Higgins 1980 (2), 80. 
569 Met betrekking tot motief 9 op mal My 1019 staan beschadigingen een oordeel over de aanwezigheid van een 
dergelijke groef in de weg. Van het krullend blad op de zijkant van mal My 5 is geen afbeelding voorhanden. 
570 Schliemann 1880, 110, fig. 71. Waarschijnlijk is op de mal een aanzet voor een derde driehoekig sieraad 
weergegeven. Op een gipsafdruk van de mal, door mij verworven in het Museum für Vor- end Frühgeschichte te 
Berlijn, is dit beter waarneembaar dan op de afbeelding in Schliemann, waar op die plaats een tamelijk strakke 
driehoekige uitholling te zien is. 
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schacht, in het verlengde waarvan smallere, naast elkaar liggende groeven een langgerekte 
driehoek vormen. 
 Een fragment van een andere mal uit Troje, waaraan onder het motief ‘Cirkel met drie 
straalsgewijze uitsteeksels’ al werd gerefereerd (afb. 39), toont een overeenkomstige matrijs, 
die omschreven wordt als een driehoekige hanger met naaldvormige uiteinden. Het fragment 
dateert uit Troje VII-IX (ca. 1300-4e eeuw na Chr.).571 
 
Lelie 
Kn 2, motieven 7, 12 (pl. 3) 
 
Mal Kn 2 uit Knossos is de enige waarop het lelie-motief is afgebeeld, althans in zijn pure 
vorm, zonder ‘waz’ (voor lelies met ‘waz’: zie hieronder, bij ‘Waz’-lelie). De twee lelie-
afbeeldingen op deze mal zijn verschillend in stijl. De bloembladen van motief 7 delen samen 
één lange rechte basis voordat zij als afzonderlijke elementen uitwaarts opkrullen. De 
bloembladen van motief 12 lopen direkt V-vormig uiteen en eindigen in een verzorgde 
uitwaartse spiraal. Motief 7 is ten behoeve van de rijggaten voor een reliëfkraal voorzien van 
een doorboring op de lengteas. Bij motief 12 zijn met dit doel maar liefst drie lange smalle 
groeven aangebracht, zowel verticaal als horizontaal. Mogelijk is een van de horizontale 
groeven onvoltooid. 
 
Kreta 
 
Van Kreta is de lelie (zonder ‘waz’) niet overgeleverd als hanger, maar wel als reliëfkraal, 
zowel in goudblik als glas.572 Effinger onderscheidt onder de 52 exemplaren twee 
varianten:573 
- Variant A omvat lelies met een langgerekt bloemlichaam waarbij de bloembladen 
symmetrisch aan een U-vormige basis ontspringen en zich aan hun boveneinde voluutachtig 
naar buiten oprollen (pl. 65:7). De bladen zijn vanaf de basis door een over de lengteas 
lopende groef gescheiden. In enkele gevallen bevindt zich in het centrum van de voluut een 
gat of cirkelvormige diepte. Zowat alle exemplaren bezitten een centrale doorboring die de 
lengteas volgt. Datering der vondstcontexten: LM IIIA en LM IIIB1; één vondstgroep heeft 
LM IIIA als ‘terminus ante quem’. 
- Variant B omvat lelies die, vergeleken met de A-variant, een kort en breed bloemlichaam 
hebben (pl. 65:8) Twee bloembladen ontspringen aan de bloembasis, scheiden zich meestal 
direkt op dit punt en bewegen zich schuin uitwaarts. Hun uiteinden zijn overeenkomstig die 
van variant A. Tussen de bloembladen bevindt zich een onversierd V-vormig stuk. Bijna alle 
exemplaren bezitten twee boorkanalen; deze lopen door de voluut, ter weerszijden van de 
middenas en parallel daaraan. Een van de B-kralen, daartoe gerekend om haar brede 
gedrongen vorm, bezit een kenmerk van de A-variant: de beginstukken van de bloembladen 
lopen, gescheiden door een groef, evenwijdig aan elkaar. Dit is tevens de enige B-kraal van 
goudblik.574 Datering der vondstcontexten: LM IIIA1 en LM IIIA2. 
 Motief 7 op Kn 2 lijkt te beantwoorden aan zeker drie van de vier kenmerken van 
lelievariant A: een langgerekt bloemlichaam, een U-vormige basis en een doorboring op de 
lengteas. De beschikbare afbeeldingen geven geen uitsluitsel over het vierde kenmerk, een 
centrale groef, die er op de mal als een ribbel zou moeten uitzien. 

                                                           
571 Schliemanns Troia 1991, 126, nr. 358, afb. op p. 127. 
572 Zie Crouwel 1971, 64-70, voor een bespreking van de lelie in de Minoische en Myceense iconografie. 
573 Effinger 1996, 32-33, 342. 
574 Het betreft Effinger’s kraal A 12k, nr. 2b, die samen met een A-kraal is aangetroffen. 
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 Motief 12 op Kn 2 heeft weliswaar geen uitgesproken kort en breed bloemlichaam, maar 
komt in zoverre met variant B overeen dat de bloembladen zich direkt scheiden en dat zich 
daartussen een onversierd V-vormig stuk bevindt. Ook de rijgdraadgroeven ter weerszijden 
van de lengteas zijn aanwezig, zij het mogelijk incompleet. De groef die haaks op de basis 
staat, is een vreemd element. 
 
Voorts is van Kreta een groep van veertien rechthoekige reliëfplaques uit LM IIIA1 bewaard 
gebleven, zij het in fragmentarische toestand (pl. 65:9). De exemplaren zijn van donkerblauw 
glas en werden oorspronkelijk mogelijk aan beide korte zijden afgesloten door een geribbelde 
halfcilindrische rand. Daartussen bevinden zich twee gestapeld liggende lelies met een 
langgerekt bloemlichaam. De krul van de lelie overlapt deels de rand.575 
 
Vasteland 
 
De door Effinger onder het Kretenzische materiaal onderscheiden lelievarianten zijn ook 
onder het vastelandsmateriaal aanwijsbaar. Talrijke reliëfkralen van goudblik en representeren 
variant A. Het vroegste exemplaar is afkomstig uit Schachtgraf O in Mycene (laat MH III-LH 
I; pl. 65:10).576 De laatste dateren uit LH IIIB. Met betrekking tot een lelievormig ornament 
van lapis lazuli uit het zgn. Tholosgraf van Clytaemnestra uit Mycene meent Effinger dat het 
waarschijnlijk een hanger betreft (doorboorde bloembasis).577 
 Ook variant B is volop vertegenwoordigd: de reliëfkralen in kwestie zijn van goudblik, 
glas en faience. De graven waaruit ze afkomstig zijn, dateren uit LH II-IIIB. Een onderscheid 
met de Kretenzische exemplaren doet zich voor in een groep van 53 gouden reliëfkralen uit 
Dendra (kamergraf 10), waarvan enkele exemplaren met granuleerwerk versierde 
bloembladen bezitten.578 
 
Uit Achaea komen voorts rechthoekige plaques van glas waarop telkens één lelie is afgebeeld 
(pl. 65:11), dit in afwijking van de Kretenzische exemplaren die er twee tonen. De plaques 
bezitten aan de korte zijden een geribbelde halfcilindrische rand. Het beeldveld wordt aan vier 
zijden met parels afgezoomd.579 Verder zijn er plaques uit Attika (precieze vindplaats 
onbekend), in de vorm van een ovaal of een halfovaal, die elk met twee lelies zijn versierd (pl. 
66:1).580 
 
Melos 
 
Van het eiland Melos komen negentien glazen plaques waarop telkens twee lelies naast elkaar 
zijn afgebeeld.581 De langwerpige plaques hebben een grillige vorm doordat de plaquecontour 
grotendeels de omtrek van de lelies volgt. Te oordelen naar de beschikbare afbeelding loopt  

                                                           
575 Effinger 1996, 36, 130 (A 3v), 343. Alle exemplaren zijn afkomstig uit Archanes-Phourni (tholos A). Het 
betreft nr. A 3v. Effinger merkt op dat de toestand waarin de plaques zich bevinden, het moeilijk maakt te 
beoordelen of een dan wel beide korte zijden over dwars zijn doorboord (p. 36). Op p. 130, nr. A 3v, en in het 
schema op p. 343 wordt de plaques echter twee doorboringen toegedicht. 
576 Zie par. 8.2.3.1, vroege reliëfkraal V 2. 
577 Effinger 1996, 33, geeft verwijzingen (noten 499-501). 
578 Effinger 1996, 33, geeft verwijzingen (noten 504-506). 
579 Papadopoulos 1978-79, 143, nr. 6, afb. 290b, 325, nr. 23. Het betreft twee plaques uit Klauss. 
580 Haevernick 1960, 37, nr. 4, pl. 5.2, middelste en onderste rij. 
581 Haevernick 1960, 36, nr. 2, pl. 3.3. Vondstcontext en datering worden in de literatuur niet vermeld. De kralen 
bevonden zich in het Museum Antiker Kleinkunst te München, inventarisnummer 12124, en maken nu 
waarschijnlijk deel uit van de Antikensammlung van de Staatliche Museen in deze stad. 
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door de buitenste leliebladen, evenwijdig aan de lengteas, een boorkanaal. Deze plaques zijn 
vooralsnog niet van elders bekend; de afzonderlijke lelies lijken van variant B te zijn. 
 
Lensvormig motief: zie ‘Schijf’ 
 
Maansikkelvormig motief 
Kn 1, motief 1 (pl. 1); My 1, motieven 5, 7 (pl. 11) 
 
De matrijs in de mal uit Knossos bestaat uit drie met de maansikkelvormige buitencontour 
meebuigende compartimenten, hetgeen als afdruk een uit drie ribben bestaand geheel 
oplevert. De precieze toepassing van een dergelijk voorwerp is onduidelijk: het is tot dusverre 
niet aangetroffen en een groef voor een rijgdraad ontbreekt. 
 De maansikkelvormige matrijzen in My 1 zijn met hun hoogte van 0,4 cm van een 
minuscuul formaat. Gezien de nabijheid van de voluut met staafje (motief nr. 8) bestaat de 
mogelijkheid dat het proefsnijdingen zijn voor de voluut van dit motief. 
 Een maansikkel is ook te vinden als onderdeel van het ‘Vrouw met schijf’-motief op Sitia-
mal I. 
 
Betekenis van het maansikkelvormig motief 
 
Gezien de compartimentering van de maansikkel op mal Kn 1 valt het te betwijfelen of dit 
motief een van de verschijningsvormen van onze aardse maan moet voorstellen, al is het op 
grond van de met de cultus samenhangende vondstcontext van deze mal verleidelijk daarin te 
geloven. 
 Voor een bespreking van de betekenis van een maansikkel op afbeeldingen zij verwezen 
naar het ‘Vrouw(?) met schijf’-motief. 
 
Kreta 
 
Er zijn alleen maansikkelvormige voorwerpen in het platte vlak teruggevonden. Zo komt uit 
het Paleis van Knossos (‘West Temple Repository’, MM IIIB) een stukje ivoor waarop een 
incisielijn met de vorm meebuigt (pl. 66:2).582 Een heuse maansikkel lijkt te zijn afgebeeld op 
diverse zegels (zie het ‘Vrouw met schijf’-motief). 
 
Meervoudig cilindrische plaque 
Di, motief 4 (fig. 29) 
 
De matrijs, die de vorm heeft van een rechthoekige plaque, is over dwars bedekt met groeven. 
Ze bevinden zich dicht opeen en zijn op gelijke afstand van elkaar aangebracht. Onzeker is of 
het oppervlak golft, bijvoorbeeld in de vorm van drie zich in de lengterichting uitstrekkende 
halfcilinders. In de matrijs kan zowel een (metalen) gietstuk als een glazen reliëfkraal worden 
geproduceerd: er komt een giettrechter op uit en er zijn groeven voor rijgdraden aanwezig. 
 
Kreta / Vasteland 

                                                           
582 Evans (1921, 496, fig. 354b) maakt ook melding van overeenkomstige stukjes ‘inlegwerk’ van faience en 
kristal, die elders in het Paleis van Knossos zijn aangetroffen. 
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Rechthoekig plaques met een golvend oppervlak van naast elkaar liggende halfcilinders zijn 
elders op het vasteland aangetroffen in glas en faience583. Van Kreta zijn ivoren exemplaren 
bekend,584 waarschijnlijk geen kralen – zoals die van het vasteland – maar stukjes 
appliquéwerk. 
 
Nautilus: zie ‘Argonaut’ 
 
Octopus 
My 1, motief 13 (in rechthoekig kader) (pl. 12:4) 
 
De octopus is uitsluitend te vinden op Mycene-mal 1, waar hij rechthoekig is omkaderd. Deze 
matrijs was bedoeld voor de vervaardiging van een rechthoekige reliëfplaque, dat wil zeggen 
een type reliëfkraal waarbij vorm en motief niet samenvallen. De beide opbollende 
kaderranden (gegroefde halfcilinders), die vele rechthoekige reliëfplaques kenmerken, 
ontbreken, evenals groeven voor rijggaten. 
 De octopus bezit een ovalen lijf, dat onversierd is. Zijn langgerekte kop, waarvan de 
precieze vorm (eveneens ovaal?) zich alleen in een afdruk laat vaststellen, telt vier paar in een 
spiraal eindigende tentakels. Ook in de natuur telt de octopus, zoals zijn naam (‘achtpoot’) al 
aangeeft, acht tentakels. 
 
Kreta 
 
De octopus is op Kreta veelvuldig afgebeeld. Er zijn echter geen kralen en hangers in deze 
vorm bekend. Wel is er een amandelvormige kraal van kornalijn waarop deze inktvis tezamen 
met drie twijgen is afgebeeld.585 Blijkbaar behoorde dit motief niet tot het standaardrepertoire 
van de Kretenzische sieradenmakers. 
 
Vasteland 
 
Op het Griekse vasteland zijn enkele vondsten gedaan van reliëfkralen met octopusmotief. Zo 
bevonden zich in de Myceense kamergraven 28 en 82 een reeks glazen reliëfplaques van 
rechthoekige vorm, waarop een octopus figureert (LH IIIA-B).586 In tegenstelling tot het 
rechthoekige motief met octopus op Mycene-mal 1, kenmerken deze plaques zich door twee 
gegroefde (opbollende) randen (pl. 66:3). Een overeenkomst met de octopus op de mal is de 
ovalen vorm van het lijf. De octopus op de plaques  is echter meer uitgewerkt. Zo zijn de acht 
vangarmen van zuignappen voorzien en is de kop duidelijk omlijnd en met ogen uitgerust. 
Een opvallend verschil is dat de vangarmen op een schematischer wijze in het geheel zijn 
opgenomen: ze komen niet op diverse plaatsen uit de kop te voorschijn, maar uit het 
verlengde van de lengteas van het dier. Ze torenen als de takken van een boompje boven de 
kop uit. Interessant is dat de rijggaten rechtstandig in het oppervlak zijn aangebracht en niet 
zijwaarts door beide halfcilindrische randen. Blijkbaar werden deze exemplaren op kledij 
vastgestikt en fungeerden ze niet als kralen aan een snoer. 

                                                           
583 Onder andere in Perati, graf 136 (Iakovidis 1980, fig. 98, nr. 17; Nightingale 2000, 9, fig. 2.7; Nightingale 
2009, 501, fig. 1d) en Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf I (Karo 1930-33, 69, no. 209b, pl. CL). 
584 Het betreft twee exemplaren uit Palaikastro (Dawkins 1923, 128, fig. 111b). 
585 Konstantinidi 2001, 187 re. De vindplaats is de ‘Chieftain’s Grave’ (graf 36) in de Laat-Minoïsche Zafer 
Papoura-begraafplaats bij Knossos. 
586 Sakellariou 1985, 308, nr. 116. Zie voor de exemplaren uit graf 28: 101, nr. 2273, pl. 25. Zie voor de 
exemplaren uit graf 82: 233, nr. 3123 (16), pl. 110. De plaques zijn frontaal doorboord en meten 2,1 x 2,3 
respectievelijk 2,3 x 3,0 cm. 
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 In Schachtgraf III in Mycene (LH I) bevonden zich diverse dubbelzijdige reliëfkralen, de 
meeste samengesteld uit twee identieke stukjes goudblik, met de vorm van een octopus587 (pl. 
66:4-5). Net als bij de kamergraf-octopoden uit Mycene beginnen de vangarmen boven de 
kop en bezitten ze zuignappen. Er is een variant waarbij de armen rondom uitwaaieren en een 
waarbij de armen neerwaarts hangen. Voor beide geldt dat de weergave van de armen minder 
stijf is dan bij de mal-octopus: ze lopen in een S-curve. De vorm van hun lijf is hoekiger en 
hun kop is met ogen uitgerust. 
 
Palmboom: zie ‘Genius’ met palmboom 
 
Papyrus 
 
variant I: Mi, motieven 1-2 (pl. 32:2); My 5, motief 2 (pl. 26:1); My 7, motieven 1-2, 4 (pl. 
29) 
variant II: My 1, motieven 2, 10 (pl. 11, 12:3) 
 
Van de vier mallen met papyrus-motieven komt er geen van Kreta. Drie zijn afkomstig uit 
Mycene (My 1, My 5, My 7), een uit Midea (Mi). 

Het papyrus-motief komt in twee varianten voor. Variant I is terug te vinden op alle 
genoemde mallen, behalve My 1. Variant II beperkt zich tot deze mal, dat wil zeggen: als op 
zichzelf staand motief. In de My 7-mal is namelijk een drielobbige bloemkelk met een 
toegevoegd ornament in de vorm van een variant II-papyrus uitgesneden (zie het motief 
‘Bloemkelk met toevoegsels’). 
 
Variant I 
 
Papyrus-variant I heeft een waaierachtige vorm en een tweezijdige symmetrie. De zes 
exemplaren tonen elk een cirkelvormige knop waaraan drie bladvormen ontspruiten. De twee 
buitenste zijn naar weerszijden gebogen, van opzij weergegeven en voorzien van bladnerven. 
De middelste is frontaal weergegeven en glad. De ruimte tussen de drie bladen is opgevuld 
met lijnendecoratie; deze zones met lijnen en de uiteinden der bladen worden begrensd door 
een halfcirkelvormige contour, afgezet met uitgeboorde punten588die in een afdruk pseudo-
granulen opleveren. 

De drie evenwijdige groeven die elk exemplaar doorsnijden (bij het My 5-exemplaar zijn 
het er slechts twee), bestempelen deze matrijzen tot kraalmatrijzen. De grootte der 
exemplaren loopt uiteen van ca. 1,0 x 1,0 (My 7, motief 1) tot ca. 2,0 x 2,5 cm (Mi, motief 1). 
 
Variant II 
 
Variant II oogt als een sterk vereenvoudigde vorm van variant I. Variant II is de ‘huisvariant’ 
van mal My 1 en telt twee exemplaren. Deze zijn van ongelijke grootte en bezitten, net als 
variant I, een waaiervorm, maar, afgaand op het volledig bewaard gebleven exemplaar, geen 
knopvormige basis. Evenwijdig aan de breedste rand lopen concentrische ribbels. Vlak langs 
deze rand loopt een reeks uitgeboorde punten. Verdere detaillering is er niet. 
 Bij beide exemplaren ontbreken groeven voor rijggaten, hetgeen overigens geldt voor alle 
motieven op de malzijde in kwestie. Het volledig bewaard gebleven exemplaar (motief 10) is 
2,3 cm breed en 1,85 cm hoog, het andere (motief 2) is 2,7 cm breed. 

                                                           
587 Karo 1930-33, 50, nrs. 39-40, pl. XXVI. 
588 Op de afbeelding van motief 2 op mal Mi zijn geen uitgeboorde punten waarneembaar. Mogelijk zijn ze wel 
aanwezig. 
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Kreta / Vasteland 
 
Van Kreta zijn, in tegenstelling tot het vasteland,589 geen papyrusvormige reliëfhangers 
bekend. Wel zijn op Kreta, evenals op het vasteland, kralen in de vorm van een papyrusbloem 
teruggevonden, zowel rondom vormgegeven exemplaren van glas zonder reliëfversiering590 
als reliëfkralen (één exemplaar LM IA, alle overige LM IIIA-B). 
 De Kretenzische reliëfkralen hebben een waaiervorm. Zowel aan de voorzijde als de 
achterzijde zijn zij enigszins convex en van reliëf voorzien. Elk exemplaar bezit één 
doorboring, en wel langs de centrale as die de papyrus in twee spiegelbeeldige helften 
verdeelt. Een exemplaar uit Gournes bezit echter drie parallelle doorboringen.591 
 
Effinger onderscheidt onder de Kretenzische reliëfkralen drie papyrusvarianten. Variant A 
omvat slechts twee exemplaren en kenmerkt zich door een knopachtig verdikte basis. Deze is 
in het ene geval (een exemplaar uit de Temple Tomb te Knossos; pl. 59:7) voorzien van 
kronkelige reliëflijnen en in het andere geval (het bovengenoemde Gournes-exemplaar) 
onversierd. Centraal uit de basis steekt bij beide exemplaren een door reliëflijnen aangegeven 
spitse bladvorm. Ter weerszijden daarvan buigen reliëflijnen spiegelbeeldig met de 
zijcontouren mee, en wel zodanig dat uiterst links en rechts een gebogen buitenblad lijkt te 
worden gesuggereerd. In de tussenruimten vormen de lijnen een driehoekig element. Het 
Temple Tomb-exemplaar is het meest uitgewerkt: de brede bovenrand is afgezet met een 
reeks granulen, de zijranden zijn verdikte ribbels. 

Het Temple Tomb-exemplaar is van goudblik en stamt uit LM IA, het exemplaar uit 
Gournes is van glas, komt uit LM IIIB1 en is 1,25 cm lang.592 
 Overeenkomstige vastelandsexemplaren zijn gemaakt van goudblik en stammen uit LH 
III.593 Veelvuldig komen echter vastelandsexemplaren voor, die hier weliswaar veel op lijken, 
maar die in zoverre afwijken dat de drie bladen zich duidelijk aftekenen. Hun materialen zijn 
goudblik (LH IIB; LH IIIB 1) en glas (LH IIB; LH IIIA-B). Bovendien zijn drie glazen 
exemplaren uit kamergraf 47 in Mycene (LH IIIA-B) met goudblik bedekt.594 Sakellariou 
toont voorbeelden uit Mycene (pl. 66:6). Vergeleken met de Kretenzische exemplaren, uit 
Gournes en de ‘Temple Tomb’ in Knossos, valt niet alleen het duidelijke decoratieve schema 
op, maar ook dat het middenblad glad en enigszins ruitvormig is, en dat de richting van 
groepen reliëflijnen (nerven) op bladen en in tussenruimten zich anders tot elkaar verhoudt. 
 Variant I op de mallen omvat matrijzen die aan deze laatste beschrijving voldoen. Hun 
zoom met uitgeboorde punten (pseudo-granulen) is overigens slechts bij één van de vier door 
Sakellariou getoonde voorbeelden aanwezig en derhalve geen vast kenmerk van deze variant. 
 
Karakteristiek voor de Kretenzische variant B, die veel talrijker is dan variant A, zijn de 
reliëflijnen - vijf, zes of zeven - die, op gelijke afstanden van elkaar, evenwijdig aan de brede 
bovenrand meebuigen (pl. 66:7). Deze bovenrand is, op één uitzondering na, afgezet met een 
puntenreeks. De meeste exemplaren zijn van goudblik, de overige van glas. Voor zover er 
afmetingen bekend zijn, varieert de lengte van 1,1-1,3 cm, en de breedte van 1,5-2,5 cm. De  

                                                           
589 Uit Kakovatos, graf B (LH IIA), zijn twee papyrusvormige reliëfhangers van lapis lazuli afkomstig (zie V 24 
in par. 8.2.3.1). 
590 Effinger 1996, 27, 332. 
591 Effinger 1996, 34-35, 342-343. 
592 Effinger 1996, 34, 342-343. 
593 Effinger 1996, 34, noot 526. De herkomst van deze exemplaren is Prosymna en Thebe. 
594 Effinger 1996, 34, noten 528-530. Exemplaren van goudblik komen uit Mycene en Thebe, exemplaren van 
glas uit Mycene en Spata. 
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datering van deze variant is LM IIIA1-IIIB.595 Volgens Higgins gaat het om een 
gedegenereerde versie van variant I.596 
 In vastelandsgraven uit de perioden LH IIA-IIIB zijn overeenkomstige exemplaren 
gevonden. Een deel hiervan is echter met minder dan vijf reliëflijnen versierd. De gebruikte 
materialen zijn goudblik, glas en faience.597 
 De beide papyrusvormige matrijzen van variant II, uitgesneden in vastelandsmal My 1, 
voldoen aan de kenmerken van de Kretenzische variant B. Alleen groeven voor rijgdraden 
ontbreken; doorboringen kunnen echter na vorming in de mal in het sieraad zijn 
aangebracht.598 
 
De Kretenzische variant C omvat enkele tientallen exemplaren (pl. 66:8). Ook deze zijn 
versierd met reliëflijnen die evenwijdig aan de brede bovenrand meebuigen. Hier gaat het 
echter om drie paren reliëflijnen op gelijke afstanden van elkaar. Tweederde van de 
exemplaren (twee van de vier vondstgroepen) vertoont bovendien, temidden der lijnenparen 
en evenwijdig daaraan, reeksen punten in reliëf. De bovenrand van alle exemplaren is afgezet 
met een puntenreeks boven een eenvoudige lijn, beide in reliëf. Het materiaal is goudblik, 
maar bij één vondstgroep is dit aangebracht over een kern van brons. Deze groep komt uit de 
tholos van Kamilari-Gligori Korphi, die in de fasen MM IB-III en LM IIIA voor bijzettingen 
benut is. De andere exemplaren dateren uit LM IIIA/B.599 
 Ook van het Griekse vasteland zijn dergelijke exemplaren van goudblik (LH IIB; LH IIIA-
B) en glas (LH IIB; LH IIIA; LH IIIA-B) bekend.600 Van de papyrusvormen op de mallen 
komt er echter geen overeen met deze variant. 
 
Peervormige kraal/hanger: zie ‘Druppel’ 
 
Rechthoekige plaque: zie ook de afzonderlijke motieven 
 
- Argonaut: My 1, motief 1 (pl. 12:1); My 3, motief 2 (pl. 22:1); My 5, motief 3 (pl. 26:2) 
- Dwarsgroeven: Di, motief 4 (fig. 29) 
- ‘Genius’ met palmboom: My 7, motief 11 (pl. 29) 
- Klimop: Be 1, motief 3 (pl. 38:2); My 7, motief 14 (pl. 29) 
- Octopus: My 1, motief 13 (pl. 12:4) 
- Rozet(ten): Be 2, motief 3 (pl. 45:1); My 6, motief 5 (pl. 28:2) 
- Vrouwen, staand: Kn 2, motief 5 (pl. 3:1) 
- Vrouwen, zittend en gesticulerend: Mi, motief 3 (pl. 32:2) 
- X-vorm: My 1, motief 3 (pl. 11) 
 
De categorie rechthoekige plaques onderscheidt zich van de andere vormcategorieën doordat 
vorm en motief niet samenvallen. Deze plaques fungeren als motiefdrager. Dit houdt in dat de 
langwerpige plaques die mogelijk een krullend blad uitbeelden als een op zichzelf staande  

                                                           
595 Effinger 1996, 34, 342-343. Van de 142 variant B-exemplaren zijn 124 van goudblik en 18 van glas. 
596 Higgins 1980 (2), 81, nr. 19. 
597 Effinger 1996, 34. Exemplaren in goudblik komen uit Argos, Asine en diverse kamergraven in Mycene 
(Effinger 1996, noot 533). Effinger maakt ook melding van exemplaren van lapis lazuli uit Kakovatos. Het 
betreft hier echter reliëfhangers (zie V 24 in par. 8.2.3.1). 
598 Vergeleken met de reliëfkralen van de Kretenzische variant B lijken de twee My 1018-matrijzen aan de grote 
kant te zijn. Van slechts drie van de zeven Kretenzische variant II-vondstgroepen zijn echter afmetingen bekend. 
599 Effinger 1996, 34-35, 342-343. Zij noemt het aantal van 36 variant C-exemplaren. In haar catalogus (p. 194) 
merkt zij ten aanzien van de vijf exemplaren omvattende KaG 2a op dat deze een knopachtig verdikte basis 
hebben, hetgeen een kenmerk is van haar variant A. Dit zijn tevens de exemplaren met een bronzen kern. 
600 Effinger 1996, 35. 
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categorie worden behandeld. Dit laatste motief bezit bovendien een enigszins taps toelopende 
strookvorm. (Zie ‘Krullend blad’.) 
 
Er zijn dertien matrijzen voor rechthoekige plaques, uitgesneden in tien mallen; mallen My 7 
en My 1 bezitten twee respectievelijk drie van dergelijke matrijzen. De enige Kretenzische 
mal is Kn 2. Twee mallen zijn van onbekende herkomst (Be 1-2). Van de overige zeven zijn 
er zes afkomstig uit Mycene en één uit Dimini. 

Er zijn negen verschillende motieven weergegeven. Drie van deze motieven (argonaut, 
klimop, rozetten) komen meer dan eens voor. De argonaut komt zelfs drie keer voor. 

De vorm is die van een niet-strookvormige rechthoek. Dat wil zeggen dat lengte en breedte 
relatief dicht bij elkaar in de buurt liggen. Enkele kaders zijn ongeveer vierkant (zoals op My 
1), andere kaders hebben een verhouding van grofweg 1:1,5. Een uitschieter is de geschatte 
verhouding van het kader van de ‘genius’ met palmboom: ongeveer 1:2. 

Vier van de dertien rechthoekige plaquevormen worden aan één of twee zijden gekenmerkt 
door kaderranden die min of meer halfcilindrisch zijn uitgehold (Kn 2, motief 5: beneden;601 
My 5, motief 3: beneden; My 7, motief 11: boven en beneden; My 7, motief 14: links en 
rechts). De kaderrand op mal Kn 2 is voorzien van korte strakke dwarsgroeven, die op mal 
My 7 bevatten een gegroefd golfpatroon (mogelijk ook op mal My 5). Een vijfde rechthoekige 
 plaquevorm (My 1, motief 3) bezit weliswaar korte kaderranden, maar deze zijn niet 
uitgehold. 

Voorts zijn er slechts drie matrijzen met lange smalle groeven voor rijgdraden, één in mal 
Di (motief 4) en twee in mal My 7 (motieven 11, 14). Het gaat hierbij om twee groeven die 
ieder ter weerszijden van de matrijs lopen.602 Een van de groeven in mal Di bestaat overigens 
uit twee delen die niet in elkaars verlengde liggen. 
 
Kreta 
 
Vele tientallen reliëfkralen van Kreta hebben de vorm van een rechthoekige plaque. Daarnaast 
zijn er enkele ellipsoïde en trapezoïde plaques. Al deze plaques worden al naar gelang hun 
decoratie door Effinger in zes varianten ingedeeld. Het gebruikte materiaal is overwegend 
glas en voorts faience. De korte zijden van alle plaques, met uitzondering van die van de 
oudere variant F (Oude Paleistijd), zijn weergegeven als over dwars gegroefde halfcilinders. 
Bij variant E is alleen de bovenste korte zijde van een dergelijke rand voorzien. Bij variant C 
worden de randen deels overlapt door het motief.603 Alle halfcilinders zijn in de lengterichting 
doorboord. Ook waar deze gewelfde randen ontbreken (variant E, onderaan; variant F), 
bevindt zich een boorkanaal over dwars.604 
 Van de weinige Kretenzische exemplaren waarvan de afmetingen bekend zijn, bedraagt de 
lengte achtereenvolgens 2 x, minstens 2 x, 2,7 x en 2,8 x de breedte,605 wat een beeld oplevert 
van langwerpige, soms strookvormige plaques. Deze afmetingen wijken sterk af van de  

                                                           
601 Mogelijk bevond zich aan de bovenzijde van het kader eveneens een dergelijke rand. Het bovenste deel van 
het kader ontbreekt echter. 
602 Ook bij motief 3 op mal Be 2 lijkt een groef voor een rijgdraad aanwezig te zijn. Deze vindt echter geen 
vervolg aan de andere zijde van het kader. Bij motief 3 op mal Mi is misschien een helft van een rijggroef 
aanwezig. Waarschijnlijk is het echter een schetslijn of een uitschieter van de bovenste kaderlijn. Motief 5 op Kn 
2, waarbij groeven ontbreken, is incompleet (geen bovengedeelte). Motief 3 op Be 1 is onvoltooid. 
603 Effinger 1996, 35-37, 343. Effinger maakt melding van 170 plaques (17 vondsten). Hiervan zijn er 4 (één 
vondst) trapezoïde en 9 (één vondst) ellipsoïde. De trapezoïde exemplaren zijn met rozetten versierd, de 
ongepubliceerde ellipsoïde exemplaren mogelijk ook. 
604 Effinger 1996, 35, 130 (A 3v), 242 (MaS 2a). 
605 Gebaseerd op de opgegeven maten in Effinger 1996, 343. 
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maatvoering bij de (meer gedrongen) rechthoekige plaque-matrijzen in de mallen die, zoals 
hierboven opgemerkt, overwegend van het vasteland afkomstig zijn. 

Effinger noemt de volgende versieringsmotieven: achtschilden (variant A; LM IIIA-B), 
klimopbladen (B; LM IIIA-B), lelies (C; LM IIIA1), rozetten (D; LM IIIB-C), spiralen (E; 
LM IIIA-B), cirkels dan wel stippellijnen (F; MM IB-MM II).606 Achtschilden (Stamnii-
Palialona), lelies (Archanes-Phourni, tholos A) en cirkels dan wel stippellijnen (Mallia, 
‘Quartier Mu’) zijn elk van slechts één vondst bekend.607 Het motief van de staande vrouwen, 
het enige in rechthoekige plaquevorm uitgesneden motief op een uit Kreta bekende mal, is 
niet uitgebeeld op de teruggevonden reliëfplaques, maar kan als variant worden toegevoegd. 

Voor een beschrijving van varianten B en D, de klimopbladen en de rozetten, de enige 
varianten die ook als rechthoekige matrijzen in de mallen zijn uitgesneden, zie hierboven 
respectievelijk de motieven ‘Klimop’ en ‘Rozet’, onder de subkop ‘Kreta’. 
 
Vasteland 
 
Veel van het vasteland afkomstige plaques waarbij vorm en motief niet samenvallen, hebben 
een andere dan een rechthoekige vorm. Mogelijk zijn ze overwegend van glas. Hun datering 
is veelal niet aangegeven. Ze zijn, op basis van een beperkt aantal vondsten, grofweg in twee 
categorieën in te delen: 
a. Ovalen plaques. Deze hebben één of twee plastische uiteinden die de vorm van een gladde 
knop of een geribbelde mini-halfcilinder hebben. Bij ovalen plaques met twee plastische 
uiteinden zijn die uiteinden aan elkaar gelijk.608 
b. Plaques met één rechthoekig en één andersoortig, meestal rond uiteinde. Bij deze plaques is 
het rechte uiteinde een geribbelde halfcilinder. Het andersoortige uiteinde kan de volgende 
ronde vormen aannemen: brede ronding,609 gladde knopvorm,610 geribbelde mini-
halfcilinder.611 Dit uiteinde kan er echter ook uitzien als naast elkaar gelegen, al of niet 
geribbelde V-vormen.612 
 Al deze plaquevormen zijn niet in de thans bekende mallen uitgesneden. De vraag waarom 
dat zo is, is voor Kreta eenvoudig te beantwoorden: kennelijk behoorden ze niet tot het 
standaardrepertoire van de Kretenzische mallensnijders, want in het overvloedig 
teruggevonden kralenmateriaal van Kreta komen deze vormen maar weinig voor.613 Voor het 
vasteland ligt dat anders. De afwezigheid daar van matrijzen met deze vormen kan 
samenhangen met het relatief beperkte aantal teruggevonden vastelandsmallen. De kans dat  

                                                           
606 Effinger 1996, 35-36, 343. 
607 Effinger 1996, 36, 343. Voor een bespreking van de achtschild- en lelieplaques zij verwezen naar de 
hierboven behandelde malmotieven ‘Achtschild’ en ‘Lelie’ in dit hoofdstuk, onder de subkop ‘Kreta’. 
608 Eén plastisch uiteinde, gladde knop: Papadopoulos 1978-79, fig. 325, nr. 14. Eén plastisch uiteinde, 
geribbelde mini-halfcilinder: idem, nrs. 15, 19 (herkomst: Achaea). Twee plastische uiteinden, gladde knop: 
Haevernick 1960, pl. 5.2, middelste rij (herkomst: Attika). Twee plastische uiteinden, geribbelde mini-
halfcilinder: Haevernick 1960, 37, fig. 1a (herkomst onbekend), pl. 3.2, bovenste rij (herkomst: Attika); 
Haevernick 1981A, 404, nr. 22, afb. 1 (herkomst: Tiryns, ‘Unterburg’); Buchholz en Karageorghis 1973 (2), nrs. 
1341-1342, fig. 36 (herkomst: waarschijnlijk Attika of Oost-Peloponnesus). 
609 Papadopoulos 1978-79, fig. 325, nrs. 25-26, 30. Herkomst: Achaea. 
610 Haevernick 1960, pl 5.2, onderste rij. Herkomst: Attika; Papadopoulos 1978-79, fig. 325, nr. 27. Herkomst: 
Achaea. 
611 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), nr. 1310, bovenste en middelste rij; donkerblauw glas; herkomst: ‘said to 
be from Aigion’, N. Peloponnesus; LH. Papadopoulos 1978-79, fig. 325, nr. 29; herkomst: Achaea. 
612 Nightingale 2000, 7, fig. 1.8, 1.22. Herkomst: Mycene, kamergraven. 
613 Zie noot 603. 
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een serieproduct zoals een reliëfkraal wordt teruggevonden is nu eenmaal vele malen groter 
dan de kans dat een uniek voorwerp als een mal wordt teruggevonden.614 
 
Op rechthoekige vastelandsplaques zijn, behalve de van Kreta bekende varianten A-E,615 
onder andere de volgende motieven aanwijsbaar:616 argonaut,617 guirlandes(?)618, helmen met 
everzwijntanden,619 vrouw met strokenrok en hoofddeksel,620 vrouw op viervoeter.621 
 
Roofvogel: zie ‘Vogel’ 
 
Rozet 
Be 2, motief 3 (groep in rechthoekig kader) (pl. 45:1); Kn 1, motief 2 (pl. 1); My 6, motief 5 
(in rechthoekig kader) (pl. 28:2); Po 2, motief 8 (pl. 8:1-2); Th, motief 1 (pl. 33:1) 
 
Acht rozetten sieren vijf verschillende mallen, twee van Kreta (Kn 1, Po 2), twee van het 
Griekse vasteland (My 6, Th) en een van onbekende herkomst (Be 2). De Berlijnse mal (Be 2) 
bevat vier rozetten in één en hetzelfde rechthoekig kader. Ook de Mycene-rozet (My 6, motief 
5) bevindt zich in een dergelijk kader. In dit laatste geval is het kader echter met slordige 
lijnen aangebracht, is de rozet niet centraal in het kader geplaatst en is het de vraag of de 
ruimte tussen de kaderlijnen en de rozet is uitgediept, een voorwaarde om door middel van 
deze matrijs een rechthoekige plaque te kunnen produceren. Mogelijk was de bedoeling van 
dit kader de ruimte te begrenzen waarbinnen de rozet moest passen (vergelijk mal My 7, 
motieven 3, 9, 20, 22). 
 De rozet op Poros-mal 2 is sterk schematisch weergegeven: zijn contour is cirkelvormig, 
rechte (dubbele) groeven dienen als scheiding tussen de bloembladen. De Berlijnse rozetten 
bezitten eveneens een cirkelvormige contour. De drie overige rozetten (op Kn 1, My 6 en Th) 
hebben de meer naturalistische contour die de afzonderlijke bloembladen volgt. Twee van de 
drie - de beide ‘vastelandsrozetten’ (op My 6 en Th) - kenmerken zich door het feit dat elk 
van hun bloembladen is voorzien van een binnenblad. 

Het aantal (buitenste) bloembladen loopt uiteen van zes (My 6, motief 5) tot acht (Po 2, 
motief 8, en, waarschijnlijk, Th, motief 1) tot tien (Kn 1, motief 2). De vier omkaderde 
rozetten op Be 2 (motief 3) tellen er respectievelijk zes, zeven en acht (2x). 

                                                           
614 Zo staat tegenover de vondst van tientallen rechthoekige plaques van Kreta slechts één dergelijk motief op 
een Kretenzische mal (Kn 2, motief 5). 
615 Voorbeelden van variant F zijn buiten Kreta niet aangetroffen (Effinger 1996, 37). 
616 Voor de bespreking van klimopbladen en rozetten op vastelandsplaques zij verwezen naar de malmotieven 
‘Klimop’ en ‘Rozet’, onder de subkop ‘Vasteland’. 
617 Voor de bespreking van argonauten op vastelandsplaques zij verwezen naar het hierboven behandelde 
malmotief ‘Argonaut’, onder de subkop ‘Vasteland’. 
618 Rahmstorf 2008, 221, nr. 1756, pl. 86, 95:9. 
619 Helmen met everzwijntanden: het betreft twee exemplaren. Eén is een glazen exemplaar (‘hanger’) uit een 
kamergraf dichtbij ‘the Old People’s Home’ (LH IIIA) in Thebe (Boeotië). De middelste van de drie helmen is 
ondersteboven afgebeeld. De plaque heeft een halfcilindrische bovenrand en een, op de afbeelding, in detail 
moeilijk waarneembare benedenrand. Buchholz en Karageorghis 1973 (2), nr. 1316. Het andere exemplaar is van 
een glasachtig materiaal. Het werd teruggevonden in Tiryns en dateert uit het begin van LH IIIC of eerder. Er 
zijn twee helmen op afgebeeld. Hoewel ze gelijkenis vertonen met trompetschelpen, zijn ze op grond van hun 
wangstukken als helmen te identificeren, aldus Rahmstorf  (2008, 222-223, nr. 1753, pl. 86, 95, nr. 8). 
620 Voor de bespreking van vrouwen in strokenrok op een mal voor een vastelandsplaque zij verwezen naar het 
hieronder behandelde malmotief ‘Vrouwen, zittend (in rechthoekig kader)’. 
621 Vrouw op viervoeter: het betreft een glazen exemplaar uit Dendra, ‘King’s Tomb’; LH IIB-IIIA1. De 
voorstelling wordt omschreven als ‘Europa on the bull’. Boven en beneden bevindt zich een kaderrand die met 
een reeks reliëfparels lijkt te zijn versierd. Zie Persson 1942, fig. 24. 
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Alle rozetharten zijn cirkelvormig. De grootte van de rozetten loopt uiteen: die op My 6, 
Po 2 en Kn 1 bezitten een middellijn van respectievelijk ca. 1,5, 2,3 en 3,3 cm (Th, motief 1: 
onbekend). 
 
Op mal Be 2 is naast de omkaderde rozetten een wervelingsmotief te zien (nr. 2; pl. 43:3), dat 
aanvankelijk als een rozet lijkt te zijn bedoeld. Zie voor een bespreking de paragraaf 
‘Werveling’. 
 
Zoals hierboven opgemerkt, hebben de Mycene-rozet (My 6) en de rozettengroep op de 
Berlijnse mal (Be 2, motief 3) een rechthoekige omkadering. Het is nuttig ze met elkaar te 
vergelijken, omdat beide voor de vervaardiging van rechthoekige plaques kunnen zijn bedoeld 
(zoals gezegd, staat dat voor het exemplaar op My 6 niet vast). De enkelvoudige Mycene-
rozet telt zes bloembladen met binnenblad; de rozetcontour volgt de bloembladen. De vier 
Berlijnse rozetten zijn gerangschikt als vier stippen op een dobbelsteen, tellen elk zes tot acht 
bloembladen en hebben een cirkelvormige contour. In het centrum van de rozettengroep 
bevindt zich een uitgediepte stip. Rozetplaques die met behulp van Berlijn-mal 2 
respectievelijk Mycene-mal 6 worden voortgebracht, zullen onderling dus sterk verschillen in 
uiterlijk. 
 
Kreta 
 
Kretenzische sieraden in de vorm van rozetten komen niet voor als hanger, maar wel als 
reliëfkraal; er zijn er meer dan driehonderd van bekend. Tweederde behoort tot Effinger’s 
variant A (pl. 66:9-10).622 De rozet telt doorgaans acht, maar soms zes of twaalf 
bloembladen.623 Het hart is cirkelvormig en meestal convex. Bijna alle exemplaren van deze 
variant bezitten twee zijdelingse parallelle doorboringen. Een enkel exemplaar heeft er één. 
Het materiaal is overwegend goudblik (soms over een kern van brons); er bestaan echter ook 
exemplaren van glas. Deze laatste komen voor in LM IIIA, IIIB en IIIC. De meeste goudblik-
exemplaren dateren uit LM IIIA. Eén groepje goudblik-exemplaren, afkomstig uit graf I in de 
necropool van Knossos-Isopata, is te dateren in LM II-IIIA. De middellijn van de exemplaren 
binnen deze variant loopt uiteen van 0,7-1,0 cm.624 
 De rozetten van Effinger’s variant B kenmerken zich door de aanwezigheid van acht 
bloembladen met binnenbladen (pl. 66:11). Deze rozetten bezitten twee zijdelingse parallelle 
doorboringen. Driekwart is van glas, de rest van goudblik. De glazen exemplaren komen voor 
van LM IIIA1 tot LM IIIB, de goudblik-exemplaren dateren uit LM IIIA-B en LM IIIB. De 
middellijn van de exemplaren binnen de B-variant loopt in lengte uiteen van 1,75 tot 2,4 cm, 
waarmee zij beduidend groter zijn dan die van de variant zonder binnenbladen.625 
 Behalve reliëfkralen die de vorm hebben van een rozet, bestaan er reliëfkralen in de vorm 
van rechthoekige of trapezoïde plaques, waarop aan de voorzijde rozetten zijn afgebeeld.626 
Het aantal zekere exemplaren bedraagt acht, afkomstig van drie vindplaatsen. De korte zijden 
van deze rechthoekige en trapezoïde plaatjes vertonen in de meeste gevallen een opstaande 
rand of ‘rol’, in feite een geribbelde welving. Boven elkaar zijn twee rozetten in reliëf  

                                                           
622 Effinger 1996, 37. Hieronder bevindt zich een dubbelzijdige reliëfkraal, afkomstig uit tholos D in Archanes 
(LM IIIA2). Zie Effinger 1996, 136-137, cat. nr. A 12k, nr. 1, pl. 24a. Zie voor een overzicht van alle 
rozetvormige exemplaren haar pp. 343-344. 
623 Effinger 1996, 37. Over het aantal bladen van nr. Go 1a is Effinger niet eenduidig: op p. 37 is sprake van zes 
bladen, hetgeen niet strookt met haar opgave in de catalogus (zeven bladen). 
624 Effinger 1996, 37, 343-344. Er zouden ‘minstens 21’ exemplaren van glas zijn. 
625 Effinger 1996, 37, 343-344. 
626 Effinger 1996, 35-36, 343; het betreft haar variant D van de plaquevormige reliëfkralen. 
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afgebeeld. Deze zijn 4-, 5- of 6-bladig.627 In één geval is sprake van een enkele (6-bladige) 
rozet die uitsteekt over de lange zijden van de plaque. Deze plaque is in de lengterichting van 
groeven voorzien.628 Het materiaal van deze rozet-plaques is glas; er is echter één 
(fragmentarisch) exemplaar van faience, afkomstig uit Knossos. De rozet-plaques worden 
gedateerd in LM IIIB en LM IIIC; het exemplaar met de enkele rozet dateert uit deze laatste 
periode. Het faience fragment is ongedateerd. 
 Naast rozetvormige reliëfkralen en plaques met rozetten zijn er schijfvormige stukjes 
goudblik die een rozet uitbeelden. Deze afbeeldingen zijn volgens Effinger ofwel in het blik 
gedrukt ofwel in een matrijs gedreven. Behalve een cirkelvormige contour bezitten ze een 
cirkelvormig hart en 8, 12 of 14 bloembladen. Bijna alle 196 exemplaren bezitten twee tot zes 
gaten aan de rand. De maat van de schijfjes varieert van 1,1-2,6 cm. Ze dateren hoofdzakelijk 
in LM IIIA en LM IIIA1; twee exemplaren hebben als datering LM IA-B en IIIC.629 
 
Vasteland 
 
Een groot aantal rozetvormige reliëfkralen van het Griekse vasteland is tot op zekere hoogte 
tot Effinger’s variant A te rekenen: er zijn er bij die een afwijkend aantal bloembladen hebben 
(pl. 66:12; Mycene, graf 11). De datering is LH IIIA-B, de gebruikte materialen zijn goudblik, 
glas en faience. Van enkele glazen exemplaren is het cirkelvormige hart door een reeks 
reliëfpunten (pseudo-granulen) omgeven (pl. 66:13; Pylos, tholosgraf III).630 Variant B – de 
variant met de binnenbladen – is vertegenwoordigd met exemplaren in goudblik (LH IIB, LH 
IIIA-B) en glas (LH IIB, LH IIB-IIIA1, LH IIIA-B).631 
 
De op het Griekse vasteland aangetroffen rozetplaques waarvan de vorm niet samenvalt met 
die van de rozet (de cirkelvormige niet meegerekend), zijn, net als de Kretenzische, 
rechthoekig of trapezoïde. Anders dan op Kreta zijn er bovendien plaques die zich slechts aan 
één lange zijde verjongen. Onder het vastelandsmateriaal bevindt zich een exemplaar dat 
vergelijkbaar is met het hierboven aangehaalde Kretenzische exemplaar waarbij één enkele 
rozet uitsteekt over de lange zijden van de plaque. De rozetplaques van het vasteland dateren 
uit LH IIIA-IIIC en zijn van glas. Het exemplaar met de enkele rozet dateert uit LH IIIA2.632 
 
De schijfvormige stukjes goudblik met rozet-motief van het vasteland (LH IIA-IIIB) komen 
qua afmetingen en uiterlijk overeen met de exemplaren van Kreta. De vondstgroepen bestaan 
ten dele uit grote hoeveelheden exemplaren. Zo kwamen uit Kamergraf 515 te Mycene meer 
dan honderd exemplaren in twee verschillende groottes te voorschijn.633 
 
Ruitvormig motief 
Kn 2, motief 3 (pl. 3:1) 

                                                           
627 Behalve de acht zekere plaques met rozetten noemt Effinger (1996, 36, 343) negen niet-afgebeelde 
exemplaren uit Atsipades, die elk drie rozetten tellen. 
628 Het betreft exemplaar PL 1e uit Phaistos-Liliana. Effinger 1996, 36, 283, 343, pl. 16f. 
629 Effinger 1996, 5-6. 
630 Effinger 1996, 37. In Pylos werden van dit ornament zes intacte exemplaren en vele fragmenten aangetroffen. 
Alleen de harten van de grotere exemplaren zijn verheven en omgeven door een reeks pseudo-granulen. Zie 
Blegen 1972 (2), deel III, 88, pl. 171, nr. 7. 
631 Effinger 1996, 37 en noten 586-587. 
632 Effinger 1996, 36. 
633 Effinger 1996, 6. 
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De uitgerekte ruit op de Kretenzische mal Kn 2 kenmerkt zich door een groef op de lengteas, 
in de richting waarvan de twee helften zich geleidelijk verdiepen. Omdat een smalle groef 
voor een rijgdraad ontbreekt, is niet duidelijk voor welk type sieraad de matrijs bedoeld is. 
 
Kreta / Vasteland / Rhodos 
 
De vorm van een ruit komt in het Aegeïsche sieradenmateriaal verscheidene keren voor. Door 
gebrek aan afbeeldingen en schaarste aan gegevens is het echter onduidelijk in hoeverre zich 
hieronder met een mal gemaakte exemplaren bevinden. Een in 1887-’88 in Mycene 
opgegraven exemplaar is waarschijnlijk met een mal gevormd (pl. 67:1). Deze ruitvormige 
glazen plaque heeft een driehoekige dwarsdoorsnede en een middenrib op de lengteas.634 Er is 
een grote gelijkenis met de ruitvorm op Knossos-mal 2. 
 Ruitvormige glazen kralen komen ook uit Heraklion-Poros (kamergraf; MM IIIB-LM 
IIIB), Argos-Deiras (Argolis; graf 18; begin LH IIIB) en Ialysos (Rhodos; graf NT 57; LH 
IIIA2 of LH IIIB).635 
 
Schelpen:636 zie ‘Hartschelp’, ‘Kaurischelp’, ‘Trochusschelp’, ‘Trompetschelp’ 
 
Schenkkan 
My 5, motief 5 (pl. 26:4) 
 
De schenkkan is als afzonderlijk motief alleen afgebeeld op mal My 5. Bovendien maakt een 
schenkkan deel uit van een omkaderde voorstelling op mal My 7 (motief 11). Beide mallen 
zijn uit Mycene afkomstig. 
 De twee kannen zijn van het snavelkantype. Ze hebben elk één handvat en er is steeds een 
duidelijk onderscheid tussen de onderdelen: een bolle buik, een smalle hals en een brede 
geprononceerde lip die in een curve verloopt en uitmondt in een tuit. 
 De door een ‘genius’ vastgehouden kan op mal My 7 heeft de vormkenmerken van de My 
5-kan in verhevigde mate. De (veel grotere) My 5-kan is echter rijkelijk voorzien van reeksen 
decoratieve uitboringen, die in een afdruk imitatie-granulen doen ontstaan. De beide groeven 
die haaks op de kan staan, laten zien dat deze matrijs bedoeld was voor de vervaardiging van 
reliëfkralen. 
 Eigen aan de My 5-kan zijn voorts de raadselachtige ronde holtes ter weerszijden van de 
voet. In een afdruk bollen deze zijstukken wat meer op dan de voet zelf. Een ander motief op 
dezelfde mal, de bij (motief nr. 4), is van overeenkomstig holtes voorzien, en wel ter 
weerszijden van zijn kop. Wellicht was er een decoratieve of een praktische reden deze 
motieven aldus uit te voeren. Op grond van vondsten van kralen die tezamen één ketting 
moeten hebben gevormd, kan worden geconcludeerd dat het niet ongebruikelijk was twee 
kraaltypen te combineren,637 en evenmin om veelvormige kralen af te wisselen met 
eenvoudiger tussenkralen (pl. 67:2).638 Wanneer diverse exemplaren van de schenkkan dan  

                                                           
634 Zie Sakellariou 1985, 133, nr. 2279, 309, nr. 125. 
635 Konstantinidi 2001, respectievelijk 95 re., 179 li. en 163 re. Het exemplaar uit Argos is voorzien van 
reliëfdecoratie. Een van de vier exemplaren uit Poros is gegroefd. Het exemplaar uit Ialysos is gedecoreerd met 
een dubbele rozet. 
636 In de onvolledig gepubliceerde mal Ch is een niet nader omschreven schelp uitgesneden. 
637 Zie bijvoorbeeld een halsketting uit Dendra, graf 10, die een goed in elkaar passende combinatie laat zien van 
twee elkaar beurtelings afwisselende reliëfkraaltypen, de ‘waz’-lelie en de kaurischelp. (Konstantinidi 2001, 90 
re., pl. Ia, midden; de kaurischelpen worden door haar halfrozetten genoemd; Persson 1942, 79). 
638 Deze afbeelding toont een ketting van 119 barnstenen kralen met een merendeels afgeplatte bolvorm en 3 
veel grotere barnstenen kralen in een andere vorm die als blikvanger dienden (Schachtgraf O; NM 8657; 
Mylonas, 206, nr. Ο-332, pl. 186b). 
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wel de bij tot één ketting worden samengevoegd, zal het door de zijwaartse bollingen van 
deze reliëfkralen lijken alsof zij met kleine ronde kralen worden afgewisseld. Behalve meer 
variëteit is het effect meer volume en, in het geval van gouden kralen, meer schittering. 
Mogelijk was het aanbrengen van twee zijholten een noviteit van de mallensnijder in kwestie, 
die beperkt bleef tot deze mal. 
 
Betekenis van het schenkkan-motief 
 
De schenkkan staat te boek als een ‘sacred Minoan motif’, dat al in de Oude Paleistijd op 
Kreta voorkomt. Higgins verwijst naar een stenen amulet in deze vorm uit Hagios 
Onouphrios.639 Zoals hierboven aangegeven, is de schenkkan een oorspronkelijk attribuut van 
de Minoïsche ‘genius’, die het gebruikt om er plengoffers mee te verrichten.640 Deze vaas 
komt echter ook voor in andere combinaties die een rituele context lijken te hebben, zoals 
temidden van twee cultushoorns op een lensvormig zegel van Kreta (pl. 67:3).641 
 
Kreta 
 
Er zijn van Kreta geen kralen maar wel enkele hangers bekend die vaatwerk uitbeelden. Alle 
zijn rondom vormgegeven. Vijfmaal is een kan nagebootst en eenmaal een pyxis. De kannen 
zijn van kalksteen, bergkristal, steatiet en, in één geval, faience. Drie exemplaren dateren uit 
perioden binnen het tijdsbestek VM I-MM II, twee exemplaren uit LM III. De faience kan 
(LM IIIA1) heeft een horizontale tuit, een buikig lichaam en een korte hals. Tussen hals en 
handvat bevindt zich een ronde doorboring die als ophanggat kan hebben gefungeerd.642 
 
Vasteland 
 
Van het Griekse vasteland zijn zowel reliëfkralen als hangers in de vorm van vaatwerk 
afkomstig. 
 Vaasvormige hangers zijn er in goudblik, glas en steen.643 Voorbeelden van gouden 
snavelkanhangers met reeksen imitatie-granulen zijn afkomstig uit Thebe (Oud Kadmeion; 
LH IIIA) (pl. 67:4).644 en Englianos (Messenië; tholosgraf III; LH II-IIIB) (pl. 67:5).645 Een 
groepje van minsten 7 glazen exemplaren komt uit Larissa-Megalo Monasteri (Thessalië; graf 
; LH IIIA2-IIIB).646 
 De reliëfkralen bevonden zich in Mycene (kamergraf 103; LH IIIA-B; pl. 67:6), 
Alepotrypa (Argolis; kamergraf 68; LH IIB), Ryzomylos-Nichoria (Messenië; ‘Veves’-
tholosgraf; LH IIIA2-IIIB2) en Athene (Agora, graf XVII; LH IIIA2). Ze zijn van goudblik en 
bezitten twee parallelle doorboringen overdwars.647 De kannetjes werden op wisselende wijze 
versierd, onder meer met imitatiegranulen.648 
 
Schijf 

                                                           
639 Higgins 1980 (2), 82, nr. 27. 
640 Hoofdstuk ‘Motieven’, par. ‘Betekenis van het ‘genius’ met schenkkan en palmboom-motief’. 
641 Zie voor de iconografie van schenkkannen in de Minoïsche en Myceense cultuur Stürmer 1985. 
642 Effinger 1996, 44, 131, nr. A 4e, 347, pl. 19a. 
643 Effinger 1996, 44, noten 715-717. 
644 Demakopoulou en Konsola 1981, 50, pl. 17. 
645 Konstantinidi 2001, 109 re. 
646 Effinger 1996, 44, noot 716. 
647 Effinger 44-45, noten 718-719; Konstantinidi 2001, respectievelijk 80 re., 81 li., 116 re., 126 re. 
648 Sakellariou 1985, 302, nr. 84. 
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Kr, motief 3 (pl. 10:3); My 2, motief 5 (2 exemplaren) (pl. 17); My 6, motieven 7, 10 (pl. 
28:2); Po 1, motief 2 (pl. 6:2); Po 2, motief 4 (pl. 7) 
 
In vijf mallen zijn (ronde) schijfvormige matrijzen uitgesneden. Drie mallen komen van 
Kreta, twee van het vasteland. De diameter van de schijven varieert, voor zover bekend, van 
0,7 tot 1,5 cm. Bij enkele loopt een groef voor een rijgdraad (My 6, motief 10; Po 1, motief 2; 
bij My 6, motief 7, loopt mogelijk een dubbele groef). Ten minste één exemplaar is een 
gietvorm (Po 1, motief 2, en, misschien, Kr, motief  3). Sierdetails, zoals groeven, ontbreken. 
Mogelijk waren sommige van deze matrijzen bedoeld voor helften van een schijf, die met 
soldeer aan elkaar bevestigd werden, waardoor een lensvormig geheel ontstond. De afdrukken 
van de gewelfde My 2-matrijzen zouden zich daar goed voor lenen. 
 Behalve als halsversiering kunnen de met behulp van deze matrijzen gemaakte kralen ter 
versiering van weefsels en andere voorwerpen zijn gebruikt. (Zie hieronder, in de paragraaf 
‘Vasteland’, de kralenvondsten uit Dendra.) 
 
Kreta 
 
Van Kreta zijn ongeveer 2500 ongedecoreerde kralen afkomstig die het uiterlijk hebben van 
een cirkelvormige schijf. Hun datering varieert van VM I-III tot LM IIIC. Effinger rekent ze 
tot de rondom vormgegeven kralen. Ze worden gekenmerkt door een centrale doorboring. 
Hun materiaal is divers: barnsteen, bergkristal, brons, hout, ivoor, lavagesteente, kornalijn en 
steatiet. Maar ook faience, glas en goudblik.649 Ik veronderstel dat de glazen en faience 
exemplaren met behulp van een mal zijn gemaakt (en naderhand centraal doorboord). De 
teruggevonden goudblik-exemplaren hebben een te vroege datering voor een dergelijke 
productiewijze (VM II-III).650 
 Van Kreta komen voorts (rondom vormgegeven) kralen met een lensvorm. Ook deze zijn 
ongedecoreerd. Verscheidene exemplaren zijn van goudblik en glas. Die van goudblik zijn uit 
twee delen samengesteld en zijdelings doorboord. Ze stammen uit vondstcontexten met 
uiteenlopende dateringen.651 Het is niet zeker, maar wel mogelijk dat beide kraaldelen met 
een mal zijn gemaakt en vervolgens aaneen gesoldeerd. 
 
Vasteland 
 
Op het Griekse vasteland zijn eveneens talloze ongedecoreerde kralen met het uiterlijk van 
een schijf of een lens teruggevonden.652 De materialen zijn wederom divers: de schijfjes zijn 
er in barnsteen, glas, goud, ivoor, klei, kornalijn en zilver, de lensvormigen in blauwe steen, 
glas en goud. Hun datering loopt sterk uiteen. In tegenstelling tot de Kretenzische 
schijfvormige kralen lijken die van het vasteland in meerderheid geen centrale doorboring te 
bezitten. Een aantal vooral gouden schijfjes is gedecoreerd. Sakellariou toont een voorbeeld 
van stenen schijfjes uit Mycene (graf 103; LH IIIA-B) die zijdelings zijn doorboord.653 

                                                           
649 Effinger 1996, 28, 334-336. Het betreft haar variant A van de schijfvormige kralen. 
650 Effinger 1996, 265 (M 37f), 267 (M 41a). De goudblik-exemplaren bestaan uit twee vondstgroepen uit 
Mochlos. De schijven van een van beide vondstgroepen zijn tweedelig. 
651 Effinger 1996, 26, 331, noemt vijf exemplaren uit Mochlos (M 37b; M 39b) en een exemplaar uit Archanes 
(A 12k, nr. 7). 
652 Tenzij anders aangegeven, is de hier verstrekte informatie over schijf- en lensvormige vastelandskralen 
gebaseerd op gegevens zoals vermeld in de ‘Catalogue of the sites that revealed jewellery’ in Konstantinidi 
2001, 55-203. 
653 Sakellariou 1985, 290, nr. Λ 4938, 294, nr. 18. 
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In kamergraf 2 (de zogeheten Cenotaaf) te Dendra (LH IIA-IIIB), rechts van de ingang naar 
de kamer, werd een interessante vondst gedaan van honderden dunne schijfvormige kralen 
van blauw en wit glas, tezamen met het gevest van een bronzen zwaard. Deze kralen, die elk 
een centraal rijggat hebben en een middellijn van 0,5 cm, zouden het gevest hebben 
gesierd.654 Vlakbij de vondstplek, links van de ingang naar het graf, werden ongeveer 40.000 
kleine glazen kralen aangetroffen van een met kralen bestikt gewaad. Ze vertoonden een 
zigzag patroon in de kleuren (en volgorde) geel, bruin, zwart, blauw en wit. Hun middellijn is 
0,3-0,15 cm.655 
 Ook de vele tientallen gouden ‘roundels’, zowel ongedecoreerd als met reliëfdecoratie 
(verschillende motieven), uit de Schachtgraven III-V in Mycene (LH I) worden als 
‘kledingversiering’ beschouwd.656 
 
Slakkenhuis: zie ‘Trochusschelp’ 
 
Spiraal 
Kn 2, motief 2 (pl. 3:1); My 7, motief 21 (pl. 30) 
 
Het spiraalmotief dat is ingekrast in Knossos-mal 2 is, hoewel geïsoleerd weergegeven, een 
variant van het lopende spiraaltype. Deze staat te boek als meanderspiraal of lopende S-
spiraal.657 Te zien zijn twee in elkaar gedraaide spiralen die, evenwijdig aan elkaar, een 
tegengestelde richting uitgaan. Anders dan bijvoorbeeld bij de trochusschelpspiraal, die de 
diepte opzoekt, vindt de draaiing plaats in het platte vlak. Een der uiteinden loopt door tot de 
rand van de mal, waar in zijaanzicht een kleine V-vorm is uitgesneden.658 Voor een 
giettrechter lijkt deze opening echter van te geringe omvang. De toepassing van de 
spiraalvormige matrijs is onduidelijk. Mogelijk moest hij een hanger of kledingappliqué 
opleveren. 
 Lopende S-spiralen zijn ook te zien als versiering van de schacht en het kapiteelkussen van 
een miniatuurzuiltje dat is weergegeven op Mycene-mal 7 (nr. 21).659 
 
Kreta / Vasteland 
 
Van Kreta en het Griekse vasteland zijn verscheidene spiraalvormige sieraden bekend. 
Meestal gaat het om zogenaamde ‘hair-spirals’, aangetroffen bij de schedel of boven de 
schouder van een bijzetting. De spiralen zijn doorgaans van goud (meest gouddraad, soms 
goudblik) en, in mindere mate, van brons en zilver.660 Zo zijn uit Phaistos-Hagios Onouphrios 
(VM I-MM II) twee spiraalvormig gebogen draden van goud afkomstig (pl. 67:7 toont één der 
exemplaren), die tot 17 cm lang zijn. Het ene exemplaar heeft twee windingen, het andere 
drie. Bij de laatste is een uiteinde iets verbreed en afgeplat. De windingen zijn 
uiteengetrokken.661 Uit Knossos-Sellopoulo (LM IIIA1) komt een exemplaar van gouddraad 
(pl. 67:8) met een middellijn van 2,0 cm.662 Vergeleken met de spiraal op de mal wijken deze  

                                                           
654 Persson 1931, 79, 106, pls. XXVIII 2. 
655 Persson 1931, 79-80, 106, nr. 51, pl. XXXV, XXXIV 4. 
656 Konstantinidi 2001, 63-65. 
657 Niemeier 1985, 100. De benamingen zijn respectievelijk van A. Furumark en G. Walberg. Furumark (1941, 
354, fig. 59, nr. 32) spreekt letterlijk van ‘returning or meander type’. 
658 Waarneming van Erkelens (1993, I, 17). 
659 Zie het motief ‘Zuil/Zuilvormig motief’ in dit hoofdstuk. 
660 In de de ‘Catalogue of the sites that revealed jewellery’ in Konstantinidi 2001, 55-203, en de chronologische 
tabel van de ‘Reif- und Spiraltypen’ in Effinger 1996, 316-321, worden diverse ‘hair-spirals’ genoemd. 
661 Effinger 1996, 21, 274-275, 316, nr. PH 1a, pl. 13q. 
662 Effinger 1996, 21, 218, 317 nr. KnS 4a, pl. 7i. 
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spiralen echter op twee punten af: ten eerste bestaan ze uit slechts één draad en ten tweede 
ontstaat er dieptewerking doordat de draad zich gaandeweg ringsgewijs stapelt. 
 Spiraalvormige armbanden van brons werden aangetroffen in een kamergraf in Mazaraki 
Zitsas (Epirus; LH IIIB-C).663 
 De variant van de lopende spiraal die op de mal is weergegeven, is bekend van 
beschilderde Minoïsche ceramiek uit MM IIIB-LM I (respectievelijk pl. 67:9 en 67:10; 
Knossos). Op vastelandsceramiek wordt hij vanaf LH I aangetroffen.664 
 
Spiraalpatroon (in rechthoekig kader) 
Kn 5, motief 1 (pl. 5:1) 
 
In een uitgehold rechthoekig kader is een patroon uitgesneden. Drie evenwijdig aan elkaar 
lopende rechte lijnen zijn, aan de buitenzijden, over de hele lengte voorzien van schuin naar 
buiten stekende, korte S-spiralen. Enkele zijn zo strak weergegeven, dat de S-curve feitelijk 
ontbreekt. De eindspiralen bestaan uit een ‘tubular drill’-ornament (cirkel met middenpunt). 
Het is niet aannemelijk dat bij deze matrijs rijggroeven zijn uitgesneden: de niet goed 
waarneembare groeven naast de matrijs lijken in het verlengde van de kaderlijnen te lopen en 
zijn waarschijnlijk schetslijnen. Het is weliswaar niet uitgesloten dat het om een matrijs voor 
een rechthoekige reliëfkraal gaat, maar het spiraalpatroon behoort niet tot de 
standaardmotieven die deze kralen op Kreta sieren. Mogelijk is de matrijs bedoeld voor een 
appliqué. 
 
Kreta 
 
Voor het spiraalpatroon is geen exacte parallel aanwijsbaar. Wel is er een oppervlakkige 
overeenkomst met plantaardige versieringen op Minoïsche ceramiek uit MM IB, MM IIB en 
LM I (respectievelijk pl. 68:1-3). 
 
Strook met puntige uiteinden 
Po 2, motief 7 (pl. 7) 
 
Deze langwerpige matrijs is aan één uiteinde doorboord, zij het niet over dwars maar in de 
lengterichting. Aan het andere uiteinde krijgt deze groef niet het te verwachten vervolg. Dit 
simpele motief valt niet in te passen in een van de basale vormcategorieën. Mogelijk is het 
een druppelvormig bedoelde matrijs die mislukt is: op de ommezijde van dezelfde mal prijken 
vier (veel kleinere) druppelvormige matrijzen die voor de vervaardiging van kralen zijn 
bedoeld. 
 
Kreta/Vasteland 
 
Zie hierboven het motief ‘Druppel’ voor een bespreking van druppelvormige reliëfkralen en 
reliëfhangers van Kreta en het vasteland. Voor vergelijking met andere motieven biedt de 
strookvormige matrijs geen aanknopingspunten. 
 
Tonvormig motief 
My 6, motief 6 (pl. 28:2) 

                                                           
663 Konstantinidi 2001, 157 re. 
664 Niemeier 1985, 100, 102 
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De enige matrijs met de vorm van een (halve) ton is versierd met vermoedelijk zes 
dwarsgroeven. De kwaliteit van de beschikbare afbeelding laat een preciezere beschrijving 
niet toe. Een groef voor een rijgdraad ontbreekt. 
 
Kreta / Vasteland / Rhodos 
 
Tonvormige reliëfkralen (en reliëfhangers), vergelijkbaar met het motief op Mycene-mal 6, 
zijn niet bekend. Wel komt uit Mycene (graf 516; LH I) een rechthoekige reliëfplaque die 
twee overlangs geribbelde (half)tonnen draagt (pl. 68:4). Dit ornament staat in de literatuur 
bekend als ‘Nuzi-kraal’ en zou mogelijk van oosterse herkomst zijn.665  
 Rondom vormgegeven kralen met het uiterlijk van een ton komen echter betrekkelijk veel 
voor. Die van Kreta zijn te onderscheiden in ongedecoreerde exemplaren en exemplaren met 
een gegroefd oppervlak. Deze groeven lopen in de lengterichting, schuin rondom of rondom 
over dwars. De exemplaren met dwarsgroeven zijn van goudblik (1 exemplaar uit Mochlos, 
VM II-III; 6 exemplaren uit Mallia-Chrysolakkos, MM IB-III) en steen (enkele exemplaren 
uit Kamilari-Gligori Korphi, MM IB-III + LM II/III). Ze zijn in de lengterichting 
doorboord.666 
 Vastelandsexemplaren met dwarsgroeven zijns afkomstig uit Mycene (pl. 68:5).667 In de 
begraafplaats te Perati (Attika) werden in diverse graven (LH IIIC) tonvormige kralen 
aangetroffen van agaath, barnsteen, faience, kornalijn en steatiet.668 Uit Pylos (tholosgraf IV; 
LH II-IIIB) zijn 21 tonvormige kralen afkomstig. Eén exemplaar is van steatiet, een ander van 
kwarts, van de overige is het materiaal niet aangegeven.669 Uit Elateia-Alonaki (graf XXIV; 
LH IIIB-C) komt een tonvormig exemplaar van faience (pl. 69:1). Het is in de lengterichting 
gegroefd en aan de uiteinden voorzien van een soort kraag.670 
 Op Rhodos (Langada, graf 10; LH IIIB-C) is een rondom vormgegeven tonvormige kraal 
van goud aangetroffen.671 
 
Trochusschelp 
Kn 1, motief 3 (pl. 1); Kn 2, motieven 6, 8 (pl. 3:1); Kn 4, motieven 1-2 (pl. 4:3); My 2, 
motief 2 (pl. 15) 
 
De trochusschelp is het kegelvormig slakkenhuis van de zeeslak ‘Trochus niloticus’, 
behorende tot de ‘Gastropoda’ onder de ‘Mollusca’ (orde der weekdieren). De schelp, die een 
omvang van meer dan 12 cm kan bereiken,672 is zes maal afgebeeld op vier verschillende 
mallen, waarvan er een, My 2, afkomstig is van het Griekse vasteland. Het aantal windingen 
varieert, want de twee slakkenhuizen op mal Kn 4 hebben er respectievelijk vijf en zes, dat op  

                                                           
665 Haevernick 1981B, 146, 148, nr. 1b, afb. 2; Nightingale 2000, 8, fig. 2.21; Nightingale 2004, 173, pl. 2, nr. 4. 
Zie par. 8.2.3.1, V 13, en par. 8.2.3.2, ‘Rechthoekige plaque, gedecoreerd met tonvormige motieven’. 
666 Effinger 1996, 28-29, 337, noemt 167 ongedecoreerde en 109 gegroefde tonvormige kralen. De over dwars 
gegroefde exemplaren zijn haar cat.nrs. M 37c (p. 265), MaC 3a (p. 239) en enkele exemplaren van KaG 2i (p. 
194). 
667 Sakellariou 1985, 295, nr. 24. 
668 Konstantinidi 2001, 135-143. Het betreft de graven 13 (Δ 49), 24 (Δ 64-67), 92 (Λ 202), 136 (Λ 262), 147 (Δ 
197), 152 (Λ 310),  2 (Λ 24). 
669 Konstantinidi 2001, 111-112. Vier exemplaren van dezelfde grootte waren bevestigd aan hangers met de 
vorm van een breed blad. Veertien andere exemplaren bestaan elk uit twee op elkaar aansluitende en in elkaars 
verlengde liggende helften. Ze zijn over dwars doorboord en hebben een gemiddelde diameter van 1 cm en een 
breedte van 0,5 cm. 
670 Nightingale 2003, 312, fig. 1, nr. 9. 
671 Konstantinidi 2001, 167 re. 
672 www.fish.wa.gov.au 
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mal My 2 heeft er zeven. Op laatstgenoemde mal kenmerkt dit motief zich door vier kleine 
holtes in de tweede winding, die in een afdruk imitatie-granulen doen ontstaan. 

Alle overgebleven trochusschelpen beschikken over rijggaten. Op geen der mallen zijn bij 
dit motief echter groeven voor rijggaten te herkennen. Hoewel schelpen, zowel echte als 
namaakexemplaren, in Minoïsche heiligdommen als offergaven zijn achtergelaten, hoeft de 
afwezigheid van een rijggroef op zich niet te betekenen dat de matrijs een ander doel diende 
dan de vervaardiging van een reliëfkraal: motieven 1-2 op mal Kn 4 zijn onvolledig bewaard 
gebleven, waardoor een eventuele groef zich niet meer laat vaststellen. Dit geldt ook voor 
motief 8 op mal Kn 2. Op mal Kn 1 ontbreken groeven voor rijgdraden überhaupt. 
 De doorsnede van de kegelbasis loopt per matrijs sterk uiteen: van 0,6-0,7 tot ca. 2,8 cm. 
Dit geldt ook voor de maximale diepte: ca. 0,4-ca. 1,3. Hoewel de grootte dus aanzienlijk 
verschilt, hebben deze matrijzen gemeenschappelijk dat ze diep de steen in gaan, waardoor 
afdrukken niet zo zeer aan reliëfvoorwerpen als wel aan voorwerpen in het rond doen denken. 
De verhouding tussen de diepte van het voorwerp en de diameter van de rugzijde (de 
doorsnede van de basis) is ongeveer 1:1,7. Ter vergelijking: de andere opgemeten matrijzen 
zijn grofweg vijf tot vijftien keer zo lang als diep. 
 
Kreta 
 
Onder de schelpvormige Kretenzische hangers bevinden zich geen trochusschelpen. 
Trochusschelpvormige reliëfkralen zijn echter op vier plaatsen op Kreta aangetroffen (39 
exemplaren; pl. 69:2). Eén exemplaar is van faience (LM III), alle andere zijn van glas. Deze 
laatste lopen in datering uiteen van LM IIIA1-IIIB.673 
 De meeste exemplaren bezitten twee parallelle, vlak naast elkaar liggende doorboringen 
langs het basisoppervlak; mogelijk zijn twee exemplaren slechts eenmaal doorboord. De 
doorsnede van de basis van de glasexemplaren varieert van 1,5-2,8 cm.674 
 Effinger wijst er op dat een groep trochusschelpvormige reliëfkralen uit graf 4 in Knossos-
Sellopoulo (LM IIIA1) uit minstens twee verschillende matrijzen afkomstig is, omdat ze 
onderling verschillen vertonen.675 
 
Vasteland 
 
Trochusschelpvormige reliëfkralen van het vasteland zijn er zowel met als zonder pseudo-
granulen. De laatste groep (pl. 69:3) omvat vroege exemplaren van goudblik uit Kakovatos 
(LH IIA), en latere exemplaren van glas uit Mycene (kamergraven; LH IIB, LH IIIA-B), 
Argos (graf 6; LH IIIA) en Tiryns (‘Unterburg’, LH IIIC). De basis van de kralen is telkens 
zijwaarts doorboord. De vroege exemplaren hebben twee in elkaars verlengde liggende 
boorgaten, de latere exemplaren hebben twee zijwaartse boorkanalen.676 
 Uit Mycene (graf 71; LH IIB) zijn twee exemplaren van glas afkomstig, elk met twee 
zijwaartse doorboringen vlak boven de basis (pl. 69:4). De windingen van deze exemplaren  

                                                           
673 Effinger 1996, 34, 342. De trochusschelpen vormen haar variant B van de ‘Mossel- en slakvormige 
reliëfkralen’. 
674 Effinger 1996, 34. 
675 Effinger 1996, 34, 219, 342. Het betreft KnS 5k: 17 kralen in twee formaten op een bronzen schaal bij de voet 
van een skelet. In hetzelfde graf, in de buurt van de onderkaak van een ander skelet, bevonden zich nog eens 4 
trochusschelpvormige kralen (KnS 5l). 
676 Zie voor het vroege exemplaar uit Kakovatos: hoofdstuk 8, V 26. Zie voor de exemplaren uit Mycene: 
Sakellariou 1985, 107, nr. Γ 2271 (2), pl. 27 (graf 30);  136, nr. 2270 (1), pl. 37; 139, nr. Γ 2374 (2); 205, nr. Γ 
2963 (1), pl. 92 (graf 71); 293, nr. 11. Argos: Vollgraff 1904, 386, fig. 16. Tiryns: Rahmstorf 2008, 227-228, nr. 
1910, pl. 86, 95, nr. 14; Haevernick 1981A, 406, nr. 23, 408-409, afb. 1-2. 
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bestaan uit een doorlopende reeks pseudo-granulen.677 In Spata (tholos; LH IIIB-C1; glas), 
Tiryns (‘Unterburg’, LH IIIC; glas), Argos (graf 6; LH IIIA; goudblik) en Thebe (LH IIIB1; 
Nieuw Kadmeion, ‘Treasure Room’; goudblik) zijn eveneens exemplaren met pseudo-
granulen teruggevonden.678 
 Andere vindplaatsen van trochusschelpvormige reliëfkralen zijn onder meer Tiryns679 en 
Dimini.680 Reliëfhangers in de vorm van een trochusschelp lijken er niet te zijn. 
 
Trompetschelp (?) 
Kn 1, motieven 4-5 (pl. 1) 
 
In Knossos-mal 1 zijn twee matrijzen uitgesneden, die ogen als gebogen kokervormen. In de 
richting van één uiteinde nemen ze geleidelijk in breedte toe. Ze zijn voorzien van enkele 
gepaarde dwarsribben. Groeven voor rijgdraden ontbreken, zoals bij alle matrijzen in deze 
mal. 
 De uitsnijdingen deden Evans denken aan een tritonshoren of trompetschelp. Daarbij dacht 
hij veeleer aan een trompetschelpsoort uit het Krijt, bijvoorbeeld de ‘Ptychoceras gaultinus’, 
dan aan een recente soort.681 Inderdaad bestaat er tussen beide een fors verschil in uiterlijk 
(zie hieronder). De Tritonshoren of ‘Charonia tritonis’, een tot de Kieuwslakken behorende 
soort, is een roofslak wiens schelp een lengte van 40 cm bereikt.682 
 
Betekenis van het trompetschelp-motief 
 
Alexiou meent dat Minoïsche priesters tijdens plechtigheden in de open lucht, bijgewoond 
door een grote menigte, een Tritonshoren gebruikten om hun stemgeluid te versterken. Hij 
wijst er op dat tot in de 20e eeuw van onze tijd de schelp door veldwachters, schaapherders en 
postbodes op het platteland is gebruikt als trompet en megafoon. Illustratief voor dit gebruik 
in de Minoïsche samenleving zou een voorstelling op een zegel uit de Grot van Idaea zijn 
(Jonge Paleistijd; pl. 69:5), waarin een door hem ‘priesteres’ genoemde vrouw voor een met 
hoorns bekroond en met takken versierd altaar staat en een Tritonshoren omhoog houdt.683 
 Volgens andere auteurs zou het hier een offerscène betreffen, waarbij de schelp zelf de 
offerande is, of waarbij hij dient om een plengoffer te brengen. (In het laatste geval kan de 
schelp in het echt zowel een originele schelp als een stenen nabootsing in de vorm van een 
vaas zijn geweest.) W.-D. Niemeier toont enkele overeenkomstige scènes, waarin eveneens 
een vrouw en een met dubbelhoorns bekroond altaar voorkomen. In twee scènes steekt een 
vrouw twijgen tussen de hoorns (pl. 69:6-7), in een derde scène laat een vrouw bloemen op 
het altaar achter (pl. 69:8).684 
 Dat deze schelp een rol moet hebben gespeeld in de Minoïsche cultus, wordt ook duidelijk 
uit de vondsten op Kreta van stenen plengoffervazen die een nabootsing zijn van 
Tritonshorens. Zo komt uit Mallia een met reliëf versierde en eens waarschijnlijk vergulde  
                                                           
677 Sakellariou 1985, 293, nr. 12, 205, nr. Γ 2963 (2), pl. 92. 
678 Effinger 1996, 34, noten 521-522 (goudblik respectievelijk glas). Demakopoulou en Konsola 1981, pl. 19, 
tonen gouden exemplaren uit Thebe, zowel met als zonder pseudo-granulen. Zie voor het exemplaar met pseudo-
granulen uit Tiryns: Rahmstorf 2008, 227-228, nr. 1645, pl. 86, 95, nr. 14; Haevernick 1981A, 406, nr. 24, 408-
409, afb. 1-2. 
679 Nightingale 2000, 7, fig. 2.11. 
680 Konstantinidi 2001, 153, fig. 32. Deze kralen worden daar ten onrechte betiteld als ‘cockles’. Ze zijn van glas 
of faience en afkomstig uit Graf 61 (LH IIIA2). 
681 Evans 1902-1903, 65 en noot 3. 
682 Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Tritonshoren. 
683 Volgens Alexiou, [z.j.], 107-108, houdt zij de schelp tegen haar mond; CMS II 3, nr. 71. 
684 Niemeier 1989, 169 en noot 32, geeft literatuurverwijzingen naar de betrokken auteurs. Volgens hem is de 
theorie dat de vrouw in de schelp blaast afdoende weerlegd. 
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rhyton van steatiet (LM I; pl. 70:1).685 In Minoïsche heiligdommen zijn herhaaldelijk echte 
Tritonshorens gevonden. Het smalle uiteinde is bijna altijd weggesneden.686 Pl. 70:2 toont 
zo’n natuurlijke Tritonslak, aangetroffen tijdens een opgraving op het onder Minoïsche 
invloed staande eiland Thera (Akrotiri, ruimte Δ16). 
 Het is echter zeer de vraag of aan een sterk afwijkende fossiele variant van de 
trompetschelp, die mogelijk in de mal is uitgesneden, eenzelfde betekenis werd gehecht als 
aan de hier getoonde, recente trompetschelpen. Mogelijk was de Minoër zich van hun 
taxonomische verwantschap niet eens bewust. De eenvoudiger vorm, het geringere formaat en 
de afwijkende ‘klankkast’ van het fossiele type lijken een functie als stemversterker, 
muziekinstrument of plengoffervaas in de weg te staan. Wel kan het fossiele type als 
offerande hebben gediend. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Onder de vele schelphangers van Kreta bevinden zich geen trompetvormigen.687 Evenmin zijn 
er reliëfkralen met deze vorm bekend.688 Uit Mycene komen echter rechthoekige reliëfplaques 
waarop twee dan wel vier trompetvormigen zijn afgebeeld (LH IIB-IIIB), alsmede losse 
trompetschelpen in reliëf (LH IIIA-B; pl. 790:3).689 Deze voorbeelden van het 
trompetschelpmotief geven niet de gekromde vormen op de mal uit Knossos weer, maar een 
meer verfijnde, spiraliserende variant. 
 
Viervoeter 
 
Po 2, motief 1 (pl. 7) 
 
Op de Kretenzische mal Po 2 bevindt zich een liggende, achterom kijkende viervoeter.690 
Identificatie van het dier is moeilijk. Opvallende kenmerken zijn de forse langgerekte snuit, 
de stevige hals, het grote oog en de afwezigheid van oren. Het is niet te zien of de verdikt 
eindigende poten hoefjes voorstellen. Wellicht gaat het om een schaap of een hond. 
 In tegenstelling tot veel andere motieven op deze mal is dit motief niet voorzien van een 
groef voor rijggaten. Voor een kleinood als een reliëfkraal zijn de afmetingen aanzienlijk: 7,2 
x 5,2 cm. Anderzijds meet het grootste krullend blad-motief (Kn 1, motief 8) ca. 9,0 x 3,8 cm. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Overeenkomstige reliëfkralen en hangers ontbreken. 
 
Vlinder 
Em, motief 1 (pl. 34:1) 
 
De Emporio-mal van het eiland Chios is de enige teruggevonden mal waarin het motief van 
een vlinder is uitgesneden. Gezien de excentrische plaats van het rijggat (de lange smalle  

                                                           
685 Schiering 1998, 57, 137, afb. 29. Zie voor een catalogus van trompetschelpen in steen, terracotta en faience: 
Darcque en Baurain 1983. 
686 Alexiou [z.j.], 108. 
687 Zie voor Kretenzische schelphangers: Effinger 1996, 46-47, 348. 
688 Zie voor Kretenzische schelpkralen: Effinger 1996, 33-34, 342. 
689 Sakellariou 1985, respectievelijk nrs. 114, 115, 113. De losse exemplaren uit Mycene bevonden zich in de 
tholosgraven 58 en 82. Konstantinidi 2001, 91 li., verwijst naar een plaque uit Dendra waarop twee 
trompetschelpen zijn afgebeeld. 
690 Viervoeters zijn ook uitgesneden in een mal uit Poros-Katsamba (CMS XII, nr. 1972). 
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groef voor de rijgdraad loopt bovenlangs door een aangrenzende rechthoek die geen 
onderdeel is van de vlinder) was hij bedoeld voor de vervaardiging van een hanger. De 
vlinder heeft een langgerekt, taps toelopend lichaam. Het achterlijf is over dwars gegroefd. 
Het gladde borststuk is uitgerust met twee ongeveer symmetrische vleugels. De vleugelranden 
zijn gelobd. Op de vleugels prijkt een zogeheten oog, opgebouwd uit een cirkel met 
binnencirkel. Mogelijk is het dier voorzien van een kleine kop. Antennen ontbreken. 
 
Betekenis van het vlinder-motief 
 
Niemeier wijst op de rol van vlinders in cultusscènes op zegels. Een zegelring uit tholos A in 
Archanes (pl. 70:4; 71:1; MM III-LM IA) toont onder meer een als godin geïnterpreteerde 
vrouw met in de lucht zwevende elementen. Hieronder bevinden zich twee vlinders, een 
frontaal en een in zijaanzicht afgebeeld, die tot haar attributen worden gerekend. Een 
zegelafdruk uit Haghia Triada (pl. 71:2; LM I) toont een vrouw die met een arm op een 
rotsblok leunt, zich terzelfdertijd omdraait en haar andere arm opheft ten overstaan van twee 
antithetische vlinders en een ‘sacral knot’ die vrij in de lucht zweven. Niemeier houdt het 
voor mogelijk dat dit vlinderpaar de direct ophanden zijnde epifanie van de godin 
aankondigt.691 
 N. Marinatos acht het aannemelijk dat vlinders een funeraire associatie hebben wegens hun 
vermogen om van gedaante te wisselen. Deze metamorfose zou dan een metafoor zijn voor de 
regeneratiecyclus van leven en dood.692 
 
Kreta 
 
Kretenzische hangers in de vorm van een vlinder ontbreken. Wel is uit een LM IIIA-graf uit 
Phaistos-Kalyvia ongeveer een dozijn vlindervormige reliëfkralen van glas afkomstig (pl. 
71:3). Deze sterk gestileerde vlinders zijn samengesteld uit twee spiegelbeeldige slakspiralen 
die elk in een cirkelvormig oog eindigen.693 De enige overeenkomst met de vlinder van Chios 
is de aanwezigheid van deze ‘ogen’. 
 
Vasteland 
 
Op het Griekse vasteland zijn vlindervormige kralen van glas aangetroffen (onder meer in 
Asine, kamergraf I.2; LH IIIA), die nauw verwant zijn met de reliëfkralen uit Phaistos-
Kalyvia en die net als deze zijn samengesteld uit slakspiralen.694 Andere vlindervormige 
ornamenten van het vasteland zijn ‘cut-out reliefs’ van goud (pl. 71:4-6), die als 
kledingversiering dienden (Mycene, kamergraven 15, 102, LH IIB-IIIB; Volos-Kapakli, 
tholosgraf; LH IIB).695 Parallellen met de vlinder van Chios zijn er niet. Ten dele geldt dit 
geldt wel voor acht appliqué’s van gestanst goudblad uit Mycene (Grafcirkel A, Schachtgraf 
III; LH I),696 die met één matrijs lijken te zijn gemaakt (pl. 71:7). Overeenkomstig met de 
vlinder van Chios zijn de vijftandige vleugelcontour, de aanwezigheid van een binnenrand die 
de vleugelcontour volgt en de dwarsgroeven die een weergave zijn van de segmenten waaruit 
het achterlijf in de natuur is samengesteld. Het oog op de vleugels, hoewel verschillend 
opgebouwd, heeft bij beide een cirkelvorm. De Chios-vlinder is echter minder in detail  

                                                           
691 Niemeier 1989, 177, respectievelijk afb. 5.2 en 5.7. 
692 Marinatos 1990, 286, nr. 232. 
693 Effinger 1996, 39, 345. 
694 Effinger 1996, 39 en noot 636. 
695 Konstantinidi 2001, 77 re., 80 li., 152 re. 
696 Karo 1930-33, 51, pl. XXVI, nr. 51. Hood 1982, 654, wijst reeds op hun nauwe verwantschap. 
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uitgewerkt. Uit hetzelfde Schachtgraf komen 121 ‘roundels’, cirkelvormige plaatjes goudblik 
met het vlindermotief (pl. 71:8).697 Dit heeft een geheel ander karakter dan de vlinder op de 
mal. 
 
Vogel 
My 2, motief 1 (pl. 14) 
 
Alleen op vastelandsmal My 2 is een vogel afgebeeld. 

De vogel houdt zijn kop naar links. Zijn opengeslagen vleugels staan als een mantel om 
hem heen. De matrijs is met trefzekere hand uitgesneden. Ter linkerzijde loopt op 
schouderhoogte een lange smalle groef. Vermoedelijk is aan de andere zijde ook een stukje 
van een dergelijke groef zichtbaar. In ieder geval is het waarschijnlijk dat de behouden 
gebleven groef een rijggroef is, hetgeen er op wijst dat de matrijs bedoeld was voor een 
reliëfkraal. 
 
Identificatie van het (roof)vogel-motief 
 
Volgens W. van Diepenbeek is de vogel vooral op grond van zijn postuur en zijn lange tenen 
(klauwen) en poten te identificeren als een roofvogel.698 Op het eerste gezicht zou het kunnen 
gaan om een arend, een havik of een slechtvalk. Het antwoord op de vraag welke van de 
genoemde vogels het meest tot de verbeelding van de Myceners zal hebben gesproken en het 
daarom waard werd geacht op een mal te worden uitgebeeld, is weliswaar speculatief, maar 
zou, met een verwijzing naar hun gedrag en leefomgeving, kunnen luiden: zowel de arend als 
de slechtvalk. Weliswaar hebben zij voor de mens onbereikbare nestelplaatsen, die overigens 
van onderaf goed te zien zijn, maar beide vogels zijn goed zichtbaar in de lucht als zij jagen. 
Hun jachtgedrag is spectaculair. De havik daarentegen is een geheel andere vogel. Hij leeft in 
een andere biotoop. Het is een voor de mens weinig zichtbare vogel die verborgen leeft in 
bossen en bosranden. Zijn jacht speelt zich af in het bos. 
 Indien een arend is afgebeeld, komen zowel de keizerarend (pl. 71:9) als de steenarend (pl. 
72:1) in aanmerking. Beide zijn vogels van het middengebergte, die nog steeds voorkomen in 
Griekenland. Dit geldt ook voor de slechtvalk, de meest imposante en zwaarste valk (pl. 
72:2). 

De zware vleugels en krachtige poten van de afgebeelde vogel doen zowel denken aan die 
van een arend als aan die van een slechtvalk. De aanzienlijke lengte van de poten past echter 
goed bij de slechtvalk (evenals bij de havik); arendspoten zijn relatief korter. De slechtvalk 
heeft ook de uitgesproken lange klauwen van de afbeelding, waarmee hij in de lucht vogels 
vastgrijpt. De klauwen van de arend, die zijn prooi op de grond verschalkt, zijn weliswaar dik 
en krachtig, maar niet zo lang. 

De vogel op de mal heeft een korte nek. De arend heeft een vrij lange nek in tegenstelling 
tot de slechtvalk. De slechtvalk is compacter dan de arend. Ook de kop van de vogel, zoals 
afgebeeld door Schliemann, past meer bij een valk dan bij een arend.699 De snavel van de 
afgebeelde vogel komt, gezien zijn verhouding met de rest van het lichaam, overeen met die 
van de slechtvalk. Hij past iets beter bij de havik (pl. 72:3) dan bij de arend. 
                                                           
697 Karo 1930-33, 43-44, nrs. 2, 4; pl. XXVIII, nrs. 2, 4 (deze nummers zijn verwisseld). Het gaat respectievelijk 
om 64 exemplaren met een middellijn van 5,3 cm (zelden 5,4-5,5) en 57 exemplaren met een middellijn van 6,6 
cm. Het motief zou in het blik zijn gestempeld en verder niet zijn bijgewerkt. 
698 De tekening in Schliemann 1880 (fig. 163) en foto’s van de malzijde met vogel zijn op 7 juli 2007 voorgelegd 
aan en besproken met Prof. Dr. W.J.J. van Diepenbeek te Haarlem. De hier gegeven interpretatie is gebaseerd op 
zijn kennis en observaties. 
699 De kop is door slijtage veel slechter bewaard gebleven dan uit de tekening in Schliemann blijkt. De snavel is 
overigens goed waarneembaar. 
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Een kenmerkend detail van de keizerarend ten slotte zijn de witte vlekken op de 
vleugelboog (schouders). Misschien weerspiegelen deze zich in de belijning op deze plaats bij 
de vogel op de mal. 
 Het staat kortom vast dat een roofvogel is afgebeeld. Een identificatie als slechtvalk is zeer 
goed mogelijk, maar niet zeker. De mogelijkheid dat een keizerarend of steenarend is 
afgebeeld, is minder aannemelijk, maar valt niet uit te sluiten. 
 
Betekenis van het (roof)vogel-motief 
 
Uit Grafcirkel A te Mycene (Schachtgraf V; LH I) komen tien goudblikken schakels van één 
ketting (pl. 72:4-5). Elk exemplaar heeft een gladde rugzijde. Deze is aan de randen 
samengevouwen met de voorzijde die twee identieke, antithetisch geordende arenden zouden 
uitbeelden.700 Hun houding is die van een vogel op een tak die achterom kijkt (of in zijn veren 
pikt). De staart hangt af, de vleugels staan uit. N. Marinatos denkt dat de halsketting een 
emblematische waarde heeft gehad: ‘… the eagle, the predatory bird par excellence, is 
appropriate as a symbol of power.’701 Zij noemt als voorbeeld de twee door haar voor arenden 
aangeziene vogels op de vaak in de literatuur afgebeelde scepter uit de ‘royal tomb’ in 
Kourion (Kaloriziki) op Cyprus. Nog afgezien van het feit dat de vondstcontext van deze 
scepter pas uit de 12e of 11e eeuw dateert, worden de vogels op dit voorwerp in de literatuur 
doorgaans geïdentificeerd als haviken702 of valken.703 
 
De veronderstelde arenden van de halsketting uit Mycene worden ‘Wappenadler’704 of 
‘heraldic eagles’705 genoemd, maar die interpretatie lijkt te zijn ingegeven door de rol van de 
arend in de beeldtaal van latere culturen. Over Myceense heraldiek is niets bekend, zelfs niet 
of zij wel bestond. Feit is dat er te weinig Aegeïsche Bronstijd-afbeeldingen van arenden zijn 
overgeleverd om ons ook maar enigszins een beeld te kunnen vormen van de specifieke 
betekenis van dit dier. 
 Niettemin lijkt het waarschijnlijk dat grote roofvogels als arend en slechtvalk niet louter 
werden gezien als vogels met een indrukwekkend uiterlijk en tot de verbeelding sprekend 
jachtgedrag. Er is namelijk een motief waarin roofvogel en mens zijn samengesmolten: 
diverse Kretenzische zegels706 dragen een afbeelding van een zogeheten ‘vogelvrouw’, een 
wezen met een Minoïsche strokenrok of lang gewaad en de kop en de vleugels van een 
roofvogel: pl. 73:1 toont een voorbeeld uit Axos (Jonge Paleistijd). Op Kretenzische zegels en 
andere voorwerpen  uit Vroeg- en Midden-Minoïsche tijd is bovendien een vogelman 
afgebeeld, die diverse houdingen aanneemt.707 
 
Kreta 
 
Er zijn slechts twee Kretenzische reliëfkralen bekend die een vogel uitbeelden. Het zijn 
vroege exemplaren van gedreven goudblik (MM III-LM I en LM IA-B), afkomstig uit  

                                                           
700 Karo 1930-33, 128, nr. 689, afb. 48, pl. LXVI. Het betreft de vroege reliëfkralen V 16 in par. 8.2.3.1. 
701 Marinatos 1990, 311, cat.nr. 262. 
702 Higgins 1971 (2), 178, afb. 222; Hood 1978, 206, afb. 208; Castleden 2005, 75. 
703 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 167, nrs. 1788 c-d, colour plate 4. 
704 Karo 1930-33, 128, nr. 689. 
705 Higgins 1961, 77. 
706 CMS I Suppl., nr. 98; II 3, nrs. 4, 77, 279; II 6, nr. 28; IV, nrs. 290, 35D. Mogelijk ook: CMS II, nr. 4; V 
Suppl. IB, nr. 263. 
707 Weingarten 1983, 93, pl. 11. 
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hetzelfde graf in Heraklion-Poros, die een zittende vogel weergeven die in zijn gespreide 
vleugel pikt (zie K 14 in hoofdstuk 8).708 Geen parallel derhalve voor onze vogel. 

Voorts zijn er minstens tien Kretenzische hangers in vogelgestalte bekend.709 Hieronder 
bevinden zich sterk geschematiseerde vogels van steen en ivoor, een paar eenden van 
respectievelijk kornalijn en goudblik, en een ivoren hanger in de vorm van vogelkoppen. Ook 
twee vogels met uitgespreide vleugels van respectievelijk zilverblik (VM I) en tweedelig 
goudblik (buiten context gevonden) vormen geen relevant vergelijkingsmateriaal.710 
 Een als arend aangeduide vogel is afgebeeld op een LM IB-zegel uit Mochlos711 (pl. 73:2), 
waarvan de amandelvorm lijkt te zijn uitgerekt om de uitgespreide vleugels te kunnen 
omvatten. Ook op een late lensvormige zegel van steatiet (pl. 73:3; Kreta; LM IIIC-context), 
waarschijnlijk een erfstuk, zou een arend zijn afgebeeld.712 De laatste bevindt zich boven een 
leeuw en spreidt zijn machtige vleugels wijd uit. Deze vleugels zouden inderdaad die van een 
grote roofvogel kunnen zijn (de combinatie met een leeuw wijst wellicht al in die richting), 
maar de afbeelding is te schematisch om verdere specifieke kenmerken te kunnen benoemen.  
 
Vasteland 
 
Stukjes goudblik met een overeenkomstige vorm als de tien hierboven besproken 
kettingschakels uit Schachtgraf V bevonden zich in Schachtgraf III (LH I). Twee sterk 
gestileerde exemplaren zijn waarschijnlijk appliqué’s (pl. 73:4). Een derde exemplaar is 
dubbelzijdig (twee samengebogen stukjes goudblik) en bezit centraal onderaan een open basis 
met een dwarsdoorboring (pl. 73:5). Volgens G. Karo kan hierin een schacht zijn bevestigd, 
bijvoorbeeld van een haarpen.713 
 Een arend zou voorts zijn afgebeeld op een amandelvormig zegel van glas uit kamergraf 
516 in Mycene (pl. 73:6; LH I).714 Zijn houding komt overeen met de ‘arend’ op het 
Kretenzische zegel van pl. 73:2. Ten slotte is op een scherf van een krater uit Tiryns (LH IIIB-
C) een landende(?) roofvogel te zien (pl. 73:7).715 
 
Voluut met staafje 
Kn 6, motief 2 (pl. 5:2); Mi, motief 4 (pl. 32:3); My 1, motief 8 (pl. 12:2); My 5, motief 6 (pl. 
27:1); My 6, motieven 1-2 (pl. 28:2); My 7, motieven 6-7, 16-17 (pl. 29); Po 2, motief 3 (pl. 
7) 
 
In zeven verschillende mallen zijn elf matrijzen uitgesneden, bestaande uit een enkele voluut 
die aan een staafje ‘hangt’. Vier mallen komen uit Mycene, twee van Kreta (Kn 6, Po 2) en 
een uit Midea. 

Het motief komt op de mallen in twee varianten voor: langgerekt en kort. De variant met 
een langgerekte voluut is alleen afgebeeld op de Knossos 6-mal (motief 2). De schacht van 
deze voluut loopt in een curve. De eindspiraal is concentrisch, zoals een trochusschelp. Het 
staafje is een over dwars geribbelde halfcilinder. 

                                                           
708 Effinger 1996, HP 3a, 40, 188-189, 345, pl. 3d, 38b. 
709 Effinger 1996, 50, 350, 351. 
710 De exemplaren met uitgespreide vleugels van zilverblik en goudblik zijn respectievelijk afkomstig uit Krasi 
(Pediados) (Effinger 1996, KP 4a, 50, 236-237, 350) en Mallia-Chrysolakkos (Effinger 1996, MaC 4c, 50, 241, 
350, pl. 48c). Effinger (1996, 112, noot 802) wijst bovendien op drie hangers van goudblik uit de ‘Aegina 
Treasure’, die onder meer uilen met uitgespreide vleugels zouden uitbeelden. 
711 CMS V Suppl. 3, nr. 349. 
712 CMS VII, nr. 198. 
713 Karo 1930-33, 50, 52, nrs. 44, 60, pl. XXVI. 
714 Wace 1932, 66, nr. 6, 198, fig. 26; CMS I, nr. 146. 
715 Vermeule en Karageorghis 1982, 145, 226, pl. XI.133. 
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Bij de andere variant vormt de korte voluut met het staafje een gedrongen geheel. De 
staafjes op drie mallen zijn min of meer halfcilindrisch uitgesneden (My 5, My 7, Po 2), één  
staafje is rechthoekig (My 1, motief 8). Bij de andere staafjes is de vorm niet goed 
waarneembaar. In zes gevallen zijn ze voorzien van dwarsgroeven, in drie gevallen zijn ze 
glad (My 6, motief 1; My 7, motieven 16-17) en in één geval is het staafje niet bewaard 
gebleven (Mi, motief 4). Op de mallen waarop het motief meer dan eens is afgebeeld (My 6-
7), komen dus zowel gedecoreerde als ongedecoreerde staafjes voor. In een enkel geval is 
(ook) de voluut versierd: Mi, motief 4 (buitencontour afgezet met uitgeboorde reeks punten 
temidden van dubbele groef), My 5, motief 6 (buitencontour afgezet met uitgeboorde punten), 
Po 2, motief 3 (binnen- en buitencontour afgezet met uitgeboorde punten). De uitgeboorde 
punten leveren in een afdruk imitatie-granulen op. Alle voluten draaien met de klok mee, 
maar die van My 7, motief 17, draait linksom. De afmetingen van het motief variëren van ca. 
1,0 x 0,7 (My 7, motief 6) tot 1,5 x 1,2 (Mi, motief 4; Po 2, motief 3). 

Groeven voor rijgdraden ontbreken bij de voluten op Knossos-mal 6 en Mycene-mallen 1 
en 6. Dit geldt ook voor het exemplaar op de Midea-mal, waarvan overigens alleen de voluut 
nog over is. Een rijgkanaal kan naderhand in een afdruk zijn aangebracht. Bij de resterende 
zes matrijzen lopen doorgaans twee evenwijdige groeven (op My 5 is nog één groef zichtbaar, 
mogelijk waren er twee), een op de lengteas van het staafje en een zijwaarts door de voluut. 
Hieraan kan hun functie van kraalmatrijs worden afgelezen. Bij motief 17 op My 7 lopen de 
groeven overigens niet in de gebruikelijke richting, maar staan ze haaks op het staafje.716 
 
Kreta 
 
Kretenzische voluten met staafje zijn er alleen als reliëfkraal. Het gaat om enkele tientallen 
exemplaren, afkomstig uit graven in Knossos-Sellopoulo, Phaistos-Kalyvia, Gournes en 
Milatos. Effinger deelt deze kralen in in langgerekt (variant A; LM IIIA; pl. 73:8) en kort 
(variant B; LM IIIB1; pl. 73:9). Het in de lengteas doorboorde staafje is rechthoekig (variant 
A) dan wel buisvormig (variant B). Motief 2 op mal Kn 6 laat zien dat een langgerekte voluut 
ook aan een buisvormig staafje kan hangen. Het materiaal is overwegend glas, de drie kralen 
uit Gournes zijn echter beschreven als gemaakt van ‘porselein’.717 

De staafjes van variant A zijn versierd met naast elkaar gerangschikte reliëfelementen (en 
wijken daarmee ook af van het staafje van de voluut op mal Kn 6). Deze verschillen per 
vondstgroep en bestaan respectievelijk uit twee achtbladige rozetten, twee zesbladige rozetten 
en drie spoelvormige verhevenheden (pl. 73:8). Van de groep met de spoeltjes zijn bovendien 
de lange zijden van het staafje en de contour van de voluut afgezet met punten in reliëf. Ook 
telt deze groep, in tegenstelling tot de andere groepen (die van variant B inbegrepen), een 
tweede kanaal voor een rijgdraad; dit loopt parallel aan het eerste kanaal en bevindt zich op 
het punt waar de omvang van de voluut het grootst is.718 

Bij twee kralen van een der drie vondstgroepen van variant B is de voluut eveneens afgezet 
met punten in reliëf.719 De lengte der voluten is bij drie vondstgroepen bekend: 1,9 (variant 
A), 2,8 en korter (variant A), ca. 1,0 cm (variant B).720 

                                                           
716 Evely en Runnels merken op dat de voluut van motief 17 niet van een rijgkanaal is voorzien. Ik denk echter 
dat motieven 16 en 17 twee rijgkanalen delen. Er lijkt oorspronkelijk een groef te zijn aangebracht die de 
voluutkrul alleen schampt en daardoor zijn doel voorbij schiet (Krzyszkowska 2007, cd-rom, 169). 
717 Effinger 1996, 37-38, 177 (Go 1q), 250 (Mi 1d), 251 (Mi 7b), 344. In tegenstelling tot Effinger’s mededeling 
op p. 38 blijkt uit haar catalogus dat de exemplaren van variant B in alle gevallen een buisvormig staafje 
bezitten. 
718 Effinger 1996, 37. De genoemde vondstgroepen worden door Effinger respectievelijk aangeduid als KnS 5g, 
PK 14q en PK 14p. 
719 Effinger 1996, 38. 
720 Effinger 1996, 344. De vondstgroepen zijn respectievelijk PK 14p, PK 14q en Go 1q. 
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Motief 3 op de Kretenzische mal Po 2 beantwoordt aan de kenmerken van variant B (korte 
voluut, buisvormig staafje). In tegenstelling tot de teruggevonden B-kralen zal een met behulp 
van deze matrijs vervaardigd exemplaar echter met twee rijgkanalen zijn uitgerust. 
 
Vasteland 
 
Ook op het vasteland is de voluut met staafje in langgerekte en gedrongen vorm gevonden; 
niet alleen van glas, maar ook van goudblik. De langgerekte exemplaren bevonden zich in 
Myceense graven uit LH IIB en later. Anders dan op Kreta kennen ze een grote variatie. Er 
zijn bijvoorbeeld stukken met twee boven elkaar gerangschikte voluten die elk een andere 
kant op draaien en stukken die op de plaats van het staafje een rozet tonen. De gedrongen 
exemplaren dateren eveneens uit LH IIB en later, en zijn eveneens van goudblik en glas. Ze 
zijn onder meer afkomstig uit Mycene, Dendra, Prosymna, Nichoria, Perati, Menidi, Spata en 
Mega Monastiri.721 De exemplaren op de vastelandsmallen vallen in deze laatste categorie. 
 Bovendien zijn er vastelandsplaques die een voluut als versieringsmotief hebben. Het 
betreft zowel min of meer elliptische plaques als plaques met één rechthoekige en één ronde 
korte zijde. In het laatste geval vallen het geribbelde staafje en de rechte korte zijde samen.722 
 
Vrouw: zie de motieven hieronder 
 
I Vrouw als afzonderlijk motief: 
- Vrouw met geheven armen en papavers/bloemen: Si 1, motief 2 (pl. 9:1) 
- Vrouw met geheven armen en dubbelbijlen: Si 2, motief 3 (pl. 10:2) 
- Vrouw met handen in haar zij: Po 1, motief 5 (pl. 6:3) 
- Vrouw(?) met schijf: Si 1, motief 1 (pl. 9:1) 
 
II Vrouwen als groep: 
- Vrouwen, staand (in rechthoekig kader): Kn 2, motief 5 (pl. 3:1) 
- Vrouwen, zittend (in rechthoekig kader): Mi, motief 3 (pl. 32:2) 
 
Mogelijk zijn alle menselijke figuren op de tot dusverre teruggevonden Aegeïsche mallen te 
identificeren als vrouw. Over een van hen (Si 1, motief 1) bestaat echter geen zekerheid. 
Vrouwen – of, zo men wil, menselijke figuren – als afzonderlijk motief komen alleen voor op 
Kretenzische mallen (Po 1, Si 1, Si 2), in tegenstelling tot vrouwen in kleine groepen (Kreta: 
Kn 2; vasteland: Mi). Deze groepen maken elk deel uit van een omkaderde voorstelling die 
als afdruk een rechthoekige plaque oplevert. 
 
I VROUW ALS AFZONDERLIJK MOTIEF 
 
Niemeier heeft een vergelijkende studie verricht naar godheden en hun vereerders in 
cultusvoorstellingen op Minoïsche en Myceense zegels. Hij wijst erop dat godheden meestal 
in menselijke gedaante zonder bijzondere kenmerkende attributen en in dezelfde dracht als 
hun vereerders worden voorgesteld, en dat zij vaak ook dezelfde gebaren vertonen als deze, 
hetgeen hun identificatie bemoeilijkt.723 Godheden in Minoïsche cultusvoorstellingen zijn dan 
ook niet alleen aan hun gebaren, maar vooral ook aan hun iconografische context te  

                                                           
721 Effinger 1996, 37-38. Zij geeft in haar noten 595-597 en 600-601 literatuurverwijzingen voor langgerekte 
respectievelijk gedrongen exemplaren. Sakellariou, 1985, toont gedrongen exemplaren met pseudo-granulen op 
de voluut (299, afb. bij nr. 60) en pseudo-granulen op zowel voluut als staafje (298, afb. re. bij nr. 59.). 
722 Nightingale 2000, 7, figs. 1.28, 1.30. 
723 Niemeier 1989, 164. 



 176

herkennen.724 Op onze mallen moeten we het, wat de afzonderlijk afgebeelde ‘menselijke’ 
figuren betreft, grotendeels zonder die context stellen. Grotendeels, want hoewel de vier 
figuren in kwestie geen deel uitmaken van een voorstelling, lijken drie van hen kenmerkende 
attributen bij zich te hebben. 

Wat de vier gemeen hebben, is dat zij frontaal zijn afgebeeld, rechtop staan en een lange 
rok dragen. Bovendien hebben in ieder geval drie van hen een ontbloot bovenlijf.725 Een 
gemeenschappelijk kenmerk van twee vrouwen (Si 1, motief 2; Si 2, motief 3) is voorts dat 
hun armen in een gebogen stand, min of meer V-vormig, omhoog steken, waarbij de handen 
iets vasthouden. Ook dragen beiden een overeenkomstig hoofddeksel. 
 
Kreta 
 
Mensvormige kralen van Kreta zijn onbekend. 
 Bijna alle Kretenzische hangers in de vorm van een menselijke figuur zijn van het 
vrouwelijk geslacht en rondom uitgesneden uit ivoor of steatiet. Er is echter één zilveren 
hanger die hoogstwaarschijnlijk een gehurkt zittende man uitbeeldt (pl. 74:1; Knossos-Ailias; 
MM III; hoogte 2,1 cm). Ook dit exemplaar is rondom vormgegeven. Kretenzische 
reliëfhangers in de vorm van een mens zijn tot dusverre niet gevonden.726 
 
Vasteland 
 
Op het Griekse vasteland zijn zowel kralen als hangers in de vorm van een menselijke figuur 
gevonden. De kralen kenmerken zich door een dubbele horizontale doorboring. De hangers 
bezitten een oogje aan het hoofd voor ophanging en wijken daarmee af van de mensvormige 
hangers van Kreta, die eenmaal doorboord zijn ter hoogte van de schouders of de 
ellebogen.727 
 Uit kamergraf 2 in Mycene (LH IIIA-B) zijn twintig glazen reliëfkralen in de vorm van een 
vrouw afkomstig, horizontaal doorboord, ter hoogte van de schouders en langs de basis. Haar 
houding is die van een aanbidster: de armen gebogen in een hoek van 45º, de handen rustend 
op de borst (pl. 74:2).728 Eveneens uit Mycene (kamergraf 68; LH IIB) komt een rondom 
vormgegeven, met granulen versierde hanger van goudblik die een staande vrouw uitbeeldt. 
Ze draagt een strokenrok en heeft een naakt bovenlichaam. Ze lijkt voor haar middel met 
beide handen een voorwerp vast te houden (pl. 74:3).729 In Medeon (Phokis) werden negen 
(grotendeels fragmentarische) reliëfkralen van glas aangetroffen in zeven varianten van één 
motief: een vrouw wier gevouwen armen op haar borst samenkomen (pl. 74:4).730 
 
II VROUWEN ALS GROEP 
 
Vrouwen in kleine groepen komen zowel voor op een mal uit Kreta (Kn 2) als op een mal van 
het vasteland (Mi). Dit in tegenstelling tot afzonderlijk afgebeelde vrouwen, die alleen van 
Kretenzische mallen bekend zijn (zie hierboven categorie I). Deze groepen maken elk deel uit 
van een omkaderde voorstelling die als afdruk een rechthoekige plaque oplevert. De  

                                                           
724 Niemeier 1989, 178, 183. 
725 Het bovenlijf van de ‘vrouw(?) met schijf’ (Si 1, motief 1) gaat grotendeels of geheel schuil achter de schijf. 
726 Effinger 1996, 44, 198 (KnA 2a), 347, pl. 40b. De zilveren hanger is ook afgebeeld in Hood 1971, pl. 65. 
Effinger (noot 710) noemt bovendien een holle vrouwenfiguur van elektron met naar het hoofd geheven armen, 
afkomstig uit Gournia. Door een beschadiging is het onduidelijk of het hier een hanger betreft. 
727 Effinger 1996, 44. 
728 Sakellariou 1985, 55, nr. Γ2286, pl. 1. 
729 Sakellariou 1985, 194, nr. X2946, pl. 84. De hanger is 2,5 cm hoog en 1 cm breed. 
730 Müller-Celka 2001, 277, pl. XC, a-b. De (drie) complete exemplaren meten 3,1-3,3 x 1,2-1,6 cm. 
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groepsgrootte beperkt zich in beide gevallen tot twee vrouwen. Hun houding verschilt per 
groep: zij staan respectievelijk zitten. 
 
Kreta / Vasteland 
 
Er zijn van Kreta vele reliëfkralen in de vorm van een rechthoekige plaque bekend, zij het niet 
met een figuratieve voorstelling. Het bestaan daarvan wordt echter bewezen door motief 5 op 
mal Kn 2. Van het vasteland zijn dergelijke reliëfkralen er wel. (Zie hierboven het motief 
‘Rechthoekige plaque’, par. ‘Kreta’ respectievelijk  par. ‘Vasteland’.) Een voorstelling als die 
van motief 3 op mal Mi is echter onbekend. 
 
Vrouw met geheven armen en papavers/bloemen 
Si 1, motief 2 (pl. 9:1) 
Vrouw met geheven armen en dubbelbijlen 
Si 2, motief 3 (pl. 10:2) 
 
De vrouwen die hun gebogen armen omhoog houden (Si 1, motief 2; Si 2, motief 3), lijken 
door dezelfde hand te zijn gesneden. Behalve hun identieke houding zijn er treffende 
stilistische overeenkomsten aanwijsbaar, zoals de wijze waarop handen, schouders en 
gezichtskenmerken als neus, mond en ogen zijn uitgesneden. 

Bij deze vrouwenfiguren lopen geen groeven voor rijgdraden. Hun omvang lijkt overigens 
te groot voor een kraal (lengte respectievelijk ca. 8 en 8,5 cm), en wellicht ook voor een 
hanger. Waarschijnlijk moesten beide matrijzen een voorwerp voor het gebruik in de cultus 
voortbrengen. Die indruk wordt ten eerste gewekt door de iconografische categorie waarin het 
motief is onder te brengen: de vrouwen nemen een houding aan die we kennen van vrouwen 
in Minoïsche cultusscènes. Ten tweede is er de bijna uitsluitende aanwezigheid van religieus-
symbolische motieven op deze mallen uit Sitia, zoals dubbelbijltjes en ‘horns of 
consecration’. 
 
Betekenis van het vrouw met geheven armen-motief 
 
De vrouw met geheven armen op Si 1 staat in de literatuur te boek als een godin.731 Nilsson 
meent dat de vrouw bloemen ophoudt, ziet in de bekroning van haar hoofddeksel iets ‘wat een 
bloem of tak lijkt te zijn’ en kwalificeert haar als een ‘natuurgodin’.732 Van de vrouw op Si 2, 
die dubbelbijlen ophoudt, kan zijns inziens niet met zekerheid worden aangetoond of zij een 
godin dan wel een priesteres is.733 
 Niemeier noemt de vergelijkbare armhouding van vrouwen in zegelvoorstellingen een 
epifaniegebaar, dat wil zeggen een gebaar dat karakteristiek is voor een verschijnende godin 
die is opgeroepen door een aanbidder. Op pl. 75:1, een zegelafdruk uit Knossos (LM IIIA?), 
prijkt in het midden een godin met deze armhouding. Links staat een mannelijke vereerder, 
rechts zou een (niet weergegeven) cultusgebouw te reconstrueren zijn.734 Op pl. 75:2, een 
zegelafdruk uit Haghia Triada (LM I?), bevindt de godin zich ter rechterzijde. Zo te zien 
neemt zij plaats op een rots. De boom in het midden bezit volgens N. Marinatos een functie 
als cultusteken (‘Kultmal’).735 Op de zgn. Isopata-ring uit Knossos (LM IIIA1?; pl. 75:3) zou 
de vrouw met overeenkomstig geheven armen echter een aanbidster zijn: het gebaar met de  

                                                           
731 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49-50, nrs. 463-464. Zij reppen niet van de vrouwenfiguur op Si 2. 
732 Nilsson 1950 (2), 282.  
733 Nilsson 1950 (2), 226, n. 49. 
734 Niemeier 1989, 171 en n. 43, afb. 3.2; Popham en Gill 1995, pl. 27, nr. K 2. 
735 Niemeier 1989, 172; CMS II 6, nr. 5. 
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gestrekte armen van twee (andere) aanbidsters is namelijk niet voor haar bedoeld, maar voor 
de centrale vrouwenfiguur.736 Ook de vrouw bij het cultusgebouw op de afdruk van een 
ringzegel uit Haghia Triada (LM I?; pl. 75:4) wordt als een aanbidster geïdentificeerd.737 
 Dit met beide armen tegelijk gemaakte V-vormige epifaniegebaar is blijkbaar uitwisselbaar 
tussen de verschijnende godin en degene die haar oproept te verschijnen. Op grond van dit 
gegeven alleen laat zich de identiteit van beide Sitia-vrouwen niet vaststellen. De vraag is dan 
wat het met beide handen omhoog houden van voorwerpen over hen zegt. 

Het verschil tussen de Sitia-vrouwen en degenen die het V-vormige epifaniegebaar maken 
in de door Niemeier getoonde scènes is dat de laatsten geen voorwerpen vasthouden. Het in 
beide handen vasthouden van een los voorwerp in cultusscènes is niet iets van aanbidders in 
een aanbiddingshouding. Weliswaar hebben offeraars soms hun handen vol (zoals de vrouw 
die uiterst links op pl. 76:1, een gouden ring uit Mycene (LB II?), bloemen vasthoudt), maar 
van een epifaniegebaar der armen is dan geen sprake. Voor zover er enig inzicht bestaat in de 
rolbezetting binnen de Minoïsche cultus, is voor de Sitia-vrouwen de rol van godin of 
priesteres (bemiddelaarster) de best denkbare. Naar analogie met vele andere oude culturen 
ligt het voor de hand de door hen omhooggestoken voorwerpen te beschouwen als attributen 
die het mogelijk maken de godheid of priesteres in kwestie te identificeren. Wel dient hierbij 
te worden opgemerkt dat de dubbelbijlen, door een der Sitia-vrouwen omhoog gehouden, 
mogelijk een verderstrekkende, meer algemeen-religieuze symboliek aankleeft, enigszins 
vergelijkbaar met die van het kruis in het Christendom (zie het motief ‘Dubbelbijl’, par. 
‘Betekenis van het dubbelbijl-motief’). 
 
Een van de Sitia-vrouwen draagt in elke hand een dubbelbijl (Si 2, motief 3), de andere draagt 
in één hand bloemen of papavers (Si 1, motief 2). Met haar andere hand hield zij mogelijk 
eveneens bloemen of papavers vast, zoals ook de vrouw met de dubbelbijlen in beide handen 
hetzelfde vasthoudt; door een beschadiging van de mal weten we dat echter niet zeker. 
 Bloemen in cultusvoorstellingen op zegels zijn, evenals twijgen, offergaven, of ze staan in 
samenhang met epifanieën van godheden.738 In een door Niemeier getoonde offerscène nadert 
een vrouw in een (verkort weergegeven) processie een cultusgebouw. In beide handen draagt 
zij een bloem (pl. 76:2). In een andere offerscène staat een vrouw op het punt twee bloemen 
op een altaar te leggen (pl. 76:3).739 In twee door Niemeier getoonde epifanie-scènes met 
bloemen (pl. 75:3; 76:4) betreft het telkens geïsoleerd weergegeven bloemen die geen rol in 
de handeling vervullen.740 

De meeste van de bloemen in de zegelvoorstellingen zijn te identificeren als lelies. Geen 
lijkt op de ‘bloemen’ die de Sitia-vrouw vasthoudt. Wel lijken de koppen van haar ‘bloemen’ 
een vergrote versie te zijn van de bolletjes aan de drie takjes (of het drieledige takje) die haar 
hoofddeksel sieren en die vermoedelijk papaverbolletjes zijn. In dit verband zij verwezen naar 
een 79 cm hoog terracotta beeld van een vrouw uit Gazi (LM IIIB; pl. 77:1). Hoewel zij niets 
in haar handen heeft, nemen haar armen dezelfde houding aan als die van de Sitia-vrouwen. 
Zij draagt een diadeem waaruit drie pinnen met een papaverbol steken.741 Naar papaver 
bestaan diverse verwijzingen in klassieke teksten (Hesiodus, Hippocrates, Aristoteles, 
Theophrastus e.a.). Uit deze plant gewonnen opium werd in de Oudheid onder meer toegepast 
voor pijnbestrijding, slaapopwekking, euthanasie en hypnose, en als tegengif.742 
                                                           
736 Niemeier 1989, 178, afb. 5.9; CMS II 3, nr. 51. 
737 Niemeier 1989, 167, afb. 1.10; CMS II 6, nr. 3. 
738 Niemeier 1989, 184. 
739 Niemeier 1989, 167, 169, resp. afb. 1.4, 1.16. 
740 Niemeier 1989, resp. afb. 5.9 en 6.16. 
741 Hood 1978, afb. 92. 
742 Kritikos en Papadaki 1967, 3-4. De auteurs geven diverse citaten uit de klassieke literatuur, alsmede een 
opsomming van vindplaatsen. 
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Zowel de veronderstelde papavers als de dubbelbijlen der Sitia-vrouwen verwijzen 
mogelijk naar een specifieke Minoïsche cultus. Of het daarbij gaat om het attribuut van een 
godin of een (mogelijk overeenkomstig) ceremonieel voorwerp in handen van een priesteres 
kan vooralsnog niet worden vastgesteld. 
 
N. Marinatos meent dat de vrouw op Sitia-mal 1 een godin is, die is afgebeeld als een ‘idool’ 
(afgodsbeeld): vooral de frontale aanblik en de afwezigheid van voeten zouden haar op één 
lijn plaatsen met terracotta godinnenbeelden die in contemporaine postpalatiale schrijnen in 
Gournia, Haghia Triada, Knossos, Gazi en Karphi zijn aangetroffen. Deze ‘idolen’, in hoogte 
variërend van 10 tot 85 cm, hebben een overeenkomstige armhouding en hun hoofdtooi 
kenmerkt zich eveneens door versiering (pl. 77:2-3; beelden uit Gazi respectievelijk Kannia). 
N. Marinatos denkt dat de schrijnen een openbaar of semi-openbaar karakter hadden en dat de 
beelden er, tezamen met andere cultusbeeldjes (zoals van aanbidders en vogels) en offergerei 
(plengoffertafels, ‘tubular stands’, drinkgerei), op banken werden neergezet, of in 
aangrenzende opslagruimten en bijgebouwen werden bewaard. Omdat de terracotta ‘idolen’ 
een onversierde cilindrische basis bezitten, veronderstelt zij dat hen bij rituele gelegenheden 
echte kleding werd aangetrokken. Het feit dat de ‘als idool’ afgebeelde Sitia-vrouw een 
gedetailleerde strokenrok draagt, acht zij een ondersteuning van haar hypothese.743 
 
Vrouw met handen in haar zij 
Po 1, motief 5 (pl. 6:3) 
 
Op een der Poros-mallen is een halfnaakte vrouw in strokenrok staande in vooraanzicht 
afgebeeld. Zij houdt haar armen neerwaarts gebogen in een hoek, de handen tegen het middel. 
De matrijs was mogelijk bedoeld voor een hanger of kledingornament. 
 
Betekenis van het vrouw met handen in haar zij-motief 
 
Ook de hierboven beschreven symmetrische houding der armen is volgens Niemeier een 
epifaniegebaar. Hij toont diverse voorbeelden van voorstellingen op zegels en zegelringen uit 
Kreta en Mycene waarin vrouwenfiguren hun armen op overeenkomstige wijze buigen.744 
Blijkbaar gaat het daarbij niet alleen om reeds verschenen godinnen (pl. 78:1-4), maar ook om 
verschijningen die aanstaande zijn dan wel in een pril stadium verkeren, te oordelen naar een 
voorstelling met een op kleiner formaat, hoog in de lucht afgebeelde vrouwenfiguur (pl. 
78:5).745 Het kan natuurlijk ook zijn dat een verschijning zich in de voorstelling van de 
Kretenzers zowel op aarde als in de lucht kon afspelen. 

                                                           
743 Marinatos 1993, 222-228.  Zij houdt het voor mogelijk dat de idolen tijdens processies werden meegedragen, 
gezien hun klokvormige bodem, holle vorm en de aanwezigheid van een handgreep aan de achterzijde van het 
kleinste idool uit Kannia. De plaatsing van de idolen in de schrijn zou dan de afsluitende wijdingshandeling na 
een processie of een offer zijn geweest. Zij denkt niet dat de idolen individuele godheden voorstellen. Het gaat 
vermoedelijk om verschijningsvormen van een en dezelfde natuurgodin. Hun cultussymbolen (attributen) zijn 
uitwisselbaar. Een alternatief, dat echter op hetzelfde neerkomt, is dat de idolen als godin vermomde 
priesteressen voorstellen (pp. 227-228). 
Zie voorts mijn par. 6.7, waarin ik bestrijd dat beide Sitia-mallen in post-palatiale tijd te dateren zijn. 
744 Niemeier 1989, 181-182, afb. 2.5 (zegelafdruk uit Zakro), 5.1 (voorstelling op gouden ring uit kamergraf te 
Mycene; CMS I, nr. 126), 6.4 (zegelafdruk uit Haghia Triada), 6.6 (zegel uit een kamergraf in Mycene; CMS I, 
nr. 159), 6.17 (zegel uit Kalyves in West-Kreta; CMS II 3, nr. 3), 6.18 (zegel uit Kreta; CMS I, nr. 513; Jonge 
Paleistijd). 
745 Een kanttekening is hier op zijn plaats. Kyriakidis, 2005, 153, interpreteert zwevende menselijke figuren en 
voorwerpen bovenin het beeldveld van Minoïsche ringzegels als sterrenbeelden. Deze interpretatie ‘requires the 
theory that floating humans are epiphanies of gods to be reassessed (although the two are not mutually exclusive, 
as the case of Near Eastern seal iconography may show).’ 
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 Eén vrouw met deze armhouding (pl. 78:6) zou volgens Niemeier geen godin maar een 
priesteres zijn, vooral omdat in het beeldveld zwevende voorwerpen ontbreken.746 
 
Vrouw(?) met schijf 
Si 1, motief 1 (pl. 9:1) 
 
Een waarschijnlijk vrouwelijk wezen – er lijken blote borsten zichtbaar te zijn – wordt 
grotendeels aan het oog onttrokken door een ronde schijf die op een horizontaal gelaagde 
basis rust. Deze basis heeft een afgeknotte kegelvorm met concave zijcontouren. De vrouw(?) 
houdt haar gebogen armen opgetrokken en haar handen rusten op de bovenrand van de schijf, 
alsof zij deze op het voetstuk laat balanceren. Haar gezichtstrekken zijn moeilijk 
waarneembaar. Centraal bovenop haar schedel bevindt zich een kleine uitstulping, hetzij een 
hoofddeksel, hetzij een hoeveelheid haar. Intrigerend is de afbeelding op de schijf. Een uit 
boorpunten opgebouwde cirkel en een overeenkomstig uitgevoerde binnencirkel vormen als 
het ware twee friezen. In het buitenste is een liggende maansikkel zichtbaar, in het binnenste 
prijkt een klein kruis met bolvormige uiteinden. 
 Net als bij de twee andere vrouwenfiguren op de Sitia-mallen ontbreken groeven voor 
rijgdraden. Hoewel de omvang van de matrijs ditmaal niet per se te groot is voor een kraal 
(lengte ruim 5 cm), betreft het hier geen bekend kraalmotief. Waarschijnlijk gaat het ook hier 
om een matrijs voor een cultusvoorwerp. 
 
Betekenis van het vrouw(?) met schijf-motief 
 
Diverse auteurs hebben gepoogd dit raadselachtige motief te duiden.747 Karo ziet er een 
‘palladion’ (schildgodin) in, hetgeen verworpen wordt door Nilsson, die in dat geval geen 
rond schild verwacht, omdat dit niet-Minoïsch zou zijn.748 Pl. 76:1 toont een voorbeeld van 
een godin met achtvormig schild, overigens afkomstig van het vasteland. M. Dussaud vraagt 
zich af of de schijf de zon voorstelt die boven de bergen oprijst. Evans meent dat een 
aanbidder het zonnesymbool ophoudt. Nilsson denkt dat een andere interpretatie dan de zon 
nauwelijks mogelijk is. Anderzijds vindt hij het vreemd dat er behalve de zonneschijf een 
maansikkel aanwezig is. De betekenis is daarom onzeker. Omdat zon en maan in combinatie 
voorkomen, net als op ‘de ringen die het firmament met de hemellichamen tonen’, acht hij het 
waarschijnlijk dat de voorstelling veeleer verwijst naar bepaalde kosmische 
geloofsvoorstellingen of mythen dan naar een zonnecultus. 
 Ik denk dat de aanwezigheid van de maansikkel op de schijf een identificatie van deze 
schijf als de zon onaannemelijk maakt. Wanneer we op grond van de aanwezigheid van de 
maansikkel aannemen dat de schijf een weergave is van de kosmos, ligt het voor de hand dat 
het andere daarop afgebeelde element eveneens een hemellichaam moet voorstellen: hetzij de 
zon, hetzij een ster.749 Dit kruis met bolvormige uiteinden, dat ongeveer in het midden van de 
schijf is afgebeeld, oogt echter niet als de zon die we kennen van de door Nilsson bedoelde 
ringen (overigens van het vasteland afkomstig) waarop zon en maansikkel gezamenlijk zijn 
afgebeeld (zie pl. 76:1 en 78:7). Hier is de (schetsmatige) zon een stralenkrans in een cirkel. 
Motief 3 op onze mal, vermoedelijk een weergave van de zon (zie het motief Zonneschijf), 
kenmerkt zich daarentegen door een centraal kruis. Dat kruis is evenwel heel anders van vorm  
                                                           
746 Niemeier 1989, 182, 184, afb. 5.1. Aanvankelijk noemt Niemeier de vrouw in kwestie een godin (p. 182). In 
een addendum op zijn publicatie komt hij daar op terug (p. 184). 
747 De hier gegeven zienswijzen zijn verzameld door Nilsson 1950, 420 en noten 86-88.  
748 Voorbeeld van een schildgodin: Boulotis 1988, 189, nr. 163. 
749 Met deze terminologie ga ik even voorbij aan het feit dat volgens de huidige inzichten de zon een ster is en 
dat zich onder de sterren vele zonnen bevinden. Met andere woorden: in deze tekst is de zon ‘onze’ zon en is een 
ster dat niet. 



 181

en, niet onbelangrijk, een integraal deel van het motief. Het geeft er als het ware houvast aan 
en suggereert wellicht het vermogen tot wentelen. Op het hier ter discussie staande motief 
zweeft het kruis echter in een soort isolement temidden van een puntencirkel. Dat neemt niet 
weg dat ook dit kruis verondersteld kan zijn een wentelende beweging uit te drukken. Het is 
dan niet een schijf die wordt voortgestuwd, maar een bol: viermaal wordt hetzelfde 
hemellichaam afgebeeld om, tezamen met het verbindende kruis, uitdrukking te geven aan de 
cirkelende beweging ervan. De vraag of die bol de zon of een ster is, is daarmee niet opgelost. 
 Een kruis met bolvormige uiteinden kennen we van verschillende Minoïsche zegels.750 Op 
een zegel van onbekende herkomst en datering751 zijn, ondanks de beschadigingen, drie 
onvolledige (door de zegelrand onderbroken) lijncirkels te herkennen met een uit losse 
driehoekjes (tandvormige insnijdingen) opgebouwde binnencirkel (pl. 79:1). Mogelijk zijn er 
nog sporen van de binnencirkel van een vierde exemplaar zichtbaar. In het centrum van de 
drie cirkels bevindt zich het kruis met de verbrede uiteinden. Temidden van de drie dan wel 
vier cirkels lijkt wederom een dergelijk kruis te zijn afgebeeld. 
 Dit en andere zegels met het motief leveren geen aanwijzing op voor de duiding van het 
motief. Wel is duidelijk dat het kruis met bolvormige uiteinden een (niet-ontcijferde) 
Minoïsche hiëroglief is.752 Op een zegel van onbekende herkomst is het tezamen afgebeeld 
met onder meer twee naast elkaar liggende, evenwijdige maansikkels (pl. 79:2).753 
 Een interpretatie van het kruis met bolvormige uiteinden als zon dan wel ster is 
aannemelijk. Onzeker is welke interpretatie de voorkeur verdient. 
 G. Henriksson en M. Blomberg hebben op grond van de hypothese dat de Minoërs, via de 
Myceners, de bron waren van de latere Griekse maankalender en van het gebruik heldere 
sterren het begin van economische activiteiten, zoals ploegen en zaaien, te laten aankondigen, 
de oriëntatie van Minoïsche bouwwerken bestudeerd. Zij betogen dat de Minoërs tegen het 
einde van het Vroeg-Minoïsch (ca. 2000 v. Chr.) waren begonnen met het systematisch 
observeren van de zon, de maan en de heldere ster Arcturus. In twee bergheiligdommen bij 
Zakro (Oost-Kreta) bevinden zich zodanig georiënteerde muren dat ze kunnen zijn gebruikt 
om ca. 1800 v. Chr. observaties mogelijk te maken van de opkomst en ondergang van de zon, 
alsmede van de opkomst tijdens zonsondergang en de ondergang in de kosmos van 
Arcturus.754 Indien dit juist is en indien het kruis met bolvormige uiteinden op de mal een ster 
voorstelt, ligt het voor de hand dat op deze mal uit Oost-Kreta de ster is afgebeeld die men 
toentertijd in dit gebied observeerde en belangrijk achtte. 
 Het feit dat de schijf op een voetstuk rust, kan de verhevenheid van de schijf benadrukken. 
Dit voetstuk doet met zijn horizontale belijning en concave zijcontouren nog het meest aan 
een altaar denken.755 Zoals we bij de bespreking van het altaar-motief zagen, is dit religieuze 
symbool niet louter een ‘offertafel’ (pl. 50:1-2). Het heeft een secundaire functie: het 
ondersteunt met de cultus verbonden elementen, zowel actoren (griffioenen, leeuwinnen, een 
aap en een godin) als objecten (een ‘cultuspijler’, een centrale zuil, een  platform). 
 Het is denkbaar dat de schijf een (gesimplificeerde) voorstelling is van de hemel bij nacht. 
Daarmee zou het een ongeveer contemporaine Aegeïsche tegenhanger zijn van de 
spraakmakende Hemelschijf van Nebra (ca. 1600 v. Chr.; pl. 79:3), een in 1999 in de buurt 
van Halle (Duitsland) gevonden bronzen schijf met toevoegingen in goud (maansikkel, rond  

                                                           
750 CMS II2, nr. 112; IV, nr. 27D; VII, nr. 33; XII, nrs. 101-102, 112c. 
751 CMS XIII Nordamerika II, nr. 1 D. 
752 Olivier 1996, 17, nr. 70. 
753 CMS XII, nr. 101. De voorgestelde datering is MM III (p. XIX). Zie o.a. ook CMS XII, nrs. 101 en 112c, voor 
de combinatie van dit motief met andere hiërogliefen. 
754 Henriksson en Blomberg 1997, 332. 
755 Voor een strokenrok lopen volanten en zijcontouren te veel in een curve. 
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schijfje, bogen en stippen) die sterren en verschillende stadia van de maan zouden weergeven 
(al zou het ronde schijfje in plaats van de volle maan de zon kunnen representeren).756 
 
Vrouwen, staand (in rechthoekig kader) 
Kn 2, motief 5 (pl. 3:1) 
 
Van de twee staande vrouwen (Knossos-mal 2) is een deel van het bovenlichaam niet bewaard 
gebleven, waardoor het onduidelijk is wat zij aan het doen zijn. Wel is duidelijk dat hun borst 
frontaal is weergegeven, maar dat hun achter elkaar geplaatste voeten van opzij worden 
getoond. De rok lijkt in driekwart aanzicht te zijn afgebeeld, te oordelen naar het gedeelte 
rondom de heupen. De vrouwen zijn elkaars spiegelbeeld. Zo staan de voeten van de linker 
vrouw naar links gericht, en die van de rechter vrouw naar rechts. Voorts is achter de rechter 
vrouw een krullend element zichtbaar. Waarschijnlijk gaat het om afhangend haar, al is ook 
gesuggereerd dat het een geopende hand betreft.757 
 
Betekenis van het ‘staande vrouwen’-motief 
 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de vrouwen aanbidders zijn. Evenmin hebben zij de houding 
van verschijnende godheden aangenomen.758 Hun spiegelbeeldige, mogelijk spiraalachtige 
houding drukt in feite een beweging uit die past bij een danspaar. Hiervoor kunnen de 
volgende argumenten worden aangevoerd: 1. Het afhangende haar, waarvan waarschijnlijk 
sprake is, valt niet rechtstandig langs het lichaam. Het lichaam moet daarom in beweging zijn. 
2. Het feit dat beide vrouwen elkaars spiegelbeeld zijn, en daarbij  bovendien met de rug naar 
elkaar toe staan, pleit voor de zienswijze dat er een danspaar is afgebeeld. Aanbidders richten 
zich doorgaans op hetzelfde punt. 3. Het tafereel is weliswaar incompleet, maar er lijkt in het 
oorspronkelijke beeldveld geen ruimte te zijn voor een tempel of een godheid. 
 Aegeïsche Bronstijdvoorstellingen van dansers zijn nogal schaars. Op een frescofragment 
uit Knossos (LM I; pl. 80:1)759 is mogelijk een danseres afgebeeld. Het bovenste deel van 
haar lichaam is bewaard gebleven. Haar haarstrengen lijken door een middelpuntvliedende 
kracht in beweging te worden gebracht. De houding van haar armen is een totaal andere dan 
die van de vrouwen op de mal. Op een vaas uit Phaistos (MM II), de zogeheten ‘fruitstand’, 
wordt een uit de grond oprijzende ‘lentegodin’ omringd door rituele danseressen (pl. 80:2).760 
Een van de danseressen zwaait haar linkerarm voorwaarts omhoog en haar rechterarm 
achterwaarts naar beneden. Misschien bewegen de vrouwen op de mal hun armen op dezelfde 
wijze en voeren zij een cultusdans uit. 
 
Vrouwen, zittend (in rechthoekig kader) 
Mi, motief 3 (pl. 32:2) 
 
De incomplete matrijs voor een rechthoekige plaque die in de mal uit Midea is uitgesneden, 
toont in het centrum een gladde, dunne boom of tak met bovenaan zijtakken. Ter weerszijden 
daarvan, tegenover elkaar gezeten op een stoel of kruk, bevinden zich twee hooggemutste 
vrouwen in strokenrok. De bewegingen van hun handen lijken erop te wijzen dat zij zich 
(ook) verbaal uiten. 

                                                           
756 Zie o.m. www.himmelsscheibe-von-nebra.com; NRC Handelsblad van 7 maart 2006. 
757 Erkelens 1993, I, 17-18, meent dat beiden een hand achter de rug houden. 
758 Zie daarover dit hoofdstuk, paragrafen ‘Betekenis van het vrouw met geheven armen-motief’ en ‘Betekenis 
van het vrouw met handen in haar zij-motief’. 
759 Marinatos en Hirmer 1973 (2), pl. 38 beneden. 
760 Weingarten 1983, 94, pl. 12d-e. 



 183

 De lange smalle groef in het verlengde van een der kaderlijnen is waarschijnlijk geen groef 
voor een rijgdraad, maar een uitschieter of een schetslijn.761 Aan de andere kant van het kader 
is een dergelijke groef namelijk afwezig. Vergeleken met de rijgdraadgroeven van de 
naburige papyrus (motief nr. 1) is de groef bovendien nogal iel. 
 
Betekenis van het ‘zittende en gesticulerende vrouwen-motief’ 
 
Het tafereel heeft volgens K. Demakopoulou en N. Divari-Valakou ‘ongetwijfeld een ritueel 
karakter, wegens de boom, de krukjes en de gebarende vrouwen die poloi dragen. Er zijn tot 
op heden geen parallellen, hoewel sommige elementen in andere kunstuitingen 
voorkomen.’762 
 
‘Waz’-lelie 
 
enkel: My 2, motief 4 (pl. 16) 
dubbel: Po 2, motief 5 (pl. 7) 
 
De ‘waz’-lelie komt als enkelvoudig motief voor op Mycene-mal 2, en als dubbel motief op 
de Kretenzische Poros-mal 2. 

De ‘waz’-lelie uit Mycene kenmerkt zich door een bijna cirkelvormige knop waaraan 
symmetrisch twee afzonderlijke bloembladen ontspringen, die in een uitwaartse spiraal 
eindigen. Op de kromming der bloembladen rust de ‘waz’, een min of meer halvemaanvormig 
papyrus-motief, in dit geval gearceerd met concentrische lijnen die met de ‘waz’-contour 
meebuigen. De matrijs is bedoeld voor een hanger, want de enige lange smalle groef 
doorsnijdt over dwars de ronde knop. 

De dubbele ‘waz’-lelie op de mal uit Poros toont, in tegenstelling tot de enkelvoudige 
Myceense ‘waz’-lelie, geen symmetrie in de lelie zelf; elk paar bloembladen lijkt op een 
gecursiveerde V waarvan de uiteinden eindigen in een uitwaartse spiraal. Onderling zijn beide 
lelies echter elkaars spiegelbeeld. Ze delen een gemeenschappelijke stengelachtige basis, 
maar zwaaien elk afzonderlijk schuin uitwaarts ten opzichte van die basis, de ene naar links, 
de andere naar rechts. Elke lelie wordt bovenop afgedekt en binnenin opgevuld door de 
grotendeels halvemaanvormige ‘waz’, die uit evenwijdige lijnen en een reeks uitgeboorde 
punten is opgebouwd. De matrijs zal zijn bedoeld voor een reliëfkraal, want van elke lelie 
worden de spiralen door één lange smalle groef doorboord. 
 
Kreta 
 
Van Kreta zijn geen reliëfkralen, maar wel reliëfhangers in de vorm van een ‘waz’-lelie 
bekend.763 Effinger wijst er op dat ze, ondanks hun excentrische doorboring, in de literatuur 
meestal ten onrechte als reliëfkralen worden aangeduid. De neerwaarts hangende bloem is 
ofwel langgerekt (pl. 80:3) ofwel gedrongen (pl. 80:4). (De langgerekte vorm komt overeen 
met de vorm van Effinger’s Kretenzische variant A onder de lelievormige reliëfkralen zonder 
‘waz’.764) De ‘waz’ bezit een puntenreeks als contour. Hij is ofwel onversierd ofwel voorzien 
van reliëflijnen die evenwijdig lopen aan de gebogen onderrand. Soms is op de ‘waz’ een 
horizontale reliëflijn te zien, en daaronder een horizontale lijn van punten. Het boorkanaal 
doorsnijdt de basis van de lelie. Deze basis is in enkele gevallen knopachtig verdikt. Goudblik  

                                                           
761 Vergelijk het kader van de rozet (motief 5) op Mycene-mal 6. 
762 Demakopoulou en Divari-Valakou 2001, 189. 
763 Effinger 1996, 45-46, 348. 
764 Effinger 1996, n. 727. 
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en glas zijn de materialen waarin deze enkelvoudige ‘waz’-lelies zijn uitgevoerd.765 Een 
goudblik-exemplaar dateert uit LM III, de glasexemplaren uit LM IIIA en IIIA1. Voor zover 
er afmetingen bekend zijn, varieert de hoogte der exemplaren van ca. 2,0-3,0 cm. 
 
Onder de Kretenzische reliëfhangers die de ‘waz’-lelie’ uitbeelden, bevindt zich één 
exemplaar dat afwijkt van de hierboven omschrevene (pl. 80:5). Het is het enige dubbele 
exemplaar. Twee spiegelbeeldige lelies met een gemeenschappelijke basis buigen schuin 
uiteen. Deze basis is cilindrisch en biedt plaats aan het boorkanaal. De lelies zijn in zichzelf 
niet symmetrisch, vergelijkbaar met het leliepaar op de Poros-mal. Ze worden elk bekroond 
door een ‘waz’. Bijzonder is de aanwezigheid van een derde ‘waz’, midden op de 
(klimopachtige) hartvorm die ontstaat door de kromming van het binnenste bloemblad van 
beide lelies. De drie ‘waz’-elementen zijn straalsgewijs met lijnen versierd. Een andere 
bijzonderheid van dit sieraad is het drieledige element centraal in de hartvorm. Effinger 
spreekt van een ‘driebladige bloem, die door A. Furumark als krokus is geïdentificeerd’.766 
De buitenste bloembladen neigen echter veeleer uitwaarts dan inwaarts, hetgeen niet op een 
krokus wijst. Mogelijk gaat het om een drielobbige bloemkelk. De hanger is van faience, meet 
ca. 3,8 x 3,8 cm, is afkomstig uit de Temple Repositories in het paleis van Knossos en dateert 
van een veel vroeger tijdstip (MM III) dan de (gedateerde) enkele ‘waz’-leliehangers. 
 In feite is het kraalmotief 5 op mal Po 2 het enige andere bewijs voor het bestaan van een 
Kretenzische dubbele ‘waz’-lelie als reliëfornament. 
 
Vasteland 
 
Van de langgerekte ‘waz’-lelie-hangers bestaan op het vasteland talrijke voorbeelden uit 
graven uit LH IIB-IIIB, van glas en goudblik. Zeven vroege gouden ‘waz’-leliekralen met 
staafje (LH I) werden aangetroffen in Schachtgraf III te Mycene (pl. 81:1).767 Voor de van 
Kreta bekende gedrongen ‘waz’-lelievariant bestaan op het vasteland geen parallellen.768 
 Ten aanzien van de vraag in welke (Kretenzische) vormcategorie de ‘waz’-lelie van 
vastelandsmal My 2 zou passen, kan worden opgemerkt dat deze niet de plompe vorm van 
Effinger’s gedrongen variant heeft. Er is een duidelijke rechte aanloop voordat de bladen 
beginnen te krullen. Anderzijds liggen breedte en hoogte van het motief bij elkaar in de buurt, 
wat niet het geval is bij beide langgerekte Kretenzische exemplaren.769 
 Dubbele ‘waz’-lelie-exemplaren zijn van het vasteland vooralsnog onbekend. Effinger 
wijst echter op de overeenkomst tussen de cilindrische basis van het bijzondere dubbele 
exemplaar van Kreta en het draagelement van de vier vroege ‘waz’-leliehangers uit 
Mycene.770 
 
Werveling 
Be 2, motieven 1-2 (pl. 44:1; 43:3) 
 
Berlijn-mal 2 is de enige mal met het wervelingsmotief. Bij motief 1 gaat het om twee 
wervelingen, waarvan er een onvolledig bewaard is gebleven. Deze wervelingen zijn  

                                                           
765 Blijkens Effinger 1996, 45, zou er ook faience zijn toegepast. In haar catalogus (p. 282) en haar schema met 
‘waz’-lelie-hangers (p. 348) staan de desbetreffende hangers, PK 15d, echter vermeld als gemaakt van glaspasta. 
766 Effinger 1996, 46. 
767 Zie par. 8.2.3.1, V 17. 
768 Effinger 1996, 45. 
769 Van één van beide exemplaren zijn afmetingen bekend: Effinger 1996, 348, nr. PK 15d, geeft als hoogte ca. 
2,0 cm en als breedte 1,5 cm. Afgaand op haar afbeelding van het andere langgerekte exemplaar (pl. 7x, nr. KnS 
6a) hebben hoogte en breedte daarvan een verhouding van circa 2,6:2,1 cm. 
770 Effinger 1996, 46. Zie voor de vroege ‘waz’-leliehangers uit Mycene: Karo 1930-33, 55, nr. 79, pl. XXVII. 
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onderling op een kettingachtige wijze verbonden. Aangrenzend aan de complete werveling 
bevindt zich bij wijze van eindschakel het kettinghaakje. Het geheel kan deel hebben 
uitgemaakt van een armband die mogelijk nog andere wervelingen omvatte. 

De werveling op zich bestaat in beide gevallen uit evenwijdig aan elkaar gekromde lijnen 
die uit een en hetzelfde centrale punt vertrekken en in de cirkelvormige contour eindigen. Bij 
de eindwerveling loopt langs de contour een ringvormige strook. De verbindende schakel en 
de eindschakel bestaan elk uit een cirkeldeel met centraal punt. 
 Met motief 2 is iets merkwaardigs aan de hand. Het lijkt erop alsof dit motief eerst als 
rozet bedoeld was, maar dat de steensnijder zich nog vóór de voltooiing van het motief heeft 
bedacht. Door het aanbrengen van incisies, haaks op al aangebrachte radiale scheidingslijnen, 
is namelijk een wervelingsmotief ontstaan (pl. 43:3). 

Dit motief kan eventueel worden opgevat als een probeersel voordat met de wervelingen 
van motief 1 op dezelfde mal werd begonnen. De wervelingslijnen lopen daar niet hoekig, 
maar in een vloeiende curve. 
 
Kreta / Vasteland / Ios / Naxos 
 
Op Kreta komt de werveling veelvuldig voor op Midden-Minoïsche zegels en aardewerk.771 
Het motief toont een grote variatie, is veelal abstract772, maar bestaat ook wel uit figuratieve 
elementen, zoals vissen en schaapskoppen.773 Twee zegels van steatiet uit graf A in Porti (Pl. 
81:2; VM III-MM I) en de steensnijderswerkplaats in Mallia (pl. 81:3; MM IIB) tonen min of 
meer overeenkomstige wervelingen als die van motief 1 op Berlijn-mal 2.774 
 Op het Griekse vasteland was het wervelingsmotief blijkbaar minder populair. Op één zeer 
vroeg zegel uit Lerna (VH (II?)) en twee veel latere uit Atalanti (LH IIIC laat) en Medeon 
(Phokis; LH IIIC) is een abstracte versie afgebeeld (respectievelijk pl. 81:4-6). De afbeelding 
op het exemplaar van steatiet uit Medeon komt dicht in de buurt van motief 1 op de mal. Een 
zegel uit Eleusis (MH III-LH I; pl. 81:7) is versierd met een werveling van vissen.775 In 
Schachtgraf IV te Mycene (LH I) bevonden zich spectaculaire (figuratieve) voorbeelden van 
een werveling op zwaardknoppen.776 
 Ook op de Cycladeneilanden Ios en Naxos zijn zegels met het wervelingsmotief 
aangetroffen.777 
 
X-vorm (in rechthoekig kader) 
My 1, motief 3 (pl. 11) 
 
Geen regulier motief. Rechthoek waarvan de hoeken verbonden zijn door een kruis. Zowel de 
korte zijden van de rechthoek als het kruis bestaan uit twee incisielijnen. De matrijs wordt 
naar het midden toe dieper, waardoor een afdruk op die plaats ongeveer tweemaal zo dik zal 
zijn als langs de rand. Mogelijk betreft het een oefenmatrijs. 
 
Vasteland 

                                                           
771 Walberg 1986, 51-52, 100. 
772 Yule 1981, pl. 28, motief 50. 
773 Yule 1981, pl. 6, motief 6, nr. 1 (schaapskoppen); CMS II 3, nr. 75 (vissen). 
774 Respectievelijk: CMS II 1, nr. 368; II 2, nr. 90. 
775 Respectievelijk: CMS V 1, nr. 41; V Suppl. 3.1, nr. 79; V 2, nrs. 419, 421. 
776 Het betreft een werveling van leeuwen op een ivoren zwaardknop en een werveling van een leeuw die een 
panter(?) aanvalt op een stuk gouden platteerwerk van een zwaardknop. Zie respectievelijk Velsink 2003, 6 (Po 
1), 22, fig. 7, en Karo 1930-1933, nr. 295a. 
777 CMS V Suppl. 3.1, nr. 174, respectievelijk V Suppl. 1B, nr. 107. 
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Op vroege rechthoekige plaques van faience uit Grafcirkel B in Mycene (laat MH III-LH I) 
prijkt een ruit met scharende uiteinden en een centrale cirkel (pl. 82:1; zie ook par. 8.2.3.1, V 
4-5). Deze ruit wordt door Hughes-Brock beschouwd als een patroon van twee naast elkaar 
geplaatste X’en die een cirkel flankeren. Zij trekt een parallel naar het X-vormige motief op 
de mal.778 De poten van de X’en op de plaques zijn echter van zeer verschillende lengte. 
Veeleer dan twee X’en is er een ineengevlochten zigzag afgebeeld. 
 
Zonneschijf (?) 
Si 1, motief 3 (pl. 9:1) 
 
Het schijfvormige motief met de buitenrand van driehoekjes, de inwendige cirkels 
(respectievelijk bestaande uit lijnen, punten en groeven) en het centrale kruis met middenstip 
kent op de mallen zijn gelijke niet, al beeldt dezelfde Oost-Kretenzische mal een tweede schijf 
uit, opgehouden door een vrouwelijk(?) wezen, waarop ook puntcirkels en een kruis te zien 
zijn (zie het motief ‘Vrouw met schijf’). Groeven voor een rijgdraad ontbreken. Gezien zijn 
afmeting (ø ca. 7,7 cm) kan de matrijs bestemd zijn voor een hanger.779 Andere 
mogelijkheden zijn die van kledingornament en ritueel voorwerp. 
 
Identificatie van het zonneschijf (?)-motief 
 
Het motief maakt op de moderne beschouwer zowel de indruk van een zon (ster) als van een 
wiel. Het centrale kruis met middenstip doet denken aan een naaf en vier spaken. De 
driehoekjes op de contour kunnen het stralende karakter van de zon of een andere ster 
weergeven. Zien we hier de Minoïsche zon, die geacht werd als een vlammend wiel langs de 
hemel te wentelen? Hoewel het, bij gebrek aan overeenkomstige, aan de kosmos gerelateerde 
afbeeldingen, om een puur ornamenteel motief kan gaan, is de kans groot dat de schijf meer is 
dan dat: de drie andere artistieke motieven op de mal hebben hoogstwaarschijnlijk een 
religieuze lading.780 Het lijkt daarom aannemelijk dat ook de schijf een religieus symbool 
moest voorstellen (hetgeen de zon ongetwijfeld was781). 
 
Kreta / Vasteland 
 
Onder de Aegeïsche sieraden lijkt, zoals gezegd, geen vergelijkbaar motief aanwijsbaar te 
zijn. Wel rept Nightingale van ‘stardisc pendants’, die mogelijk uit de Oriënt werden 
geïmporteerd.782 
 Er zijn veel Minoïsche radiale motieven, zowel op zegels als op ceramiek. Hieronder 
bevindt zich ook het stermotief, volgens G. Walberg een kenmerkend MM II-zegelmotief (pl. 
82:2). Op de basis van een Vroeg-Kamares ‘cup’ uit Phaistos is een radiaal stermotief met 
centraal kruis geschilderd (pl. 82:3).783 Een ander aardewerkmotief bestaat uit een kruis 
omgeven door twee uit stippen opgebouwde cirkels (MM IA; Knossos; pl. 82:4).784 
Schliemann trof in Mycene (Schachtgraf III; LH I) zes wielvormige gouden ornamenten  

                                                           
778 Hughes-Brock 2008, 129-130. 
779 Ook Buchholz & Karageorghis, 1973 (2), 49, nr. 463, noemen het een matrijs voor een hanger. 
780 Zie de motieven ‘Cultushorens’, ‘Vrouw(?) met schijf’ en ‘Vrouw met geheven armen en papavers/bloemen’. 
781 Niemeier 1989, 183, afb. 4.1, 4.7, 4.13 (hier pl. 78:7), 6.11-6.13, laat zien dat in sommige zegelvoorstellingen 
de verschijning van een door hem als godin geïnterpreteerde figuur gecombineerd wordt met de afbeelding van 
een zon. 
782 Nightingale 2000, 8. 
783 Walberg 1986, 43, 45. Zij dateert Vroeg Kamares in MM IB/IIA (p. 5). 
784 Pendlebury 1971 (1939/4), fig. 16, nr. 18. 
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aan,785 waarvan hij er één afbeeldde (pl. 82:5). De overeenkomst met het motief op de mal is 
dat er een kruis in een cirkel is afgebeeld. Het kruis is echter anders vormgegeven en wordt 
door een lopende spiraal omringd. 
 
Zuil / Zuilvormig motief 
My 7, motieven 20-22 (pl. 30) 
 
Op een lange smalle zijde van Mycene-mal 7 prijkt een groepje van drie zuilachtige matrijzen. 
Bij geen daarvan is een groef voor een rijgdraad aangebracht. 

De middelste matrijs, nr. 21, loopt taps toe. Aan het breedste uiteinde bevindt zich een 
kapiteelvormig element, bestaande uit een kussen dat op een ring rust. Een basis ontbreekt. In 
feite is hier een Minoïsch-Myceense zuil weergegeven. In de lengterichting van de schacht 
lopen reeksen spiralen. Het kapiteelkussen is eveneens met spiralen versierd. Het geheel is 
ongeveer 7,5 cm lang. De breedte van de schacht is ca. 1 cm, die van het kapiteel ca. 2 cm. 

Het is verleidelijk ook in de motieven 20 en 22 zuilen te zien. Ze bevinden zich immers ter 
weerszijden van nr. 21 en zijn eveneens langwerpig. Ze lopen echter niet taps toe. Kapitelen 
en bases ontbreken. Wel is er versiering aangebracht: een golflijn slingert zich als het ware 
spiraalsgewijs rondom de schacht. Beide zuilachtige matrijzen zijn iets korter dan nr. 21 en 
meten resp. ca. 6 en 5,5 cm. 
 Mogelijk fungeerden afdrukken van deze zuilvormige matrijs/matrijzen als inleg- of 
appliquéwerk, naar analogie van dergelijke voorwerpen in ivoor (zie hieronder de paragraaf 
Kreta/Vasteland). 
 
Betekenis van het zuil-motief 
 
Een zuil is natuurlijk in de eerste plaats een bouwelement van belangrijke gebouwen als 
paleizen en tempels. Ze hebben echter niet altijd een dragende functie: stenen halfzuilen 
sieren de façade van de tholosgraven van Atreus en Clytaemnestra in Mycene.786 Het reliëf 
boven de Leeuwenpoort van Mycene (LH IIIB) toont een afzonderlijke zuil die geflankeerd 
wordt door leeuwinnen. In de ‘Room with the Frescoes’ (Mycene) bevond zich een fresco 
waarop twee vrouwen (volgen S. Immerwahr godinnen dan wel een godin en een priesteres) 
figureren tussen twee zuilen met spiraalvormig versierde schachten.787 
 Afgebeelde zuilen die geïsoleerd zijn weergegeven, hebben blijkbaar een soort 
samenvattende betekenis. Niemeier acht het waarschijnlijk dat in de voorstelling op een 
gouden zegelring uit Phaistos-Kalyvia (necropool, LM IIIA1-2; pl. 83:1) de zuil de verkorte 
weergave van een heiligdom is.788 Ook de reeks afzonderlijke zuilen op een zeskantig, 
tonvormig ‘rolzegel’ uit Mycene (graf 68; LH IIB; pl. 83:2) zou een cultusgebouw 
weergeven. (De afgebeelde menselijke gestalte wordt gekarakteriseerd als een aanbidder.)789 
 Een verderstrekkende (religieuze) betekenis van afzonderlijk weergegeven zuilen zou 
worden gesuggereerd door scènes waarin ‘sacral knots’ en dubbelbijlen aan zuilen zijn 
vastgemaakt.790 
 
Kreta / Vasteland 

                                                           
785 Schliemann 1880, 203. 
786 Wesenberg 1971, 3-4, nrs. 3-4, 6, 23, afb. 3-7. 
787 Immerwahr 1990, 120-121, pl. 59-60. 
788 Niemeier 1989, 174, n. 54, afb. 4.6. Het betreft CMS II, 3, nr. 103. 
789 Niemeier 1989, 167, afb. 1.11; Sakellariou 1985, 196, Λ 2977, pl. 68; CMS I, nr. 107. 
790 Alexiou [z.j.], 83-84. 
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Er zijn in het Aegeïsche gebied geen reliëfkralen met zuilvorm aangetroffen. Wel bestaan er 
rondom vormgegeven kralen in de vorm van een (hele) cilinder. Ze zijn in de lengterichting 
doorboord. Effinger maakt ten aanzien van de Kretenzische exemplaren onderscheid tussen 
een variant waarbij het boorkanaal een korte middellijn heeft en een waarbij het boorkanaal 
een zodanige omvang heeft dat de cilinder een buisvormig karakter krijgt. Enkele 
goudblikken exemplaren van de tweede variant vertonen rondom in de lengterichting een 
spiraalvormige incisie (pl. 83:3). In een kamergraf in Metochi Kalou-Trapeza (LM IIIB) 
werden achtenzestig exemplaren van glas met een spiraalvormige groef aangetroffen (lengte 
0,7-1,0 cm, middellijn 0,3 cm). Geen enkele cilindrische kraal waarvan afmetingen bekend 
zijn, is langer dan 2,5 cm.791 

Er bestaan echter wel degelijk miniatuur-nabootsingen van een zuil of halfzuil, zij het dat 
deze zijn uitgesneden in ivoor. Uit Mycene zijn tientallen exemplaren bekend (vooral uit het 
Huis van de Schilden en het Huis van de Sfinxen; LH IIIB1).792 Enkele andere exemplaren 
van het Griekse vasteland zijn van wat vroeger datum (Asine, graf I.1: LH IIB-IIIA; Midea, 
tholosgraf: LH II-IIIA1).793 Dit geldt ook voor drie ivoren halfzuiltjes van Kreta (Archanes, 
tholos B; LM II-IIIA1)794 (pl. 83:4), wier uiterlijk in belangrijke mate overeenkomt met dat 
van de My 7-halfzuil: ze bezitten een eenvoudig kapiteel (rechthoekige abacus met 
horizontale groef en schijfvormige echinus) en een korte, zich naar beneden verjongende 
schacht. Verschillen zijn de aanwezigheid van horizontale ringen (boven en beneden) en de 
afwezigheid van spiraalversiering. De halfzuiltjes, die aan boven- en onderzijde over een tap 
beschikken, zijn vermoedelijk appliqué’s die aan drie kanten in contact stonden met een basis; 
mogelijk waren ze bevestigd tussen twee uitspringende houten lijsten. 
 
5.3 Uitgeboorde punten voor pseudo-granulen 
 
Blijkbaar werd het in de Late Bronstijd in het Aegeïsch gebied mode in sieraadmallen in 
sommige matrijzen reeksen minuscule holtes, in feite uitgeboorde punten, aan te brengen, die 
op een afdruk, hetzij in glas, hetzij in goudblik, nagebootste granulen deden ontstaan. Deze 
pseudo-granulen komen in het met mallen vervaardigde sieradenmateriaal zeer veel voor op 
het vasteland, zoals de vondsten uit de kamergraven van Mycene (LH IIB; LH IIIA-B) laten 
zien. Er zijn verscheidene motieven die zowel een variant met als een variant zonder pseudo-
granulen kennen. Op overeenkomstige contemporaine sieraden van Kreta komen pseudo-
granulen eveneens voor, zij het bij veel minder motieven, zoals uit Effingers sieradenstudie 
valt af te leiden.795 
 
In onderstaand overzicht staan in alfabetische volgorde de motieven opgesomd, die op de 
mallen zijn voorzien van uitboringen voor pseudo-granulen.796 Per motief is aangegeven of er 
op Kreta respectievelijk het vasteland reliëfornamenten met pseudo-granulen zijn 
teruggevonden (aangegeven door het teken ‘+’ voor ‘aanwezig’, en ‘–’ voor ‘afwezig’). 
Motieven met boorpunten op mallen 1 en 2 uit Sitia zijn niet in het overzicht opgenomen, 
omdat zij niet vertegenwoordigd zijn onder de Aegeïsche reliëfkralen en reliëfhangers.  
 
Achtschild (Kn 2, nr. 9) 
                                                           
791 Effinger 1996, 29, 30, 338-340. In de Myceense kamergraven bevonden zich overeenkomstige kraalvarianten: 
vergelijk Sakellariou 1985, 294-295, nrs. 22, 26. 
792 Tournavitou 1995, 127-128, 159-170. Zie haar fig. 29.3, d-g, voor halfzuiltjes waarvan de schacht een 
vergelijkbare, zij het wat minder sierlijke decoratie heeft als de bovenste en onderste zuilvormige matrijs. 
793 Poursat 1977, 102-103. 
794 Wesenberg 1971, 5, nr. 12, afb. 15. 
795 Effinger 1996. Zie noot 516 voor mogelijke pseudogranulen op stukjes goudblad uit LH IIA. 
796 Deze informatie is ontleend aan par. 5.2. Voor literatuurverwijzingen zie aldaar. 
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Kreta: – 
Vasteland: + (goudblik) 
 
Argonaut (Kn 2, nr. 1; My 3, nr. 2; My 7, nrs. 3, 8-9) 
Kreta: – 
Vasteland: + 
 
Bloemkelk (drielobbig) (My 7, nrs. 12-13) 
Kreta: – 
Vasteland: + 
 
Granulenkraal (Kn 2, nr. 14) 
Kreta: + 
Vasteland: + 
 
Hartschelp (Kn 2, nr. 13; My 6, nr. 11; Po 2, nr. 2) 
Kreta: + 
Vasteland: + 
 
Kaurischelp (My 7, nrs. 15, 23) 
Kreta: + 
Vasteland: ? 
 
Klimop (in rechthoekig kader) (My 7, nr. 14) 
Kreta: + 
Vasteland: + 
Opmerking: Rechthoekige plaques met van pseudo-granulen voorziene klimop komen 
weliswaar zowel van Kreta als van het vasteland, maar exacte parallellen voor motief 14 op 
mal My 7 zijn niet aanwijsbaar. 
 
Papyrus (variant I) (Mi, nrs. 1(-2?); My 5, nr. 2; My 7, nrs. 1-2) 
Kreta: – 
Vasteland: + 
 
Papyrus (variant II) (My 1, nrs. 2, 10) 
Kreta: + 
Vasteland: + 
 
Schenkkan (My 5, nr. 5) 
Kreta: – 
Vasteland: + 
 
Trochusschelp (My 2, nr. 2) 
Kreta: – 
Vasteland: + 
 
Voluut met staafje (gedrongen variant) (Mi, nr. 4; My 5, nr. 3; Po 2, nr. 3) 
Kreta: + 
Vasteland: + 
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‘Waz’-lelie (dubbele variant) (Po 2, nr. 5) 
Kreta: – 
Vasteland: – 
 
Er zijn elf mallen waarin pseudo-granulen zijn uitgeboord, vier zijn afkomstig van Kreta (Kn 
2, Po 2, Si 1-2), zeven van het vasteland (Mi, My 1-3, My 5, My 6-7). Met uitzondering van 
de Sitia-mallen zijn ze voorzien van groeven voor rijgdraden, waardoor een datering in de 
Late Bronstijd, waarschijnlijk niet voor LM IIIA/LH IIB, voor de hand ligt (zie par. 6.3). 
Twee van deze mallen, afkomstig uit een goed gedateerde vondstcontext, bevestigen die late 
datering: mal My 7 is te dateren in het midden van LH IIIB, mal Mi in LH IIIB 2. 

De matrijzen in beide Sitia-mallen die van boorpunten zijn voorzien, zijn zoals gezegd 
niet in het reliëfkralenmateriaal terug te vinden. Waarschijnlijk zijn ze veeleer bedoeld voor 
de vervaardiging van rituele voorwerpen (zie par. 5.2, motief Dubbelbijl). In par. 6.7 wordt 
betoogd dat de Sitia-mallen in Midden-Minoische tijd te dateren zijn. Dat zou betekenen dat 
de Kretenzers al ver voor LM III bekend waren met de techniek om door middel van 
boorpunten in mallen voorwerpen met pseudo-granulen te versieren. Een aanwijzing daarvoor 
is bij twee vroege reliëfkralen aan te treffen. De ene is een rechthoekige plaque van faience uit 
MM IB-II (Mallia, ‘Quartier Mu’; pl. 59:6),797 de andere een papyrusvormig exemplaar van 
goudblik uit LM IA (Knossos, Temple Tomb; pl. 59:7).798 Ook twee bolvormige goudblikken 
kralen uit Schachtgraf III in Mycene (LH I) zijn mogelijk van pseudo-granulen voorzien.799 
Echte granulatie – waarvan de resultaten de mallensnijders tot inspirerend voorbeeld zullen 
hebben gediend – wordt op Kreta zeker sinds de Oude Paleistijd (MM IB-II) toegepast, 
getuige de volgende gouden voorwerpen: een hanger in de vorm van een minuscule pad of 
kikker uit Koumasa (VM II-MM I; pl. 83:5)800, een knopvormige speldekop uit Phaistos-
Haghios Onouphrios (VM I-MM II; pl. 83:6)801 en de ‘bijenhanger’ uit Mallia (MM II; pl. 
84:1).802 Op Kreta was het overigens al in Vroeg-Minoische tijd gebruikelijk stukjes goudblik 
te versieren door er – doorgaans langs de rand – reeksen punten in te ponsen (stempelen).803 
 
De mate waarin pseudo-granulatie plaatsvond, varieert van mal tot mal, hetgeen 
waarschijnlijk samenhing met de (bestaande dan wel verwachte) vraag naar aldus versierde 
reliëfornamenten. Een mal werd mogelijk niet in één keer maar gedurende een langere tijd 
van matrijzen voorzien, afgaand op de onbenutte ruimte op een aantal mallen.804 Het kan 
daarom zo zijn dat een mal die relatief weinig matrijzen met uitgeboorde punten bezit, te 
dateren is in de periode waarin pseudo-granulen een nieuwigheid waren of in een periode 
waarin deze uit de mode raakten. Een mal die overvloedig van matrijzen met uitgeboorde 
punten is voorzien, werd mogelijk op het hoogtepunt van die populariteit vervaardigd. 

Onderstaand overzicht omvat alle mallen voor reliëfkralen en reliëfhangers met pseudo-
granulen (dus niet Si 1-2). Vermeld worden het totaal aantal matrijzen per mal, het aantal 
matrijzen dat boorpunten voor pseudo-granulen bezit en de motiefnummers op de 
desbetreffende mal. 
 

                                                           
797 Zie noot 478. 
798 Zie noot 479. 
799 Zie noot 480. 
800 Effinger 1996, 50, 89, 234, 350, nr. K 4a, pl. 9j. De afmetingen zijn 1,0 bij 0,6 cm, de zwaarte is 1,1 gram. 
801 Effinger 1996, 57, 275, 353, nr. PH 4a, pl. 14f. 
802 Hood 1978, 194-195, afb. 191; Effinger 1996, 49, 241, 350, nr. MaC 4a, pl. 48a. 
803 Effinger 1996, 5-8. 
804 Zie par. 5.4. 
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  Aantal matrijzen  Aantal matrijzen met boorpunten  Motiefnummers 
Kn 2  14   5     1, 9, 11, 13-14 
Mi  6   3     1, 2, 4 
My 1  18   2 + losse boorpunten805  2, 10 
My 2  8   1     2 
My 3  3   1     2 
My 5  8   3     2, 5, 6 
My 6  13   1     11 
My 7  23   11     1-4, 8-9, 12-15, 23 
Po 2  13   3     2, 3, 5 
 
Mal My 7 is, in absolute zin, rijkelijk voorzien van pseudo-granulen. Vergelijking met enkele 
andere mallen leert echter dat er in verhouding tot het totaal aantal matrijzen op deze mal 
geen sprake is van een buitengewoon verschijnsel: op de grotendeels of geheel complete 
mallen Kn 2, Mi, My 5 en My 7 is 35-50 % der matrijzen van uitboringen voorzien. My 3 valt 
in een dergelijke statistiek niet in te passen, omdat deze mal slechts drie matrijzen bezit, 
waarvan ook nog eens tweemaal een matrijs voor een krullend blad, welk veel voorkomend 
motief op geen der mallen van boorpunten is voorzien. 

Duidelijk is dat op mallen My 1 en My 6, alsmede op de waarschijnlijk doormidden 
gebroken mal My 2, relatief weinig matrijzen van pseudo-granulen zijn voorzien 
(respectievelijk 1:13, 1:6 en 1:8). De enige matrijs met uitgeboorde punten op mal My 2, 
waarop acht matrijzen resteren, is die voor een trochusschelp. De trochusschelpvormige 
reliefkralen uit de kamergraven van Mycene bezitten ofwel geen ofwel een lint van pseudo-
granulen. Het exemplaar op de mal heeft er slechts enkele, die met schuchtere hand hier en 
daar lijken te zijn aangebracht. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de mal aan het begin staat 
van de toepassing van deze techniek op het vasteland. 
 
De conclusie is dat de techniek van het aanbrengen van pseudo-granulen op Kreta al bij 
vroege reliëfkralen is te zien (MM I(laat)-II; LM IA), maar dat het verschijnsel op Kreta 
beperkt van omvang bleef. Pseudo-granulatie van (matrijzen voor) reliëfkralen en 
reliëfhangers verschijnt op het vasteland in LH IIB, maar wordt pas ‘populair’ in de Myceense 
paleistijd (LH IIIA-B). Het komt dan ook op contemporaine Kretenzische sieraadmallen voor 
(LM IIIA-B). Deze versieringstechniek lijkt zich te concentreren op sieraadmallen uit 
belangrijke centra: Mycene, (de omgeving van) Knossos en Midea. 
 
5.4 Onbenutte ruimte op mallen 
 
Het aantal motieven dat in de achtentwintig mallen is uitgesneden loopt sterk uiteen: van één 
op mallen Em, Go, Pa en Th tot achttien respectievelijk drieëntwintig op mallen My 1 en 7. 
Bijna alle mallen zijn min of meer rechthoekige blokken steen. Mal Kr heeft echter bij 
benadering de omtrek van een halve cirkel. Mallen met een relatief geringe dikte hebben 
maximaal twee zijden voor motieven tot hun beschikking. Mal Kn 1 is veeleer klompvormig 
en draagt op drie zijden motieven. Op de relatief dikke mallen My 2 en My 7 prijken 
motieven op alle zes de zijden. De langste zijde van kleine mallen is ca. 5 cm lang (Be 1, Ch, 
Em, Kr, Pa), die van grote mallen ca. 20 cm (Kn 1, Si 1-2). De dikte varieert van 0,7 cm (Ch) 
tot 8 cm (Kn 1), maar ligt in veel gevallen tussen ca. 1 en 2 cm. 

Wat opvalt is dat op sommige mallen veel onbenutte ruimte aanwezig is en dat er op 
andere geen matrijs meer bijkan. Zo is op beide maloppervlakken van My 3 nog veel ruimte 
over, en bezitten Be 1-2 en Pa maar één oppervlak met matrijzen. De tweezijdige mal Kn 2 en  
                                                           
805 Het betreft een snoer van afzonderlijke boorpunten nabij motief nr. 1. 
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de zeszijdige mal My 7 zijn echter rijkelijk voorzien van uitsnijdingen. Andere mallen zitten 
tussen deze uitersten in: een deel van de achterzijde van My 1 en Si 1 is niet gebruikt. 

Er is wel opgemerkt dat dit ruimteoverschot een aanwijzing is dat deze mallen nog niet 
volledig waren afgewerkt. Ook de aanwezigheid van schetslijnen zou hier op wijzen.806 
Hierbij wordt er stilzwijgend van uit gegaan dat het doel van de mallensnijder eruit bestond de 
mal met matrijzen te bedekken, waarna hij voltooid zou zijn. Een mal is echter geen matrijs. 
Een matrijs kan half afgewerkt of onvoltooid zijn, maar een mal is veeleer vergelijkbaar met 
een schetsboek. Tournavitou merkt op dat ‘Mycenaean jewellers were definitely concerned 
with making the maximum use of all available space on each mould, a characteristic economy 
in material also attested in other crafts like stone working, ivory, etc.’807 De vraag is dan of 
een mallensnijder in een kort tijdsbestek de hele mal van matrijzen voorzag of dat hij er, 
wanneer nodig, een of meer matrijzen aan toevoegde. Het laatste lijkt aannemelijk, want in 
het eerste geval zouden de meeste teruggevonden mallen geheel met matrijzen moeten zijn 
bedekt. Indien een mallensnijder eens in de zoveel tijd aan een mal werkte, zal dit hebben 
samengehangen met de opdrachten die hij kreeg, dan wel de vraag naar sieraden met bepaalde 
motieven. Ook het onderhevig raken van matrijzen aan slijtage kan reden zijn geweest nieuwe 
matrijzen uit te snijden. 

                                                           
806 Erkelens 1993, I, 26, 43, 47. 
807 Tournavitou 1997, 215. 


