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APPENDIX I 
 
 
Overige mallen 
 
In deze appendix zijn vier mallen opgenomen. Zeker drie hiervan vertonen in technisch 
opzicht overeenkomst met de mallen die het onderwerp vormen van dit onderzoek. De drie 
mallen zijn voorzien van negatief uitgesneden matrijzen, die als afdruk reliëfornamenten en 
ringen moesten voortbrengen. 
 Eén van de drie is afkomstig van Cyprus (Idalion) en was onder meer bedoeld voor 
reliëfkralen. 
 De twee andere zijn teruggevonden op het Griekse vasteland, in Eleusis en Thebe. Beide 
waren uitsluitend bestemd voor zegels en schenen van zegelringen. De gietvorm voor het 
zegel van een zegelring is doorgaans uitgesneden in laag reliëf, bedoeld voor een afdruk in 
‘intaglio’.1202 Deze werkwijze is precies de tegenovergestelde die ten grondslag ligt aan de 
vervaardiging van een matrijs voor een reliëfornament. Er zijn echter ook negatief gesneden 
zegelmatrijzen, die bedoeld zijn voor het stansen van goudblik.1203 Voorbeelden daarvan zijn 
te zien op de mal uit Eleusis en de mal uit Thebe. 
 Een vierde mal, eveneens afkomstig van het vasteland (Volos), is niet gepubliceerd. Het 
zou om een open mal voor de vervaardiging van sieraden gaan. 
 
 
Mal uit Idalion (Cyprus) 
 
Verblijfplaats: Stockholm, Medelhavsmuseet 
Herkomst: Idalion (vondstnummer 518) 
Datering vondstcontext: LC IIIB (1190-1150) 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 5,2 
 
De Idalion-mal (pl. 94:1-2) is een bijna vierkante mal van geringe afmetingen. De hoeken zijn 
gerond. In feite is het de teruggevonden helft van een tweedelige mal. Eén zijde is van 
matrijzen voorzien. Deze zijn op economische wijze over het oppervlak verspreid. De mal is 
uitgerust met verscheidene giettrechters. Over een aanzienlijk deel van de malbreedte lopen 
drie evenwijdige groeven. De middelste moet een gietkanaal zijn: hij is het breedst en ligt in 
het verlengde van een giettrechter. De andere zijn waarschijnlijk bedoeld voor rijgdraden van 
verschillende motieven. In twee tegenover elkaar liggende hoeken bevindt zich een pengat. 
Behalve een gietvorm voor een zegelring zijn er mogelijk negen matrijzen uitgesneden, 
waarvan zes matrijzen gietkenmerken bezitten (nrs. 3-4 en 6 bezitten er geen). De matrijs 
voor de zegelring is aan de malzijde enigszins beschadigd, de andere matrijzen lijken intact te 
zijn. 
 Deze Cypriotische mal, die ongeveer contemporain is met vroeg LH IIIC, vertoont een 
verregaande Aegeïsche invloed. Ten eerste blijkt dit uit de aanwezigheid van rijggroeven. Ten 
tweede waren bepaalde, ondiepe matrijzen mogelijk bedoeld voor het stansen van goudblik. 
L. Åström noemt in dit verband het maansikkelvormige en het radiale motief (nrs. 3, 6).1204 
Artistieke verwantschap met de Aegeïsche artistieke vormentaal zou onder meer kunnen 
blijken uit de aanwezigheid van het radiale motief (nr. 6): dergelijke motieven komen  

                                                           
1202 Evely 2000, 415. Zie ook Sakellarakis 1981, 168. 
1203 Sakellarakis 1981, 170-172, afb. 7-9. 
1204 Åström 1967, 129. 
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veelvuldig voor op Minoïsche zegels.1205 Een motief als de Kaurischelp, die in een andere 
variant is uitgesneden op Minoische en Myceense mallen, zal veeleer aan de Egyptische kunst 
zijn ontleend.1206 
 
Bespreking motief: 
1 Kaurischelp (onderaanzicht): Matrijs met de omtrek van een ellips. Op de lengteas is een 
reeks korte dwarsgroeven aangebracht. In het verlengde van het motief bevindt zich een groef 
voor een rijgdraad, die doorloopt naar motief 2. Aan de tegenoverliggende zijde is de mal 
waarschijnlijk beschadigd. Het is onduidelijk of de matrijs, centraal op de dwarsas, is 
uitgerust met een giettrechter. 
2 Schijf: Een ronde matrijs met giettrechter en lange smalle groef. De groef loopt aan de ene 
zijde door naar motief 1 en aan de andere zijde naar de rand van de mal. 
3 Maansikkelvormig motief: Het motief scheert rakelings langs motief 2. Giettrechter en 
lange smalle groef ontbreken. 
4 Onduidelijk motief: Het motief is slecht waarneembaar en bestaat kennelijk uit gebogen 
strookachtige elementen die over een groot deel van hun lengte tegen elkaar aanliggen. 
Giettrechter en lange smalle groef ontbreken. 
5 Matrijs voor een zegelring (ringschenen) 
6 Radiaal motief: Cirkel met acht ‘spaken’ die uitkomen op een binnencirkel. In het centrum 
bevindt zich een (uitgeholde) punt. Giettrechter en lange smalle groef ontbreken. 
7 Ruitvormig motief: Over de lengteas loopt een groef. De matrijs bezit een giettrechter. Een 
lange smalle groef ontbreekt. 
8 Amandelvormig motief: Matrijs met giettrechter en lange smalle groef, die doorloopt naar 
motief 9 en waarschijnlijk ook naar de rand van de mal. Het motief lijkt te zijn voorzien van 
groeven die met de contour meelopen. 
9 Gesegmenteerde kraal?: Moeilijk waarneembare matrijs met giettrechter. Het motief 
bestaat vermoedelijk uit (minstens drie) naast elkaar gepositioneerde segmenten, die min of 
meer lensvormig zijn uitgesneden. Tussen de segmenten bevinden zich smalle verbindingen. 
Aan beide uiteinden loopt in de lengterichting een lange smalle groef, die doorloopt naar 
motieven 8 en 10. 
10 Schijf: Een ronde matrijs met giettrechter en lange smalle groef. De groef, die aan de ene 
zijde doorloopt naar motief 9 en aan de andere zijde moeilijk zichtbaar is, loopt waarschijnlijk 
door tot de malrand. Binnenin het motief zijn over dwars groeven aangebracht. 
 
Bibliografie: 
Gjerstad 1935, 546, nr. 518, 590, 617 
Åström 1967, 67, fig. 73, 128-129 
Menti en Papaconstantinou 20091207 
 
 
Mal uit Eleusis (Griekse vasteland) 
 
Verblijfplaats: Eleusis, Archeologisch Museum 
Herkomst: Eleusis, ‘West Cemetery’, Graf Hp 3 
Datering vondstcontext: LH II-IIIB 

                                                           
1205 Yule 1981, 148-150, pl. 18-20, motieven 26 (‘centrally radiating motifs’) en 28 (‘stars’). 
1206 Zie de overeenkomst met de rondom vormgegeven, gesmede gouden schelpen die deel uitmaken van de zgn. 
Gordel van San-Hathor (midden 12e dynastie, regering van Sesostris III, 1872-1853/2) (Tiradritti en De Luca 
2000, 149). Zie voor de Kaurischelp op de Aegeïsche mallen de gelijknamige paragraaf in mijn par. 5.2. 
1207 Deze recente publicatie is in Nederland vooralsnog niet beschikbaar. 
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Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 5,8; B. 4; D. 1,6-1,7; max. diameter insnijdingen 2,5-2,6 
 
Te Eleusis werd in een grotendeels verstoord familiegraf met 21 doden en 25 vazen (begin LH 
II-LH IIIB) op een kleine niet-verstoorde plek tussen vier LH II-vazen één helft van een 
gesloten mal aangetroffen (pl. 94:3-4; 95). Deze helft is intact en heeft een rechthoekige 
vorm. De mal toont op de ene zijde ringschenen met gietkanalen en op de ommezijde twee 
voorstellingen voor ringzegels. Op elk van de zijden bevinden zich sporen van twee gaten. 
Ook in de zijkant zou zich een gat bevinden. 
 
Bespreking voorstellingen: 
1 Vrouwen, staand voor heiligdom (in elliptisch kader): Matrijs voor een ringzegel. Twee 
staande vrouwen voor een door vogels bekroond driedelig heiligdom. 
 Afmetingen: 2,3 x 1,5. 
2 Eenden (in elliptisch kader): Matrijs voor een ringzegel. Eend met opengeslagen vleugels 
naar rechts bewegend en voorafgegaan door een omkijkende jonge eend. In het beeldveld 
bevinden zich, vooral langs de rand, putjes (in een afdruk: reliëfstippen); deze zouden 
mogelijk van nut zijn geweest bij het lospeuteren van de zegel na afkoeling van de mal.1208 
 Afmetingen: 2,3 x 1,5. 
3 Twee matrijzen voor zegelringen (ringschenen) en een mogelijke aanzet voor een 
derde: Binnenin de derde cirkel bevinden zich onduidelijke incisies.1209 

Afmetingen: ø ringen 2,3; L. gietkanaal 2,0. 
 
Bibliografie: 
Mylonas 1953, 80, figs. 5-7 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 459 
Mylonas 1975, deel Α: 305-307, deel Β: 254-255, deel Γ: pls. 64-65 
CMS V, nr. 422 
Sakellarakis 1981, 170-171, figs. 7-9 
Tournavitou 1997, 245-246, nr. 8 
 
 
Mal uit Thebe (Griekse vasteland) 
 
Verblijfplaats: Thebe, Archeologisch Museum 
Herkomst: Thebe, ‘Koropoulis plot’ (westelijk deel), Pindarou Straat, vertrek van 6 x 3 m 
Datering vondstcontext: LH IIIB 1 
Materiaal: steatiet (ene helft) en schist (andere helft) 
Afmetingen: L. 8; B. 3,7; D. (steatiet) 2; D. (schist) 1 
 
Deze mal (pl. 96), waarvan beide delen zijn bewaard, is aangetroffen in een werkplaats voor 
sieraden. De mal heeft een rechthoekige vorm en is erg verbrand. In beide delen zijn met 
behulp van een passer twee paar cirkels (ringschenen) uitgesneden; op één der delen is het 
kleinere paar cirkels voorzien van gietkanalen, op het andere deel snijdt het centrum van de 
cirkels recht door de steen heen. 
 Op één deel van de mal is sprake van hergebruik. Een der oppervlakken toont drie ondiepe 
matrijzen. De positionering van de doorgaande gaten en het feit dat de smalle zijde, aan de  

                                                           
1208 Tournavitou 1997, 246, no. 8. 
1209 Tournavitou 1997, 224: ‘... a faint irregular circle filled with haphazard incisions, possibly an abortive or 
unfinished attempt to add another matrix ...’ 
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rechterkant, is afgesneden, wekken volgens Tournavitou de suggestie dat deze malhelft 
aanvankelijk aan deze zijde is bewerkt en dat hij later werd veranderd in de helft van een 
gesloten mal voor ringen.1210 
 De gewijzigde malhelft heeft ook twee diagonaal geplaatste gaten in tegenoverliggende 
hoeken; slechts één hiervan snijdt door de steen heen. In de hoek van de schist helft bevinden 
zich resten van gegoten en gesmolten metaal. 
 
Bespreking motieven: 
1 Schip (in elliptisch kader): Schetsmatig motief. Herkenbaar zijn zeil, dek en onderbouw. 
2 Duizendpoot (in elliptisch kader): Schetsmatig motief, hoofdzakelijk bestaande uit slordig 
geïnciseerde lijnen die het hele oppervlak bestrijken. Centraal in de lengterichting van de 
ellips geeft een rechte lijn de romp weer. Hieruit steken ter weerszijden V-vormige pootjes, in 
totaal circa negen paar. Op de romp zijn op regelmatige afstanden zeven boorpunten 
aangebracht, wellicht ter aanduiding van de rompsegmenten. Ook de elliptische omtreklijn is 
van dergelijke punten voorzien. Een kop is op de beschikbare afbeeldingen niet te 
onderscheiden. Voelsprieten lijken niet te zijn weergegeven. 
3 Hert (in elliptisch kader): Schetsmatig motief. Kop, elliptische romp en poten zijn te 
onderscheiden. De incisies boven het dier zijn waarschijnlijk het naar achteren stekend gewei. 
4 Vier matrijzen voor ringen 
 
Bibliografie: 
Demakopoulou 1973-4, 432-433, pl. 283a-b 
Demakopoulou 1974, 166-167, 172-173, figs. 2-3 
Tournavitou 1997, 243-244, no. 3 
 
 
Mal uit Volos (Griekse vasteland) 
 
Verblijfplaats: Volos, Archeologisch Museum 
Herkomst: Volos (Iolkos) 
Datering vondstcontext: vroeg LH IIIC 
Materiaal: steen 
Afmetingen: ? 
 
Bij een opgraving in Volos (Thessalië), in proefsleuven ten zuiden van het veronderstelde 
Myceense paleis en in de westhelling van de heuvel (Kastrou), werd een open mal voor de 
vervaardiging van sieraden teruggevonden. Van de mal is geen beschrijving gepubliceerd.1211 
 In de LH IIIC-laag waarin de mal werd aangetroffen, bevonden zich ook een klein lemmet, 
amorfe stukken van bronzen staven, metaalslakken en een deel van een smelttrechter voor de 
vervaardiging van brons.1212 
 
Bibliografie: 
Theocharis 1961, 52 
Daux 1962, 789 
Tournavitou 1997, 243, nr. 1 

                                                           
1210 Tournavitou 1997, 244, no. 3. 
1211 Tournavitou 1997, 243, nr. 1. 
1212 Zie noot 1211. 
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APPENDIX II 
 
 
Materiaal van de Berlijn-mallen 1 en 2 
 
Dr. G. Platz, plv. directeur van de Antikensammlung van de Staatliche Museen te Berlijn, 
heeft op mijn verzoek een mineralogisch onderzoek laten uitvoeren naar de Berlijn-mallen 1 
en 2.1213 Hieruit blijkt het volgende: 
 
Berlijn-mal 1 (inventarisnummer Misc. 7473): 
 
Het materiaal van de mal is een erg vettige en zachte, ijzerhoudende talk,1214 roodbruin met 
donkergrijze insluitsels, waarschijnlijk ‘Minnesotaiet’ (= 1.0 op de schaal van Mohs; 
specifieke densiteit 2.7-2.8).1215 De spreiding van de talk is niet homogeen (ijzeroxiden). 
Vermoedelijk gaat het om een paragensis1216 met talk, dat wil zeggen Fe3+(OH)3, 
waarschijnlijk een fijn gedispergeerde hematiet (Fe2O3).1217 
 
Berlijn-mal 2 (inventarisnummer 31573, V, 19): 
 
Het materiaal van de mal is steatiet. 

                                                           
1213 Het onderzoek vond plaats op 23 mei 2007. De resultaten zijn mij op 24 mei 2007 per e-mail door dr. Platz 
medegedeeld. 
1214 Een aggregaat van zuivere talk wordt steatiet genoemd (Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, 
lemma Talk). 
1215 De Engelse term voor Minnesotaiet is ‘iron-talc’ (www.mindat.org). 
1216 ‘Paragenese’ is de geologische term voor het naast elkaar voorkomen van bepaalde mineralen in 
mineraalafzettingen. 
1217 Hematiet wordt ook wel bloedsteen of roodijzersteen genoemd. 
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APPENDIX III 
 
 
Uiterlijke kenmerken mallen 
 
In onderstaand schema is per mal de aanwezigheid van een aantal uiterlijke kenmerken 
aangegeven. Mede aan de hand hiervan kan worden beoordeeld welke materialen en 
technieken met behulp van deze mallen werden gebruikt (zie hoofdstuk 4, Functies). De 
waarde van dit schema voor de beoordeling van mallen waarvan nog een klein fragment rest 
(Kn 3-6, My 4, Ni, Th), is uiteraard beperkt. De mallen in het schema zijn alfabetisch 
geordend. Hun uiterlijke kenmerken zijn over verschillende kolommen verdeeld. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de volgende afkortingen en symbolen:  
 
- = niet aanwezig 
? = onduidelijk 
gk = er zijn gietkanalen en/of gietmonden aanwezig 
pg = er zijn pengaten voor een contramal aanwezig 
rg = er zijn rijggroeven (lange smalle groeven voor rijggaten) aanwezig 
vk = er zijn ventilatiekanalen (ontluchtingskanalen) aanwezig 
 
 
Mal   Gietkanalen  Pengaten  Rijggroeven  Ventilatiekanalen   
 
 
Be 1   -   -   -   - 
 
Be 2   -   pg1218   -   - 
 
Ch    gk   pg   rg   - 
 
Di    gk   pg   rg   vk?1219 
 
Em   ?   ?   rg   - 
 
Go   gk   ?   -   vk 
 
Kn 1   -   -   -   - 
 
Kn 2   -   -   rg   - 
 
Kn 3   -   -   -   - 
 
Kn 4   -   -   -   - 
 
Kn 5   -   -   -   - 
 
Kn 6   -   -   -   - 

                                                           
1218 De mogelijkheid dat deze pengaten niet bestemd waren voor de bevestiging van een contramal, wordt 
besproken in par. 4.3.3, C. 
1219 Mogelijk bezitten de ringvormige matrijzen (nrs. 1, 3) een centraal ontluchtingsgat. 
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Kr    gk   pg   rg   - 
 
Mi    -   -   rg   - 
 
My 1   -   -   rg   - 
 
My 2   -   -   rg   - 
 
My 3   -   -   rg   - 
 
My 4   -   -   -   - 
 
My 5   -   pg1220   rg   - 
 
My 6   -   -   rg   - 
 
My 7   -   -   rg   - 
 
Ni    -   -   rg   - 
 
Pa    gk1221   pg1222   rg   - 
 
Po 1   gk   pg   rg   - 
 
Po 2   -   -   rg   - 
 
Si 1   gk   ?   -   vk 
 
Si 2   gk   pg1223   -   - 
 
Th    -   -   -   - 

                                                           
1220 De mogelijkheid dat deze pengaten niet zijn gebruikt, wordt besproken in par. 4.3.3, B, onder My 5. 
1221 Aanname op grond van de aanwezigheid van pengaten en inkepingen ter bevestiging van een contramal. 
1222 Deze mal bezit bovendien inkepingen in de lange zijden; deze dienden hetzelfde doel als de pengaten, 
namelijk het op zijn plaats houden van de twee delen van de mal. 
1223 Er is waarschijnlijk één pengat aanwezig. Mogelijk bevond zich in een ontbrekend gedeelte van de mal een 
tweede pengat. 
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APPENDIX IV 
 
 
Lijsten van matrijzen 
 
De twee lijsten hieronder bevatten alle matrijzen die zijn uitgesneden in de mallen die binnen 
het kader van dit onderzoek vallen. 

De ‘Lijst van besproken motieven’ is een opsomming van de motieven die besproken 
worden in hoofdstuk 5 (Motieven). Dit zijn allemaal herkenbare, meestal reguliere motieven. 
De lijst is alfabetisch geordend op naam dan wel omschrijving van het motief. Eventuele 
verdere onderverdeling vindt plaats naar variant (I, II, enz.) of naar mate van ingewikkeldheid 
(enkel, dubbel; zonder toevoegsels, met toevoegsels). Aan de reguliere motieven zijn de 
gangbare Engelstalige benamingen in cursief schrift toegevoegd. 

Bij elk motief worden, alfabetisch op malaanduiding, de bijbehorende mallen vermeld, en 
de nummers waaronder de motieven op die mallen figureren. Indien een motief vaker 
voorkomt op dezelfde mal (onder één motiefnummer), wordt dat direct na de malaanduiding 
aangegeven: ‘(2x)’, enz. 

De ‘Lijst van overige matrijzen’ is een opsomming van de resterende matrijzen, welke niet 
of nauwelijks als een specifiek motief herkenbaar zijn. Ook deze lijst vermeldt de 
bijbehorende mallen en motiefnummers. De ordening is ditmaal alfabetisch op 
malaanduiding. 
 
 
LIJST VAN BESPROKEN MOTIEVEN 
 
Achtschild (Figure-of-eight shield) 
Kn 2, motief 9 
 
Altaar (Altar) 
My 2, motief 3 
 
Amandelvormig motief (Amygdaloid motif) 
Di, motief 2; My 1019, motief 7 
 
Argonaut (Argonaut / Paper nautilus) 
 
enkel: Kn 2, motief 1; My 1, motief 1 (in rechthoekig kader); My 3, motief 2 (in rechthoekig 
kader); My 5, motief 3 (in rechthoekig kader) 
dubbel: Be 1, motief 1; My 7, motieven 3, 8-9 
variant niet te bepalen: Kn 2, motief 4 
 
Bloemkelk (drielobbig) (Trilobate calyx / Three-lobed calyx) 
 
zonder toevoegsels: Mi, motief 5 
met toevoegsels: My 1, motief 18; My 7, motieven 5, 12-13 
 
Bij of insektenpop (Bee or chrysalis) 
My 5, motief 4; My 6, motief 8; Ni, motief 2 
 
Bijl (incompleet) (Axe) 
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Go, motief 1 
 
Cirkel met drie straalsgewijze uitsteeksels (Circle with three radiating projections) 
Po 1, motief 3 
 
Cirkelvormige plaque (Circular plaque): zie ‘Viervoeters’ 
 
‘Cultushorens’ (‘Horns of consecration’ / Bucranium) 
Si 1, motief 5 
 
Druppel (Drop / Pear-shaped bead/pendant) 
Kr (2x), motieven 1-2; My 6 (2x), motief 3; Po 2 (4x), motief 9 
 
Dubbelbijl (Double axe) 
Si 2 (2x), motieven 1-3 
 
‘Genius’ met schenkkan en palmboom (in rechthoekig kader) (‘Genius’ with pitcher in 
front of a palm-tree) 
My 7, motief 11 
 
Gesegmenteerde kraal (Segmented bead) 
My 1, motieven 4, 6, 11-12; Po 2, motieven 6, 10 
 
Granulenkraal (Granulated bead) 
Kn 2, motief 14 
 
Hand (Hand) 
Kn 1, motief 7 
 
Hartschelp (Cockle / Cockleshell) 
Kn 2, motief 13; My 6, motief 11; Po 2, motief 2 
 
Kaurischelp (Cowrie shell / Wallet) 
My 1, motief 16; My 7, motieven 15, 23 
 
Klimop (Ivy) 
 
-: zonder toevoegsels 
Be 1, motief 3 (in rechthoekig kader); Kn 6, motieven 1, 3, 4; My 7, motief 14 (in rechthoekig 
kader) 
-: met uitwendige ‘waz’ 
Pa, motief 1 
-: met vleugels 
Be 1, motief 2; Kn 3, motief 1 (geschakeld?); Ni, motief 1 
 
Krullend blad (Bracket / Curled leaf) 
Kn 1, motieven 8-9; Kn 2, motief 10; My 1, motief 14; My 2, motief 8; My 3, motieven 1, 3; 
My 5, motief 7; My 6, motieven 4, 9 
 
Kwastvormig motief (Tassel) 
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My 1, motief 15 
 
Lelie (Lily) 
Kn 2, motieven 7, 12 
 
Lensvormig motief (Lentoid motif): zie ‘Schijf’ 
 
Maansikkelvormig motief (Crescent) 
Kn 1, motief 1; My 1, motieven 5, 7 
 
Meervoudig cilindrische plaque (?) (Multitubular plaque) 
Di, motief 4 
 
Nautilus (Nautilus): zie ‘Argonaut’ 
 
Octopus (Octopus) 
My 1, motief 13 (in rechthoekig kader) 
 
Palmboom (Palm tree): zie ‘Genius met schenkkan en palmboom’ 
 
Papyrus (Papyrus) 
 
variant I: Mi, motieven 1-2; My 5, motief 2; My 7, motieven 1-2, 4 
variant II: My 1, motieven 2, 10 
 
Peervormige kraal/hanger (Pear-shaped bead/pendant): zie ‘Druppel’ 
 
Rechthoekige plaque (Rectangular plaque): zie ook de afzonderlijke motieven 
- Argonaut: My 1, motief 1; My 3, motief 2; My 5, motief 3 
- ‘Genius’ met palmboom: My 7, motief 11 
- Klimop: Be 1, motief 3; My 7, motief 14 
- Octopus: My 1, motief 13; My 5, motief 5 
- Rozet(ten): Be 2, motief 3; My 6, motief 5 
- Vrouwen, dansend?: Kn 2, motief 5 
- Vrouwen, zittend en gesticulerend: Mi, motief 3 
- X-vorm: My 1, motief 3 
 
Roofvogel (Bird of prey): zie ‘Vogel’ 
 
Rozet (Rosette) 
Be 2, motief 3 (groep in rechthoekig kader); Kn 1, motief 2; My 6, motief 5 (in rechthoekig 
kader); Po 2, motief 8; Th, motief 1 
 
Ruitvormig motief (Rhomboid motif) 
Kn 2, motief 3 
 
Schelpen (Shells): zie ‘Hartschelp’, ‘Kaurischelp’, ‘Trochusschelp’, ‘Trompetschelp’ 
 
Schenkkan (Ewer / One-handled jug / Pitcher) 
My 5, motief 5 
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Schijf (Disc / Roundel) 
Kr, motief 3; My 2, motief 5 (2 exemplaren); My 6, motieven 7, 10; Po 1, motief 2; Po 2, 
motief 4 
 
Slakkenhuis (Snail’s shell): zie ‘Trochusschelp’ 
 
Spiraal (Spiral) 
Kn 2, motief 2; My 7, motief 21 
 
Spiraalpatroon (in rechthoekig kader) (Spiral pattern) 
Kn 5, motief 1 
 
Strook met puntige uiteinden (Strip with pointed ends) 
Po 2, motief 7 
 
Tonvormig motief (Barrel-shaped motif / Drum-shaped  motif) 
My 6, motief 6 
 
Trochusschelp (Trochus shell) 
Kn 1, motief 3; Kn 2, motieven 6, 8; Kn 4: motieven 1-2; My 2: motief 2 
 
Trompetschelp (?) (Trumpet shell) 
Kn 1, motieven 4-5 
 
Viervoeter (Quadruped) 
Po 2, motief 1 
 
Vlinder (Butterfly) 
Em, motief 1 
 
Vogel (Bird) 
My 2, motief 1 
 
Voluut met staafje (Volute with bar) 
Kn 6, motief 2; Mi, motief 4; My 1, motief 8; My 5, motief 6; My 6, motieven 1-2; My 7, 
motieven 6-7, 16-17; Po 2, motief 3 
 
Vrouw (Woman): zie de motieven hieronder 
 
I VROUW ALS AFZONDERLIJK MOTIEF (Woman as a single motif) 
Vrouw met geheven armen en papavers/bloemen 
Si 1, motief 2 
Vrouw met geheven armen en dubbelbijlen 
Si 2, motief 3 
Vrouw met handen in haar zij 
Po 1, motief 5 
Vrouw(?) met schijf 
Si 1, motief 1 
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II VROUWEN ALS GROEP (Women in groups) 
Vrouwen, staand (in rechthoekig kader) 
Kn 2, motief 5 
Vrouwen, zittend (in rechthoekig kader) 
Mi, motief 3 
 
‘Waz’-lelie (‘Waz’-lily) 
 
enkel: My 2, motief 4; 
dubbel: Po 2, motief 5 
 
Werveling (Whirl) 
Be 2, motieven 1-2 
 
X-vorm (in rechthoekig kader) (X-shape) 
My 1, motief 3 
 
Zonneschijf (?) (Sun disc / Wheel) 
Si 1, motief 3 
 
Zuil / Zuilvormig motief (Column / Columniform motif) 
My 7, motieven 20-22 
 
 
LIJST VAN OVERIGE MATRIJZEN 
 
Verscheidene matrijzen zijn moeilijk benoembaar als motief, bijvoorbeeld omdat zij bedoeld 
zijn als proefsnijdingen, of omdat zij mislukt of beschadigd zijn. Soms is het door de 
afwezigheid van vergelijkbaar beeldmateriaal niet mogelijk een bevredigende omschrijving te 
geven. 
 
Staafje / Twee kleine kraalmotieven 
Di, motief 5 
 
Kokervorm (gebogen) 
Kn 1, motief 6 
 
V-vormen, bestaande uit groeven en uitgeboorde punten (incompleet) 
Kn 2, motief 11 
 
Onduidelijk motief (fragment) 
Kn 3, motief 2 
 
Onduidelijk motief (fragment) 
Kn 3, motief 3 
 
Hoek van een rechthoekige geribbelde vorm (fragment) 
Kn 4, motief 3 
 
Incomplete vorm 
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Mi, motief 6 
 
Diabolo-achtige vorm 
My 1, motief 9 
 
Cirkelvormige holte 
My 1, motief 17 
 
Ovalen vorm met spiraal 
My 2, motief 6 
 
Langwerpige, kantige vorm (incompleet) 
My 4, motief 1 
 
Balk met driehoek 
My 4, motief 2 
 
Ovalen vorm? 
My 6, motief 12 
 
Vierkant met binnencirkel 
My 7, motief 10 
 
Ronde vorm (buitenring met centrale schijf) 
My 7, motieven 18-19 
 
Stangachtige vormen 
Si 1, motief 5 


