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De Fenicische kust strekte zich uit van het Karmelgebergte 
in het zuiden tot de regio iets ten noorden van het eiland 
Arwad, ter hoogte van de huidige Syrische kust. In de 
schaduw van het Libanongebergte, waarvan enkele uit-
lopers tot aan de zee reiken, ontwikkelden zich vanaf het 
late vierde millennium een aantal stadstaatjes met een vrij 
beperkt territorium – het grondgebied van eilandsteden 

zoals Tyr en Arwad was zelfs extreem beperkt. De baaien 
van Byblos boden een natuurlijke bescherming aan de 
schepen die er voor anker gingen. Ook havensteden zoals 
Sidon, Tyr en Arwad benutten hun troeven om de kustvaart 
te ontwikkelen. Die bracht hen in contact met de noorde-
lijke en de zuidelijke Levant, van het ertsrijke Anatolië tot 
de Nijldelta.
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Het was eens te meer Franz Cumont die de hoeksteen legde 
van de bescheiden verzameling Fenicische oudheden van 
de KMKG. Tijdens de werkbezoeken die hij aan Beiroet en 
Zuid-Libanon a#egde, knoopte hij contacten aan om kunst-
voorwerpen te kunnen aankopen ($g. 68). Het ging nage-
noeg uitsluitend om oudheden uit de Hellenistische periode 
en de Romeinse keizertijd, die hij verwierf door bemid-
deling van de Gentse jezuïet Henri Lammens. Lammens 
was verbonden aan de Université Saint-Joseph van Beiroet. 
Cumont kocht ook oudheden bij lokale handelaars, maar 
sommigen verkochten het puikje van hun collecties liever 
aan kapitaalkrachtigere verzamelaars of musea zoals het 
Louvre. Cumonts opvolger Louis Speleers bezocht Libanon 
in 1926, maar hij vond blijkbaar geen geschikt materiaal in 
de – overigens nog volstrekt legale – antiekhandel.

De figuur van de Oost-Vlaamse pater Albert van den 
Branden verdient in dat verband te worden vermeld. Van den 
Branden wijdde zijn vrije tijd aan $lologische bijdragen over 
de Fenicische taal en het alfabetisch schrift. Zijn onderzoeks-
resultaten werden in 2000 bijgestuurd door de Leuvense 
hoogleraar Edouard Lipiński.

Door de Libanese burgeroorlog bleven Belgische opgra-
vingen op het terrein uit. Eric Gubel (KMKG-VUB) verrichtte 
zijn eerste opgravingen in Tell Arqa als rechterhand van Jean-
Paul Thalmann, die in de woelige periode tussen 1978 en 
1981 onderzoek deed in opdracht van het Institut français 

de l’Archéologie du Proche-Orient. In 1986 begon Gubel 
de opgraving van een Fenicisch complex in Tell Kazel, in het 
kader van de missie van Leila Badre (American University 
of Beirut). Een opgravingsproject in Carthago dat Jacques 
Debergh in het kader van een UNESCO-campagne plande 
namens het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
in Brussel, kon niet worden verwezenlijkt. Roald Docter van 
de Universiteit Gent zette tot 2005 de opgravingen voort die 
Hans-Georg Niemeyer namens de Hamburgse universiteit 
had opgestart in Carthago.

Met de steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NFWO) en de Belgische universiteiten 
organiseerde de Interuniversitaire Contactgroep voor Feni-
cische en Punische Studies met Edouard Lipiński vanaf 1983 
een reeks thematische colloquia, waaraan tal van binnen- en 
buitenlandse specialisten deelnamen. De referaten werden 
gebundeld in de nieuwe reeks Studia Phoenicia, waarin ook 
enkele monogra$eën verschenen.

Vooraleer de oorspronkelijke leden zich na sedert de 
regionalisering van het NFWO opnieuw op hun individuele 
studiedomeinen richtten, kwamen door een internatio-
nale samenwerking nog twee encyclopedische werken tot 
stand die nog altijd behoren tot de referentiewerken over de 
cultuurgeschiedenis van de Fenicische en Punische wereld: 
de Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique en La civilisation 

phénicienne et punique van Véronique Krings. V.B.

DE BELGISCHE BIJDRAGE AAN HET ONDERZOEK VAN DE FENICISCHE OUDHEID

Fig.67: Fenicisch scaraboïed 

zegel, Egypte, ca. 750,  

KMKG E.5613
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DE PROTO-FENICISCHE PERIODE 
(3000-1200)

In de loop van het derde millennium werd Byblos de bevoor-
rechtte handelspartner van Egypte, dat zonder het cederhout 
van het dichtbeboste Libanongebergte nooit de ambitieuze 
bouwprojecten van het Oude Rijk had kunnen verwezen-
lijken. In het vroege tweede millennium werden de banden 
nog nauwer aangehaald. Byblos kwam onder het gezag van 
Egyptische of Egyptisch gezinde ‘burgemeesters’ die door 
de farao’s werden bedacht met rijkelijke giften. Ze zorgden 
voor de doorbraak van een lokale egyptiserende stijl, die via 
het wijdvertakte handelsnetwerk van Byblos navolging kreeg 
in de hele Levant. Tot in de Hellenistische periode bleef dat 
de kenmerkende tendens van de Fenicische kunst. 

De verdrijving van de Hyksos uit de Nijlvallei werd 
gevolgd door een lange reeks Aziatische veldtochten. De 
Levant en de omliggende gebieden werden daardoor 
Egyptische wingewesten. Na de campagnes van Thoetmosis 
III bleef Byblos, in tegenstelling tot de andere steden op de 
Fenicische kust, een trouwe bondgenoot van Egypte. In de 
regeerperiode van Echnaton moest de faraonische invloed 
in de Levant wijken voor de Hittitische expansiedrift. Door 
hun succesvolle campagnes konden de farao’s Seti I en 
Ramses II hun gezag opnieuw vestigen in het deel van de 
Levant van Byblos tot het zuiden van Palestina. Uiteindelijk 
maakten de verwoestende zeevolkereninvasies een einde aan 
de traditionele machtsverhoudingen.

DE FENICISCHE PERIODE (1200-330)

Langs de Fenicische kust werd het politieke vacuüm al gauw 
opgevuld door de vroegere machtscentra zoals Byblos, 
Sidon en Tyr. Ze herstelden de handelsbetrekkingen met 
Egypte ($g.67), maar dreven ook handel met Cyprus en de 
nieuwe Aramese en Luwitische koninkrijken in Syrië. Aan-
gezien Sidon niet langer een concurrent maar een coalitie-
partner was, werd Tyr de speerpunt van een economische 
expansie die zijn weerga niet kende. Van Cilicië tot aan het 
rijk van Salomon en Ahab en de oevers van de Eufraat boden 
handelaars van beide metropolen hun waren aan, en tolken, 
scribae en kunstenaars hun talenten. 

Het Fenicisch schrift werd de voertaal van de economie 
en lag aan de basis van alfabetische schriftvormen waarop 
ook het onze is gebaseerd. Te beginnen met Cyprus en 
Sardinië werd op de eilanden en op de oevers van de Middel-
landse Zee een indrukwekkende reeks handelsfactorijen 
gesticht. De handelsproducten, de hoogtechnologische 
verworvenheden en het intellectuele gedachtegoed uit het 
Oosten brachten ontluikende beschavingen in het Westen in 
een stroomversnelling. Niet toevallig werd Europa genoemd 
naar een koningsdochter uit Tyr.

De Assyrische dreiging gaf wellicht een extra stimulans 
aan die westelijke expansie. De Assyriërs maakten een einde 

aan die bloeitijd met de verovering van Sidon in 677. Tyr, dat 
zijn satellietrijkjes op Cyprus voordien al had verloren, kreeg 
meerdere belegeringen te verduren. De dochterstad Car-
thago op de Noord-Afrikaanse kust voer voortaan een eigen 
koers als de spil van de Punische wereld die de voormalige 
handelsfactorijen in het westelijke mediterrane bekken con-
troleerde. Na de val van het Assyrische rijk in 612 en de neo-
Babylonische plundertochten die erop volgden, werden de 
Fenicische kuststeden ingelijfd in het Achemenidische rijk. 
Hun relatieve autonomie luidde een periode van stabiliteit 
in. Met de komst van de Perzen beleefden de kunsten een 
ware renaissance. Inmiddels verdrong de Griekse invloed in 
Arwad, Tripoli, Byblos, Sidon en Tyr de traditionele egypti-
serende inslag van de Fenicische kunst.
Alexander de Grote presenteerde de Fenicische steden de 
rekening voor hun deelname aan de Perzische oorlogen, 
toen hun vloot de Griekse vijand enkele zware klappen had 
weten toe te dienen. De inname van Tyr in 333 luidde een 
periode van culturele symbiose in, waarin de Hellenistische 
waarden toch de bovenhand haalden. Tot in de keizertijd 
zinderden sporadisch uitingen na van een cultuur die zich 
haast drie millennia lang in stand had gehouden zonder ooit 
een natie met een centraal gezag te zijn geweest. E.G. 

Fig. 68: Ruiter met uitgedost paard, aangekocht door Franz Cumont te 

Byblos, ca. 700, KMKG A.1323
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 Keramiek  491-498

9e-8e en 7e eeuw

Libanon en Carthago, opgravingen A. L. Delattre (cat. 491, 498)

Aardewerk, 19,4 x 7 x 9 cm (cat. 498)

In tegenstelling tot de vaak bijzonder smaakvolle vaatwerk-
productie in Egypte en de Griekse wereld beperkte het 
repertoire van de Fenicische (en de Punische) keramiek 
zich haast exclusief tot louter functioneel vaatwerk, bestemd 
voor huishoudelijk gebruik, transport en de conservering 
van levensmiddelen. Schenkkannetjes die (edel)metalen 
prototypes nabootsen en die vaak zijn overtrokken met een 
dikke, gepolijste rode sliblaag, zijn een bewijs van de Fenici-
sche aanwezigheid in de mediterrane wereld. Ook olie-
lampen met een toegeknepen tuit voor een wiek, ‘padden-
stoelvaasjes’ en tweekleurige keramiekwaren behoorden 
tot de kenmerkende types die in het zog van de Fenicische 
expansie verspreid raakten tot op de Atlantische kusten van 
Europa en Afrika. Een recipiënt die was bestemd om te 
worden opgehangen, herinnert nog vaag aan de Myceense 
pyxides en is een vroeg voorbeeld van de cultuskeramiek. 
Tussen de negende en de zesde eeuw ontstond een type 
wierookbrander met een dubbele schaal (en een schoteltje 
voor het opvangen van de as), dat in tempels en huiska-
pellen werd gebruikt. E.G.
Vgl.: Bisi 1977
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 Zalfschaaltje en kernos-plaat  499-500

8e-7e eeuw

Marmer, 10 x 10 cm (cat.500)

Tijdens de achtste en de vroege zevende eeuw werden 
schaaltjes in kalksteen en albast met een komvormige holte 
vervaardigd. In de schaaltjes konden pigmenten worden 
verbrijzeld voor cosmetisch gebruik, of kruiden en bloemen 
voor het maken van parfumextracten. Kernos-platen met vier 
holtes – een type dat vandaag nog in Indië wordt gebruikt 
– stond de aanmaak van vier bereidingen toe. Voorbeelden 
van beide types werden gevonden van Noord-Syrië tot in de 
zuidelijke Levant. Ze illustreren het bereik van de Fenicische 
karavaanhandel en zijn aansluiting bij de specerijenroute uit 
Indië via Zuid-Arabië. E.G. 
Vgl.: Barag 1985

 Zittende godin  501

8e eeuw; Akkarvlakte (Libanon en Syrië)

Gebakken klei, rode beschildering, H. 13 cm, B. 5 cm (gelaat 

gerestaureerd)

Bij opgravingen in Tell Arqa en in Tell Kazel en de nabijge-
legen haven Mintar – respectievelijk in het Libanese en het 
Syrische deel van de Akkarvlakte – werden in heiligdommen 
terracotta$guurtjes gevonden. Ze stellen onder meer zwan-
gere godinnen op een troon voor. Het gaat om een regionale 
productie, die niet werd overgenomen in andere centra van 
de Fenicische kust. 

Zoals andere beeldjes die in de vermelde sites werden 
aangetroffen, draagt dit $guurtje een langgerekte kroon die 
lijkt op de Witte Kroon van Opper-Egypte. Het attribuut 
werd al in het vroege tweede millennium in de kunst van de 
Levantijnse stadstaten opgenomen als de kroon van goden 
en heersers (de lebbadé, genoemd naar analogie met de vilten 
mutsen van de Druzen). De troon van de godin, die slechts 
door drie poten is ondersteund, is van een archaïserend type 
dat tot dusver in geen enkele andere site werd gevonden. 
Het gaat dus wellicht om een toevalsvondst uit een nog 
onbekend, vierde centrum van de Akkarvlakte. E.G.

 Stempelzegel  502

Einde 9e eeuw; Fenicische kust

Gemarbreerde steen, 2,87 x 2,16 x 1,25 cm

Op dit stempelzegel staat de Egyptische god Bes in voor-
aanzicht. Hij draagt een pluimenkroon en een schort van 
leeuwenvel. In zijn handen houdt hij slangen. In het veld 
bovenaan staan twee sterren. Onderaan links staat het begin 
van een inscriptie die onder de basislijn van rechts naar 
links doorloopt. Ze vermeldt de eigenaar van dit scarabo-
iede* zegel, een zekere Elbadi. Die naam werd al eeuwen-
lang gebruikt in Syrië. De omlopende fries herhaalt sym-
bolen die zijn geïnspireerd door de Egyptische hiëroglief 
nefer (mooi, goed). Die symbolen moesten met de afbeel-
ding van de kwaadafwerende god het welzijn van de drager 
verzekeren. Zegels uit de archaïsche fase van de Fenicische 
glyptiek, die meestal iets omvangrijker zijn dan de recentere 
voorbeelden, dienden vooral als amuletten of talismannen, 
veeleer dan voor het stempelen van kleibullen. E.G.
Bibl.: Gubel 2003. 



242

503   504

505   506



243

F
E

N
IC

IË

 Sierplaatjes  503-506

Late 9e eeuw – 8e eeuw; Nimrud (Kalhu), Fort Shalmanasar

Ivoor, max. H. 11,7, max. B. 8,4 cm

Net zoals in Noord-Syrië beleefde de ivoorkunst in de 
Fenicische kustcentra een nieuwe bloei tijdens het vroege 
eerste millennium. Honderden exemplaren kwamen aan het 
licht tijdens de opgravingen van de Assyrische paleizen en 
of$ciële gebouwen in Nimrud, Khorsabad, Arslan Tash en 
Assur. Ze waren daar beland als diplomatieke giften, oorlogs-
buit of als schatting die de Fenicische steden betaalden voor 
de relatieve economische autonomie die ze binnen het 
Assyrische wereldrijk genoten. 

Het fraaiste exemplaar toont een griffioen voor een 
– verloren gegane – Heilige Boom (cat. 503). De grif$oen, 
die gold als een van de bewakers van dat symbool voor de 
universele orde, heeft een paar vleugels die zijn versierd in 
Egyptische trant. Het lijdt geen twijfel dat een identiek plaatje 
in spiegelbeeld die symmetrische compositie oorspronkelijk 
voltooide. Een ander oosters motief dat ook in een egyptise-
rende stijl werd uitgewerkt – let op de pruik en de amandel-
vormige ogen – prijkt op een plaatje dat het hoofd van een 
vrouw achter een vensterbalustrade toont (cat. 504). Dat 
motief zinspeelt op de hiërogamie, een sacraal huwelijk ter 
ere van Astarte (‘Astarte-aan-het-venster’) dat werd gesimu-
leerd door vrouwen die daarvoor mannelijke voorbijgan-
gers de tempel binnenlokten. Het sieraad (phylacterion) op de 
pruik van deze dame wijst daar ook op. In de Bijbel is dit het 
attribuut bij uitstek van lichtekooien.

De slagtanden van olifanten of de snijtanden van nijl-
paarden werden gebruikt voor de productie van plaatjes die 
statie- of cultusmeubelen versierden, voor scepters, vliegen-
klappers, delen van paardenharnassen of allerlei toiletbeno-
digdheden. Zo werden trapeziumvormige plaatjes gebruikt 
voor de vervaardiging van zalfdoosjes of van hexagonale 
zout- en specerijenvaatjes. Ook hier is de versiering vaak 
geïnspireerd door Egyptische voorbeelden – zoals s$nxen 
(cat. 506) – die men aanpaste aan de lokale smaak. 

Het motief van de jonge zonnegod die uit een lotus 
verrijst, is een ander thema dat bijzonder populair was in 
de kunst van de Libische farao’s die in die periode Egypte 
regeerden. Het thema komt aan bod in verscheidene media 
van de Fenicische kunst (cat. 505). De stijl van die plaatjes 
verraadt de hand van een regionaal atelier ver buiten een 
topcentrum zoals Sidon. Mogelijk was het actief op Arwad 
of in de omgeving van die eilandstad. E.G.
Bibl.: Brussel 1995: 162-163, nr. 343-346

 Paardentuigversiering  507

Late 9e eeuw – 8e eeuw

Nimrud (Kalhu), Fort Shalmanasar, kamer NE 46

Ivoor, sporen van bladgoud, 3,4 x 2,6 x 1,1 cm

Een belangrijk deel van de Fenicische ivoorproductie richtte 
zich op versieringen voor het paardenharnas: oogkleppen, 
trapeziumvormige platen en waaiervormige sierstukken 
voor de kop van de dieren. In tegenstelling tot de metalen 
replica’s dienden die stukken niet om de paarden tijdens 
gewapende confrontaties te beschermen. Ze hadden veeleer 
een decoratieve functie in religieuze en statieprocessies. Ver-
moedelijk werden deze leeuwinnenkopjes via een element 
met een vergulde kop vastgeniet aan de lederen onderdelen 
van het paardentuig, zoals teugelgeleiders. De wenkbrauwen 
van het dier waren ingelegd met pasta van lapis lazuli en het 
geheel was overtrokken met bladgoud. E.G.
Bibl.: Gubel 1985
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 Dea Tyria Gravida  508

8e-6e eeuw; Fenicische kust

Gebakken klei, H. 16,3 cm

In de periode van de Assyrische invasies ontwikkelden de 
Fenicische kleikunstenaars een nieuw beeld van de vrucht-
baarheidsgodin. In het verleden werd ze meestal voorgesteld 
als een naakte jonge vrouw die met beide handen haar bor-
sten ondersteunde, als teken van haar zoogcapaciteit. Het 
nieuwe type, dat populair bleef tot in de Perzische periode 
(zie cat. 518-529), toont haar gekleed. Haar hoofd is zedig 
bedekt met een sluier en ze is onmiskenbaar zwanger. 
Meestal zit ze op een troon met leuningen, terwijl haar 
voeten rusten op een bankje. De Latijnse naam die haar 
werd gegeven – een knipoogje naar de roman van Wilhelm 
Jensen en de psychoanalytische studie van Sigmund Freud 
daarover – refereert zowel aan haar zwangerschap als aan 
Tyrus, dat samen met de naburige stadstaat Sidon een van de 
belangrijkste productiecentra van dit type terracottabeeldjes 
was. Elders in de mediterrane wereld – zoals op Cyprus en 
in Carthago – getuigen identieke beeldjes van een vroege 
fase van de Fenicische expansie E.G.
Vgl.: Gubel 1987b: 85-117, Nunn 2000: 53-55 Typ 18

 Beschilderd struisvogelei  509

Late 7e eeuw – 5e eeuw

14,5 x 11,5 cm

In tegenstelling tot de Punische wereld, waar beschilderde 
en ingekerfde struisvogeleieren populaire grafgiften waren, 
zijn slechts enkele voorbeelden uit de Levant bekend. Niet-
temin genoten struisvogeleieren van oudsher een groot 
prestige als jachtbuit (cat. 560). In het Mesopotamische Ur 
werden ze sporadisch verwerkt tot luxueuze recipiënten. 
Een vondst in de Fenicische tempel van Kition op Cyprus 
doet vermoeden dat ze ook werden tentoongesteld in fraaie 
kelken. Dit intacte ei behoort tot een klein groepje, waarvan 
een exemplaar luidens de inscriptie was gewijd aan de Baal 
van Byblos. 

De versieringen – een palmet, een Heilige Boom, een 
papyrus en het symbool van de godin Tanit – stroken met het 
iconogra$sche repertoire van het Fenicische westen, terwijl 
het opschrift Shlh (‘de rustige’) – een goddelijk epitheton? – 
wijst op de invloed van een oosters milieu. Op paleogra-
$sche gronden mag een datering in de zevende eeuw niet 
worden uitgesloten, maar de stijlkenmerken pleiten veeleer 
voor een recentere datering. Dit voorwerp is hoe dan ook 
van historisch belang als een van de zeldzame getuigenissen 
van een retourhandel van het westen naar het Fenicische 
moederland. E.G.
Bibl.: Lemaire 2002. Vgl.: Bordreuil 2000
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 Wijnset  510

550-450; Libanon

Brons, H. 8 cm, ø 14,5 cm (drinkschaal)

De klassieke literatuur verwijst graag naar de pracht en praal 
van de koninklijke Perzische banketten met tafelservies in 
goud, zilver en glas. Uit Fenicië en Syrië werd niet alleen 
wijn ingevoerd – onder meer uit de heuvels van Sa$ta en 
Helbon nabij Damascus – maar ook sets voor het schenken 
en drinken van wijn. Die sets zetten een traditie van de 
Late Bronstijd voort. In de Achemenidische periode waren 
bronzen drinkschaaltjes, zeefjes en lepels een vast onderdeel 
van de gra$nboedel van vooraanstaande overledenen. E.G.
Bibl.: Speyer 2006: 199. Vgl.: Londen 2005: 104-111 nr. 14, 126-127  

nr. 132-133

 Medaillon  511

 Omstreeks 450; Fenicische kust

Lood, 5,5 cm

Dit loden medaillon is afkomstig uit de verzameling van 
graaf Melchior de Voguë, een pionier van de Fenicische stu-
dies en de grondlegger van het Corpus Inscriptionum Semiticarum. 
Naar analogie met de Egyptische beeldhouwersmodellen 
wordt vermoed dat rondreizende edelsmeden dergelijke 
plaatjes gebruikten om potentiële klanten een keuze van 
motieven aan te bieden. De versiering kon worden uitver-
groot. De medaillons konden de kunstenaars ook helpen om 
metalen schalen of vaatwerk te versieren met evenwichtige 
gegraveerde of gehamerde friezen. Tot dusver zijn slechts 
twee andere medaillons van dat type bekend, een uit Byblos 
en een tweede exemplaar uit Mem$s. E.G.
Vgl.: Gubel - Bordreuil 1985.



247 Maskertje  512

Omstreeks 450-400; Syrisch-Libanese kust

Gebakken klei, 10,1 x 7 cm 

Dit maskertje met doorboorde ogen stelt het hoofd van een 
gebaarde god voor. Hij heeft een neerhangende snor, twee 
rijen krullen en draagt een wingerdtak in het haar. Al die ele-
menten doen sterk denken aan de fysionomie van de levens-
lustige Griekse god Dionysos, die werd geassocieerd met 
wijn en braspartijen. Nog voor de Hellenistische periode 
werden Dionysos en de saters uit zijn gevolg al afgebeeld in 
de Fenicische zegelkunst, al dan niet met drinkschalen in de 
hand. Baal Markod, de god van de dans, was mogelijk zijn 
tegenhanger op de Fenicische kust, waar dergelijke masker-
tjes werden gevonden in de heiligdommen van Amrit en 
Bostan esh-Sheikh nabij Sidon. Een doorboring in de klei-
massa op de achterzijde duidt erop dat ze tijdens bepaalde 
rituelen de muren van tempels sierden, of werden opge-
hangen aan de stam van bomen tijdens cultuspraktijken in 
openlucht. E.G.
Vgl. Culican 1986: 391-394
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 Beeld van de Dame van Byblos  513

Omstreeks 450; Fenicië of Egypte

Kalksteen, 17,5 x 16 x 13 cm

In de Fenicische kunst kunnen goden zelden op grond van 
inscripties worden geïdenti$ceerd. Het opschrift van dit cul-
tusbeeldje uit een tempel of privékapel laat er echter geen 
twijfel over bestaan dat het hier gaat om een van de wei-
nige voorstellingen van de Dame van Byblos (Baalat Gubal) 
of van een aanbidster. De hoofdgodin van die internationale 
havenstad werd geassimileerd met de Egyptische godinnen 
Hathor en – later – Isis, zoals ook blijkt uit de stèle van 
koning Yehawmilk in het Louvre. Ze werd vanaf het derde 
millennium vereerd in Fenicië en vanaf het tweede millen-
nium in de Sinaï en Egypte. Later werd ze vereenzelvigd met 
Aphrodite (en Dione?). E.G.
Bibl.: Gubel-Bordreuil 1985; Bonnet 1996: 21, 25, 156

 Rolzegel  517

550-450 

Lapis lazuli, 2,8 x 1,3 cm

Op deze buste van een god in een viervleugelige zonneschijf 
staat de titel en de naam van de scheepskapitein Padiaset in 
Egyptische hiërogliefen. Het gaat wellicht om een trans-
criptie van een Fenicische naam met het theoniem Asiti, een 
godin die werd vereerd in Sidon. Rekening houdend met 
de rol die de vloot van Sidon speelde onder het Perzische 
bewind, het kostbare materiaal en het gebruik van een 
zegeltype dat wel in Perzië, maar niet meer in Fenicië werd 
gebruikt, duidt de titel misschien op het statuut van een 
vlootcommandant. E.G.
Bibl.: Speyer 2006: 141

 Fenicische halssnoeren en Punisch halssnoer  514-516

Eind 7e eeuw – 4e eeuw 

Tyr en Carthago, necropolis, opgravingen A. Delattre, 1878-1906

Composiet materiaal, steatiet, L. 45 cm (cat. 514); 60 cm (cat. 515); 

72 cm (cat. 516)

Deze drie halssnoeren bestaan uit Fenicische en Punische 
amuletten, afgewisseld met Egyptische kraaltjes. Fenicisch-
Punische amuletten kunnen worden onderverdeeld in 
een aantal types, maar slechts een minderheid bestaat uit 
amuletten met Fenicische en Punische motieven zoals 
maskers en het Tanitteken. De voorkeur voor Egyptische 
onderwerpen waarvan de Fenicische kunst getuigt, is ook 
merkbaar in de amuletten: het overgrote deel grijpt terug 
op Egyptische prototypes, zodat het moeilijk is de lokale 
productie te onderscheiden van Egyptisch importmate-
riaal. Op de Fenicische amuletten cat. 514-515 domineren 
vruchtbaarheidssymbolen – druiventrossen, fallussen, 
papyrusstengels – afgewisseld met enkele goddelijke dieren 
en twee kaurischelpjes die zijn versierd met hiërogliefen.

Het egyptiserende aspect van de kunst werd door de 
Fenicische expansie verbreid vanuit het moederland over het 
hele Middellandse-Zeegebied. Zo getuigt de reeks Punische 
amuletten cat. 516 van dezelfde voorkeur voor krachtige, 
beschermende motieven en vruchtbaarheidssymboliek, 
zoals goden (Ptah, Toeëris, Isis met Horuskind), hiërogliefen 
(het oedjat-oog, de papyrusstengel) of heilige dieren (de sca-
rabee, de krokodil, de kat, de leeuw, de koninklijke cobra). 
Het gebrek aan gelijkaardige voorwerpen die afkomstig zijn 
van sites in het westelijke Middellandse-Zeegebied kan voor 
bepaalde exemplaren, zoals het scarabeeamulet, duiden op 
een niet-Punische, Egyptische oorsprong, terwijl andere 
amuletten mogelijk producten zijn van lokale ateliers of 
eventueel Fenicische import. V.B.
Bibl.: Gubel 1987: 19-36
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 Votiefbeeldjes van aanbidders  518-529

8e eeuw (cat.529); 4e eeuw

Omgeving van Tyr, diepzeevondsten

Gebakken klei, max. H. 33, max. B. 7 cm

Na een zeestorm in de jaren 1960 spoelden verscheidene 
klei$guurtjes aan op een strand in de buurt van de stad Tyr. 
Die vondsten zetten amateurdiepzeeduikers op het spoor 
van een of meerdere scheepswrakken die waren beladen 
met votiefbeelden. De kunstmarkt werd daarop overspoeld 
met meer dan duizend $guurtjes die mannen en vrouwen 
in gebedshouding voorstellen. Ze staan op sokkels, waarop 
soms offerschalen staan afgebeeld, of symbolen zoals dol-
$jnen, ankers en het Tanitteken. 

Vermoedelijk werden de offergaven in de drukbezochte 
heiligdommen van Tyr geregeld geleegd. Door plaatsgebrek 
op het kleine eiland kregen ze op rituele wijze een zeemans-
graf. Ze werden in oude schepen geladen die op volle zee 
tot zinken werden gebracht. Gezien de hoeveelheden lijkt 
de theorie van een maritieme favissa* aannemelijker dan te 
denken aan een vracht religieuze artefacten die schipbreuk 
leed op weg naar bijvoorbeeld Carthago. Beeldjes van dat 
type zijn immers onbekend in de Punische wereld of zelfs 
op het nabijgelegen Cyprus. 

Hoewel de meeste dateren uit de Perzische periode, 
werden ook enkele archaïsche exemplaren geïdenti$ceerd. 
Dat is het geval voor het beeldje van een gesluierde muzi-
kante die een lier bespeelt, dat dateert uit de achtste eeuw. 
E.G.

Vgl.: Nunn 2000: 68-69 Typ 35

 Glaswerk  530-534

5e-2e eeuw; Zuid-Libanon

Geblazen glas en glaspasta (cat. 530), max. H. 16 cm;  

H. 2,5 (cat. 530)

Volgens Plinius werd het glas uitgevonden in Sidon. In feite 
is de kunst van het glasblazen de laatste fase van een lang 
proces. In het Oude Nabije Oosten werd al vanaf het tweede 
millennium geëxperimenteerd met glas. Vanaf de Perzische 
periode ontstond een heuse artisanale industrie, die zich 
richtte op de productie van polychrome maskerpareltjes en 
miniatuurrecipiënten voor kostbare parfums en oliën. Voor 
beide types werd gebruikgemaakt van glasdraden in ver-
schillende kleuren. In het geval van de maskerkraaltjes cat. 
530 werden die op de glasmassa gelegd of gedrukt. Op de 
vaasjes werden ze met kammetjes uitgestreken om een veel-
kleurig zigzagpatroon te bekomen.

De maskerkraaltjes herinneren aan de amuletten van 
demonen uit vroegere tijden. Ze hadden ongetwijfeld 
dezelfde kwaadwerende functie. Ook de typologie van het 
miniatuurvaatwerk gaat terug op oudere prototypes zoals de 
Egyptische en Levantijnse wijn- en oliealabastra of Fenicische 
amforen en schenkkannen. Die werden gaandeweg ver-
drongen door vormen die waren geïnspireerd door Griekse 
voorbeelden. Flesjes in de vorm van druiventrossen (cat. 
534) behoren tot de charmantste voorbeelden van de glas-
blaaskunst en herinneren aan het grote belang dat de export 
van wijn van oudsher speelde in de handelsbedrijvigheid 
van de Fenicische havensteden. E.G.
Vgl.: Grose 1989: 73-174; Bianchi 2002: 43-109, 175-214


