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1 Inleiding 
 
In dit proefschrift worden de Aegeïsche stenen mallen uit de Bronstijd (ca. 3000-1100 v. 
Chr.), bestemd voor de productie van kleine reliëfornamenten en cultusvoorwerpen, voor het 
eerst gedetailleerd behandeld en in hun archeologische en artistieke samenhang beschouwd. 
Het betreft in meerderheid enkelvoudige, ‘open’ mallen, waarin siervoorwerpen van goudblik, 
glas en faience werden geperst dan wel gegoten. De overige mallen waren oorspronkelijk 
tweedelig en ‘gesloten’. Hierin werden kleine voorwerpen met een dubbelzijdige reliëf 
gevormd. 
 De reden ook mallen voor kleine cultusvoorwerpen op te nemen is dat deze voorwerpen 
tevens als sieraad kunnen worden beschouwd. (Sieraden zoals reliëfkralen kunnen op hun 
beurt een met de cultus samenhangende betekenis hebben gehad.) 

De twee eerste stenen mallen voor reliëfornamenten werden in 1876 in Mycene gevonden 
door Heinrich Schliemann. Sindsdien zijn er nog zeker zesentwintig aan het licht gekomen, 
deels in fragmentarische staat. Veel van deze mallen zijn onvolledig, summier of niet 
gepubliceerd. Slechts enkele mallen zijn tot dusverre gedetailleerd beschreven. 

Studies waarin sieraadmallen uitgebreid aan bod komen, houden zich vooral bezig met 
techniek en werkplaatsen. Zo stelde Iphiyenia Tournavitou in 1997 een overzicht op van 
sieraadmallen van het vasteland. Zij bracht ze in verbinding met werkplaatsen van 
sieraadmakers en onderzocht de technische processen bij het snijden ervan.1 In Doniert 
Evely’s catalogus en bespreking van Minoïsche sieraadmallen uit 2000 lag de nadruk op de 
gereedschappen en technieken waarmee deze zijn gesneden.2 Voorts is er een belangrijk 
artikel van Emily Vermeule uit 1967 over Mycene-mal 6 te Boston.3 Tot dusverre ontbrak 
echter een allesomvattende studie van deze voorwerpen. 

Dit proefschrift voorziet in twee hoofdstukken, die als fundament dienen voor de verdere 
bestudering van de mallen. In hoofdstuk 2 (Catalogus) komen uiterlijk, staat, steensoort, 
vondstomstandigheden, motieven en bibliografie van elke afzonderlijke mal aan de orde. Er 
wordt informatie verschaft over technische en andere bijzonderheden van de mallen 
(afmetingen, verhoudingen en diepte der matrijzen, details van de motieven, kleur en hardheid 
van de steen, eventuele brandsporen, herbewerkingen en beschadigingen, de aanwezigheid 
van gietkanalen, pengaten en groeven voor rijggaten). Bovendien is er naar gestreefd elke mal 
zoveel mogelijk in beeld te brengen (zie platendeel). In hoofdstuk 3 (Materialen en 
technieken) worden de materialen en technieken besproken, die de producenten en gebruikers 
van de mallen ten dienste stonden. In par. 4.5 (Kretenzische mallen voor andere doeleinden) 
worden andersoortige mallen van Kreta in kaart gebracht. 

De vragen die in deze studie behandeld worden, zijn – in volgorde van hoofdstuk – de 
volgende: 
- Hoofdstuk 4 (Functies): Welke materialen werden in elke afzonderlijke mal gebruikt, en met 
behulp van welke technieken? 
- Hoofdstuk 5 (Motieven): Voor welk type voorwerp dienden de matrijzen (kraal, hanger, 
appliqué, votiefgeschenk, voorwerp voor ritueel gebruik)? Welke motieven zijn in de mallen 
uitgesneden, en in welke varianten? Welke verderstrekkende betekenis bezaten sommige 
motieven? Welke verspreiding kenden de motieven binnen het artistieke repertoire van het 
Aegeïsch gebied in de Bronstijd, in het bijzonder in dat van de reliëfkralen, reliëfhangers en 
cultusvoorwerpen? Werd een mal in één continu proces van motieven voorzien? 
- Hoofdstuk 6 (Chronologie): Uit welke periode(n) dateren de mallen? 

                                                           
1 Tournavitou 1997. 
2 Evely 2000, 411-415. 
3 Vermeule 1967. 
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- Hoofdstuk 7 (Werkplaatsen en paleizen): In welke vondstcontexten werden de mallen 
aangetroffen? Is er in als werkplaats geïdentificeerde ruimtes bewijs te vinden voor a. het 
snijden van mallen, en b. de productie van reliëfornamenten? Werden mallen en 
reliëfornamenten in dezelfde werkplaats geproduceerd? Controleerden de paleizen de 
productie en het gebruik van de mallen? 
- Hoofdstuk 8 (Begin en einde van de vervaardiging van reliëfkralen en reliëfhangers): Een 
relatief klein aantal reliëfkralen en reliëfhangers heeft een vroege ontstaansdatum (tot en met 
LM I/LH IIA). Hoe zien deze exemplaren eruit? Zijn ze verwant aan de latere? Zijn ze met 
behulp van een mal vervaardigd? Zijn de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse 
vasteland beïnvloed door de Kretenzische? Voorts wordt de vraag gesteld in hoeverre aan het 
einde van de Bronstijd in het Aegeïsch gebied nog mallen voor reliëfornamenten worden 
gebruikt. 
- Hoofdstuk 9 (Slotbeschouwing): Waar ligt de oorsprong van de mallen voor 
reliëfornamenten? Zijn er ten aanzien van de mallen ontwikkelingsfasen te onderscheiden? 
Wat is de relatie tussen de mallen van Kreta en die van het Griekse vasteland? 
 
Het onderzoek beperkt zich tot het in de aanhef genoemde type mallen. Dat houdt in dat (de 
grotendeels ongepubliceerde) mallen van terracotta, alsmede de (doorgaans stenen) mallen 
voor wapens en gebruiksvoorwerpen niet behandeld worden. Ook mallen voor zegelringen 
worden als een ander onderwerp beschouwd.4 De zegels van zegelringen tonen geen 
afzonderlijke motieven, zoals bij de reliëfkralen, maar scènes. Gietvormen voor deze zegels 
zijn uitgesneden in reliëf en zijn derhalve bedoeld voor een ‘intaglio’, net andersom dus als 
bij de reliëfkralen. Er zijn echter twee mallen met negatief gesneden persvormen voor 
ringzegels bekend, bedoeld voor een afdruk in reliëf. Beide zijn opgenomen in Appendix I. 
Aan mallen voor zegelringen is door Iannis Sakellarakis een uitgebreid artikel gewijd.5 
 
Een systematische studie van diverse aspecten van de sieraadmal, zoals die nu voorligt, is 
ondenkbaar zonder kennis te nemen van de Minoïsche en Myceense reliëfkralen en 
reliëfhangers. Overzichtswerken waaruit ik overvloedig geput heb, zijn: Minoischer Schmuck 
van Maria Effinger,6 Les tombes à chambres de Mycènes van Agnes Xenaki-Sakellariou7 en 
Jewellery Revealed in the Burial Contexts of the Greek Bronze Age van Eleni Konstantinidi.8 
Daarnaast hebben diverse auteurs mijn kennis van en inzicht in de materie verrijkt. Van Thea 
Haevernick verscheen reeds in 1960 een monografie over Myceense glazen reliëfkralen.9 
Helen Hughes-Brock wijdde diverse publicaties aan de sociale, economische, iconografische 
en andere aspecten van reliëfkralen en rondom vormgegeven kralen, alsmede aan de 
sieraadmallen.10 Georg Nightingale schreef uitgebreid over Myceense glazen reliëfkralen en 
andere ornamenten.11  
 
Aan verscheidene mensen ben ik dank verschuldigd. Allereerst aan mijn promotor, prof. dr. 
Joost Crouwel, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die mij van het begin 
af met raad en daad terzijde stond. Ik prijs me gelukkig met een leermeester die mij, met zijn  

                                                           
4 Wel voorziet de genoemde par. 4.5 in een kort overzicht van deze categorieën mallen, voor zover van Kreta 
afkomstig. 
5 Sakellarakis 1981. Recentelijk zijn bovendien twee mallen voor vingerringen gepubliceerd (Konstantinidi-
Syvridi en Kontaki 2009). 
6 Effinger 1996. 
7 Sakellariou 1985. 
8 Konstantinidi 2001. 
9 Haevernick 1960. 
10 Hughes-Brock 1975, 1992, 1999, 2003, 2008. 
11 Nightingale 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009. 
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soms ‘genadeloze’, maar altijd verfrissende commentaar op mijn teksten, behoedde voor 
uitglijders en nodeloze zijsprongen. Zijn nimmer verflauwend enthousiasme vormde voor mij 
een belangrijke inspiratiebron om, al die tijd dat de eindstreep nog niet in zicht was, door te 
gaan op de ingeslagen weg. Voorts gaat mijn dank uit naar drs. Kariene Erkelens: mijn 
dissertatie bouwt voort op haar ongepubliceerde doctoraalscriptie, die de profijtelijke sporen 
draagt van haar opleiding tot goudsmid in Schoonhoven.12 
 Het Nationaal Archeologisch Museum in Athene ben ik dankbaar voor de toestemming de 
door Heinrich Schliemann en Christos Tsountas opgegraven Mycene-mallen 1-3 te 
bestuderen. In het bijzonder wil ik dr. Eleni Konstantinidi, conservator aan het museum, 
bedanken, voor haar actieve optreden rondom mijn bezoek in februari 2007. Zij stelde mij 
onder meer in staat een ongepubliceerd malfragment te bestuderen (Mycene-mal 4). Dr. E. 
Mangou dank ik voor haar mineralogisch onderzoek en microscoopfoto’s van Mycene-mallen 
1 en 2. 
 Mijn dank betreft ook de ‘Antikensammlung’ van de ‘Staatliche Museen’ in Berlijn, waar 
ik in oktober 2006 twee mallen onderzocht. De plaatsvervangend directeur, dr. Gertrud Platz, 
spande zich buitengewoon in om mijn bezoek tot een succes te maken. Tot mijn verrassing 
bevonden zich in het museum niet één maar twee sieraadmallen, die, gezien de erin 
uitgesneden motieven, tot het Aegeïsche Bronstijdrepertoire behoren. De ‘onbekende’ mal, 
die, behalve in een publicatie in het blad van het museum, niet in de literatuur wordt 
genoemd, is inmiddels geboekstaafd als Berlijn-mal 2. Ik dank restaurateur Uwe Peltz, met 
wie ik via de elektronenmicroscoop restjes goud ontdekte op beide mallen, voor zijn 
medewerking en zijn microscoopfoto’s. Museumfotograaf Johannes Laurentius dank ik voor 
de professionele foto’s van deze mallen. 
 Voorts dank ik prof. dr. Georg Nightingale voor de toezending van een reeks artikelen van 
zijn hand, prof. dr. Wim van Diepenbeek voor het met mij delen van zijn ornithologische 
kennis, en Sonja Nijman voor haar belangeloze en kundige correctie van mijn Engelstalige 
correspondentie. 
 Dank ben ik ook verschuldigd aan mijn vrouw, Conny Stoete. Ik bewonder haar vermogen 
samen te leven met iemand die in de avonduren en de weekends menigmaal in zijn 
studeerkamer verdween, om zich te wijden aan dat ene hogere doel. 
 
Haarlem, 26 februari 2010 

                                                           
12 Erkelens 1993. 
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CHRONOLOGISCH SCHEMA GRIEKSE BRONSTIJD 
 

(uit: Shelmerdine 2008, fig. I.I) 
 
 

  
 
 

EC = Vroeg Cycladisch  EH = Vroeg Helladisch  EM = Vroeg Minoïsch 
MC = Midden Cycladisch  MH = Midden Helladisch  MM = Midden Minoïsch 
LC = Laat Cycladisch  LH = Laat Helladisch  LM = Laat Minoïsch 
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GEOGRAFISCHE KAARTEN MET VINDPLAATSEN MALLEN 
 
  
Kreta: 
 

 
 
  Ch = Choumeriakos Pa = Palaikastro  
  Go = Gournia  Po = Poros 
  Kn = Knossos  Si = Sitia 
 
 

  Griekse vasteland: 
 

 
 
   Mi = Midea  Th = Thebe 
   My = Mycene  Vo = Volos 
   Ni = Nichoria 
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Aegeїsche zee: 
 
 

  
 
     Em = Emporio 
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LIJST VAN AFBEELDINGEN IN DE TEKST 
 
 
Fig. 1  Knossos-mal 1: Erkelens 1993, I, fig. 1 
Fig. 2  Knossos-mal 2: Erkelens 1993, I, fig. 3 
Fig. 3  Knossos-mal 3: Erkelens 1993, I, fig. 6 
Fig. 4  Knossos-mal 4: Hughes-Brock 1973, I, fig. 26 re. 
Fig. 5  Knossos-mal 5: J.G. Velsink (naar Evely 2000, pl. 93.4) 
Fig. 6  Knossos-mal 6: J.G. Velsink (naar Evely 2000, pl. 93.5) 
Fig. 7  Poros-mal 1: Erkelens 1993, I, fig. 8 
Fig. 8  Poros-mal 2: Erkelens 1993, I, fig. 7 
Fig. 9  Gournia-mal: Hawes 1908, pl. 3.63 
Fig. 10  Palaikastro-mal: Bosanquet en Dawkins 1923, fig. 134 
Fig. 11  Sitia-mal 1 (voorzijde, spiegelbeeldig): J.G. Velsink (naar Xanthoudides 1900, 

pl. 3, boven) 
Fig, 12  Sitia-mal 1 (achterzijde, spiegelbeeldig): J.G. Velsink (naar Xanthoudides 

1900, pl. 3, beneden) 
Fig. 13  Sitia-mal 2 (voorzijde, spiegelbeeldig): Buchholz 1959, pl. 13f 
Fig. 14  Sitia-mal 2 (achterzijde, spiegelbeeldig): J.G. Velsink (naar Xanthoudides 

1900, 26-50, pl. 4, beneden) 
Fig. 15  Kreta-mal: J.G. Velsink (naar G.A.A.I. 1979, afb. 45) 
Fig. 16  Mycene-mal 1 (voorzijde): J.G. Velsink 
Fig. 17  Mycene-mal 1 (achterzijde): Erkelens 1993, I, fig. 10 re. (iets aangepast door 

J.G. Velsink) 
Fig. 18  Mycene-mal 2: Erkelens 1993, I, fig. 11 (iets aangepast door J.G. Velsink) 
Fig. 19  Mycene-mal 3 (voorzijde): Tsountas 1897, pl. 7,1 
Fig. 20  Mycene-mal 3 (achterzijde): C. Stoete 
Fig. 21  Mycene-mal 4 (voorzijde): J.G. Velsink 
Fig. 22  Mycene-mal 4 (achterzijde): J.G. Velsink 
Fig. 23  Mycene-mal 5: Erkelens 1993, I, fig. 15 
Fig. 24  Mycene-mal 6: Erkelens 1993, I, fig. 14 
Fig. 25  Mycene-mal 7: Erkelens 1993, I, fig. 13 
Fig. 26  Midea-mal: Erkelens 1993, I, fig. 16 
Fig. 27  Thebe-mal: J.G. Velsink (naar Piteros 1981, pl. 120) 
Fig. 28  Nichoria-mal: McDonald en Wilkie 1992, fig. 10-7 (p. 669, nr. 2010) 
Fig. 29  Dimini-mal: Adrymi-Sismani 2004-2005, fig. 14 
Fig. 30  Emporio-mal: Hood 1982, fig. 293, nr. 39 
Fig. 31  Berlijn-mal 1: Furtwaengler en Loeschcke 1886, fig. 22 
Fig. 32  Berlijn-mal 2: J.G. Velsink 
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GLOSSARIUM VAN TECHNISCHE TERMEN 
 
Onderstaande lijst bevat beknopte verklaringen van in dit onderzoek gebruikte technische 
termen. De ordening is alfabetisch op technische term. 
 
Bruneersteen: Steen (agaat, hematiet) om metaal mee te polijsten. 
Burijn: Graveernaald (werktuig met handgreep en scherpe punt). 
Cilindrische boor: Holle rietstengel, gevuld met slijppoeder (kwarts, amaril), die in een 
roterende beweging moet worden gebracht. 
Ciseleren: Het aanbrengen van details aan de voorzijde van plaatmetaal. Zie ook ‘Repoussé’. 
‘Colloid hard soldering’: Soldeertechniek waarbij koperzouten worden vermengd met een 
organische lijm en water. Met behulp van de aldus ontstane kleefpasta worden gouden 
onderdelen aan elkaar bevestigd. Bij verhitting ontstaat een plaatselijke legering van koper 
met goud, zodat er een verbinding tot stand komt. Zie ook ‘Solderen’. 
Combinatiemal: Een mal die, te oordelen naar zijn uiterlijke kenmerken, bestemd was voor 
het gebruik van meer dan één techniek, bijvoorbeeld zowel voor het persen van goudblik (ten 
behoeve van een enkelzijdig reliëfornament) als voor het gieten van een dubbelzijdig 
reliëfornament met behulp van een contramal. 
Contramal: De andere helft van een tweedelige mal. 
Cupel: Poreuze smeltkroes van klei ten behoeve van de cupellatie van goud en zilver. 
Cupellatie: Zuiveringsproces van goud en zilver. 
Drijven: zie ‘Repoussé’ 
Dubbelzijdige reliëfkraal: Reliëfkraal die uit twee identieke voorzijden van een gewone 
(enkelzijdige) reliëfkraal is samengesteld. 
Edelmetalen: In de praktijk zijn goud en zilver edelmetalen, dat wil zeggen metalen die zich 
niet of zeer moeilijk met de zuurstof uit de lucht verbinden en die niet oplossen in eenvoudige 
zuren. Tin en nikkel zijn echter ook zeer bestendig aan de lucht en worden toch onedel 
genoemd. Een andere definitie van edelmetalen is gebaseerd op de elektrische spanning. Hoe 
positiever de spanning van een metaal, des te edeler het is. Koper, zilver en kwik worden op 
grond hiervan halfedel genoemd, platina en goud edel. 
Edelsteen: Mineraal dat zich onderscheidt door schoonheid (kleur en flonkering), 
duurzaamheid en zeldzaamheid. De duurzaamheid van de glans berust op de hardheid van het 
mineraal. 
Enkelvoudige mal: Eendelige, op zichzelf staande mal. Pengaten ontbreken. 
Enkelzijdige reliëfkraal: zie ‘Reliëfkraal’ 
‘Force’: Een loden plaatje of een stuk was dat als intermediair fungeert bij het in een matrijs 
hameren van gouden of zilveren plaatmetaal, dat zo niet beschadigd raakt. 
Gesloten mal: 1. Meervoudige mal die is voorzien van pengaten en een of meer gietkanalen. 
2. Enkelvoudige (eendelige) mal die is voorzien van een of meer gietkanalen en tijdens het 
gieten werd afgedekt met een soort tegel. In principe kan een enkelvoudige mal ook 
gedeeltelijk met een tegel zijn afgedekt, waardoor een gietkanaal niet nodig was. 
Gesteente: Mengsel (aggregaat) van in de natuur ontstane mineralen. 
Gietkanaal: Brede en diepe groef, aangebracht tussen matrijs en malrand, bedoeld voor het 
vullen van de matrijs met het gewenste materiaal in vloeibare of stroperige toestand. 
Gietmal: Mal met een of meer matrijzen, bedoeld voor de opname van vloeibaar metaal of 
door verhitting zachtgeworden glas. 
Gietmond: Giettrechter. 
Giettrechter: Gietkanaal in trechtervorm dan wel het trechtervormige deel van het gietkanaal 
aan de rand van een mal. 
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Gietvorm: Matrijs, bedoeld voor de opname van vloeibaar metaal of door verhitting 
zachtgeworden glas. Meestal is een gietvorm te herkennen aan een gietkanaal of giettrechter. 
Glaspasta: Substantie die in dezelfde verhouding dezelfde ingrediënten bevat als glas, zij het 
zonder volledige versmelting. 
Glazuur: Glasachtige laag op een kern van andersoortig materiaal. 
Granulatie: Decoratietechniek waarbij een gouden oppervlak met minuscule gouden bolletjes 
wordt versierd. Zie ook ‘Pseudo-granulatie’. 
Halfedelmetalen: zie ‘Edelmetalen’ 
Halfedelsteen: 
Siersteen, minder hard dan edelsteen. 
‘Intaglio’: 1. Techniek waarbij, of voorwerp waarin, een motief verdiept (negatief) is 
uitgesneden. Levert als afdruk een reliëf (positief) op. 2. De verdiepte uitsnijding zelf. 
Lange smalle groef: zie ‘Rijggroef’. 
Lossend: Een matrijs is lossend of niet-lossend. Niet-lossende matrijzen kenmerken zich door 
ondersnijdingen, lossende door de afwezigheid daarvan. Niet-lossende matrijzen impliceren 
het gebruik van krimpgevoelige materialen of eenmalig gebruik van de mal. 
Mal: Werktuig van bijvoorbeeld steen of terracotta waarin een of meer matrijzen zijn 
aangebracht, bedoeld om voorwerpen te produceren met de vorm van die matrijzen. 
Mallen-repoussé: Mallenstanstechniek. 
Mallenstanstechniek: De techniek waarbij plaatmetaal wordt gevormd door het met hamers 
en ponsen in een negatieve matrijs te drijven. 
Matrijs: Uitgesneden of anderszins uitgeholde vorm in een mal ten behoeve van de productie 
van geperste of gegoten voorwerpen die dezelfde vorm aannemen. 
Meervoudige mal: Mal die uit twee of meer delen is samengesteld. 
Mineraal: Een homogeen, natuurlijk bestanddeel van de vaste aardkorst. De meeste 
mineralen hebben zeer specifieke kristalvormen. 
Negatieve uitsnijding: zie ‘Intaglio’ 
Ondersnijdingen: Diepe insnijdingen in een matrijs die een belemmering zijn om afdrukken 
in niet-krimpend materiaal heelhuids uit de mal te krijgen, tenzij de mal kapot wordt gemaakt. 
Zie ook ‘Lossend’. 
Ontluchtingskanaal: Kanaal of gat dat in verbinding staat met een gietvorm en bedoeld is 
voor de afvoer van hete lucht. 
Open mal: Enkelvoudige (eendelige) mal die tijdens de productie van voorwerpen in de 
matrijzen niet met een tegel werd afgedekt. 
Oxidatie: zie ‘Reductie’ 
Persmal: Mal met een of meer matrijzen waarin aan metaalblik wordt vormgegeven door 
middel van persen, wrijven of drukken. Hiertoe kunnen hamers, ponsen, bruneerstenen en 
spatels worden gebruikt. 
Persvorm: Matrijs in een persmal. 
Platteren: Het door middel van hameren, wrijven of vouwen toevoegen van een bedekkende 
laag goud- of zilverfolie dan wel goud- of zilverblik aan een kern van glas, hout, terracotta of 
een onedel metaal. 
Pons: Werktuig – mogelijk van een betrekkelijk zacht materiaal, zoals koper, hout of hoorn – 
met een stomp of rondend uiteinde voor het inhameren van een reliëf of patroon in 
metaalplaat (zie ‘Repoussé’). Het uiteinde van een pons kan ook verdiept zijn uitgesneden, 
dan wel in positief reliëf. Zie ‘Slaan’ respectievelijk ‘Stempelen’. 
Pseudo-granulatie: Het aanbrengen van minuscule holtes (uitgeboorde punten) in een 
matrijs, waardoor op reliëfkralen en reliëfhangers van goudblik of glas nagebootste granulen 
ontstaan. 
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Reductie: Chemische reactie, tegengesteld aan oxidatie, waarbij zuurstof wordt afgegeven en 
waterstof wordt opgenomen. 
Refractie: Straalbreking. 
Reliëf: Voorwerp met platte achterzijde en uit de achtergrond omhoog komende afbeelding 
op de voorzijde, zoals het positief van een negatief (‘intaglio’) uitgesneden matrijs. 
Reliëfhanger: Hanger met een in reliëf vormgegeven voorzijde en een vlakke achterzijde. 
Reliëfkraal: Kraal met een in reliëf vormgegeven voorzijde en een vlakke achterzijde. 
Reliëfkraalmal: Mal waarin voornamelijk of alleen matrijzen voor reliëfkralen en 
reliëfhangers zijn uitgesneden. 
Repoussé: Techniek waarbij met hamers en ponsen het plaatmetaal vanaf de achterzijde 
wordt gevormd. Zodra de metaalbewerker het werk omkeert, om aan de voorzijde verder te 
werken en details toe te voegen, is er sprake van drijven. In de praktijk worden de termen 
‘repoussé’ en ‘drijven’ voor beide technieken gebruikt. 
Ringschenen: Ringvormig deel van een zegelring. 
Ringzegel: Zegel van een zegelring. 
Rijggat: Kanaal voor een rijgdraad in een ornament. 
Rijggroef: Een ter weerszijden van een matrijs aangebrachte lange smalle groef, waarvan 
beide delen in elkaars verlengde liggen, en die tot doel heeft in een glazen afdruk een kanaal 
voor een rijgdraad (rijggat) te doen ontstaan. Mogelijk werd – voordat de glasmassa in de 
matrijs werd geperst of gegoten – een gouden draad, omhuld met een verse vochtige 
grashalm, in de groef gelegd. 
Schaal van Mohs: Hardheidsschaal voor mineralen, lopend van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor 
de hardheid van talk en 10 voor de hardheid van diamant. Een mineraal heeft een hoger 
hardheidsgetal dan een ander indien het in staat is het andere mineraal te bekrassen. 
Schist: Algemene term voor een bladerig niet-grof kristallijn, metamorf gesteente dat splijt 
volgens onregelmatige breukvlakken (waarop de mineralen goed herkenbaar zijn). 
Slaan: Repeterende techniek om plaatmetaal te bewerken. Een pons waarvan het uiteinde 
verdiept is uitgesneden (‘intaglio’) wordt in de voorzijde van het metaal gedrukt of geslagen, 
op de wijze waarop ook munten worden geslagen. Zie ook ‘Stempelen’. 
Snijpasser: Instrument om cirkelvormige motieven in steen te krassen. 
Soda-kalkglas: Benaming voor antiek glas, samenhangend met de gelijknamige 
bestanddelen. 
Solderen: Het aaneenhechten van metalen onderdelen met soldeer, dat wil zeggen een door 
verhitting vloeibaar geworden legering met een iets lager smeltpunt dan het metaal van de 
onderdelen zelf. Tijdens het solderen wordt een vloeimiddel gebruikt. Zie ook ‘Colloid hard 
soldering’. 
‘Spacer’: Kraal aan een snoer die tussenruimte moet creëren. ‘Spacers’ spreken minder tot de 
verbeelding dan de kralen waarmee zij  worden afgewisseld, bijvoorbeeld doordat zij 
eenvoudiger van vorm zijn. Een belangrijke functie van de ‘spacers’ is dus het mogelijk 
maken van een visueel contrast. 
Stansen: zie ‘Mallenstanstechniek’ 
Stempelen: Variant van ‘repoussé’. Hierbij is het uiteinde van de pons als motief in positief 
reliëf uitgesneden. De pons fungeert dan als een stempel dat in de achterzijde van het metaal 
wordt gedrukt of geslagen. Zie ook ‘Slaan’. 
Uitgloeien: Procédé waarbij metaal zacht en bewerkbaar wordt gemaakt door middel van 
verhitting en gereguleerde afkoeling. 
Ventilatiegat / Ventilatiekanaal: zie ‘Ontluchtingskanaal’ 
Verloren-wasmethode: Techniek waarbij een model van was of lood wordt ingepakt in klei. 
Het voorwerp wordt verhit, zodat de was of het lood wordt uitgesmolten en de klei droogt en  
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min of meer wordt gebakken. Vloeibaar metaal wordt door een gietgat in het holle voorwerp 
gegoten. Het metaal neemt de vorm aan die het model bezat. 
Vlakgieten: Gieten in een matrijs in een enkelvoudige mal. De vlakke zijde van het materiaal 
wordt daarbij aan de lucht blootgesteld. Gehele of gedeeltelijke afdekking met een tegel is 
echter mogelijk. 
Wetsteen: Slijpsteen of steen om te polijsten. 
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2 Catalogus 
 
De Catalogus omvat uiteenlopende gegevens over de achtentwintig Minoïsche en Myceense 
stenen mallen en malfragmenten voor reliëfornamenten en kleine cultusvoorwerpen. Voor 
vier mallen die hiermee technische verwantschap vertonen, maar niet tot het onderwerp van 
deze studie worden gerekend – een ornamentmal van Cyprus en twee ringzegelmallen van het 
Griekse vasteland – of niet gepubliceerd zijn – een ornamentmal uit Volos (Thessalië) – zij 
verwezen naar Appendix I. Ten behoeve van de gebruiker volgt hieronder een korte 
toelichting op de Catalogus.  
 
Rangschikking catalogus: De mallen die gevonden zijn op Kreta worden gevolgd door die van 
het Griekse vasteland, de mallen van elders en de mallen van onbekende herkomst. Verdere 
indeling vindt plaats naar streek. In het geval van de Argolis worden eerst de mallen uit 
Mycene behandeld. De mallen in de verschillende herkomstgroepen zijn gerangschikt op 
naam. 
 
Naamgeving mallen: De meeste mallen zijn genoemd naar hun vindplaats. Mallen waarvan de 
vindplaats onbekend is, dragen de naam van hun huidige verblijfplaats (Berlijn). De mal te 
New York zou van Kreta afkomstig zijn en wordt daarom ‘Kreta-mal’ genoemd. 
 
Aanduiding mallen: Behalve met hun naam, worden de mallen kortheidshalve aangeduid met 
een code die in ieder geval de eerste twee letters van de naam omvat. Namen en code-
aanduidingen van mallen met eenzelfde vindplaats zijn aangevuld met een volgnummer. 
Hoewel het vondstjaar van de mallen niet altijd bekend is, is er naar gestreefd de vroegst 
bekende mal het laagste volgnummer te geven, en zo verder. 
 
Datering mallen: Alle gegeven dateringen komen overeen met de dateringsvoorstellen in het 
hoofdstuk Chronologie, in par. 6.7. Wanneer de mal uit een gedateerde vondstcontext 
afkomstig is, wordt dit vermeld. Wanneer de voorgestelde datering en de datering van de 
vondscontext afwijken, worden beide dateringen gegeven. 
 
Aanwijzingen voor het gebruik: Elk motief wordt beschreven aan de hand van de matrijs en 
niet aan de hand van de afdruk daarvan, tenzij anders aangegeven. De mallen zijn niet op 
ware grootte afgebeeld. De opgegeven maten zijn in centimeters. Mallen voorzien van een * 
zijn door mij in hun verblijfplaats onderzocht. 
 
 
MALLEN VAN KRETA 
 
Knossos en omgeving: 
 
Kn 1 
Knossos-mal 1 (fig. 1; pl. 1-2) 
Verblijfplaats: ? 
Herkomst: Knossos, ‘North-West Building’ 
Datering vondstcontext: MM III-LM IA 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. ca. 20; B. ca. 13; D. ca. 8 
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       Fig. 1 
 
Deze mal van zwarte steatiet werd in het jaar 1903 door Arthur Evans gevonden in een 
bijgebouw van het paleis van Knossos, gelegen aan de noordzijde van de Westhof, direct 
tegenover de noordwesthoek van het paleis. Dit zgn. ‘North-West Building’13 bestaat uit een 
verzameling ongelijkvormige keldervertrekken en ciste-achtige holten. Afgaande op de 
inhoud ervan, zou dit gebouw kunnen worden beschouwd als een schathuis of opslagplaats 
ten behoeve van de paleiscultus. Deze zienswijze wordt bevestigd door de ligging van het 
gebouw.14 Het met de mal geassocieerde vondstmateriaal omvat bronzen ‘cultushorens’ van 
miniatuurformaat, een zegel van agaat waarin een dubbelbijl boven de kop van een stier is 
uitgesneden, vier grote bronzen kommen met reliëfdecoratie van bladeren en bloemen (zoals 
‘waz’-lelies), en een gedecoreerde bronzen schenkkan.15 
 De historie van het complex lijkt terug te gaan tot MM II, met verbouwingsfasen in MM 
IIIB en LM IA. Aan het einde van LM IA zou het gebouw zijn verwoest, waarna het in LM IB 
gedeeltelijk weer lijkt te zijn opgebouwd. Mogelijk werd het in LM II of LM IIIA opnieuw 
verwoest en opgebouwd, en duurde de bewoningsgeschiedenis ervan tot in LM IIIB voort.16 
 De mal is groot en dik. Aan de onderzijde is hij min of meer rechthoekig, aan de 
bovenzijde vertoont hij rondende hoeken. Weliswaar is de mal nogal beschadigd, maar de 
matrijzen ogen compleet. Mogelijk is de mal nooit geheel rechthoekig geweest en zijn de 
afgeronde hoeken niet het gevolg van beschadigingen: van de matrijzen die zich het dichtst bij 
de afgeronde hoeken bevinden, loopt de ronding evenwijdig aan de ronding van de hoeken. 

De matrijzen in de mal zijn over vier zijden verspreid. Eén van deze zijden, waarin zich 
een (tweede) matrijs met de vorm van een krullend blad zou bevinden, is door Evans niet 
afgebeeld.17 Sommige matrijzen zouden volgens de opgraver ornamenten met een hoog reliëf 
opleveren.18 

Er zijn op deze mal geen gietmonden, gietkanalen, pengaten voor een contramal en lange 
smalle groeven voor rijggaten. Alle matrijzen zijn negatief en lijken lossend,19 hoewel het 
lossende karakter van een matrijs als die van het krullend blad moeilijk is vast te stellen op 
grond van afbeeldingen alleen. 

                                                           
13 Het ‘North-West Building’ wordt in de literatuur ook aangeduid als ‘North-West House’ en ‘North-West 
Treasury’. 
14 Evans 1902-03, 112-115; Evans 1928, 616-622. 
15 Evans 1928, 619, 622, 637. Twee terracotta amforen in de zgn. Paleisstijl dateren waarschijnlijk van na LM 
IB, dat wil zeggen later dan de mal (zie Popham 1970, 60). 
16 Evans 1928, 616-622, 637-648; Popham 1970, 60-62. Hatzaki 2004, 123: ‘Although LM III deposits at the 
North-West Treasury were reported by the excavators, it is difficult to locate their exact find spots, especially 
since the building has been backfilled.’ 
17 Evans 1921, 488, fig. 349. 
18 Evans 1902-03, 65. 
19 Zie noot 299 voor een verklaring van het woord ‘lossend’. 
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Bespreking motieven: 
1 Maansikkelvormig motief: Samengesteld uit drie gebogen, naast elkaar liggende ribben. 

Afmetingen: ca. 4,5 x 2,5. 
2 Rozet: Bestaat uit een cirkelvormig centrum en tien bloembladen. 

Afmetingen: ø ca. 3,3. 
3 Trochusschelp: Spiraalkegel. De spiraal loopt door tot onderin de matrijs en is 
ononderbroken. 
 Afmetingen:  ø ca. 2,8. 
4 Trompetschelp (?): Het motief bestaat uit een enigszins taps toelopende, gebogen koker 
met enkele dubbele ribben overdwars. 

Afmetingen: ca. 5,5 x 0,75-1,5. 
5 Trompetschelp (?): Zelfde type als nr. 4, maar smaller. 
6 onduidelijk motief: Kokervorm (gebogen): Deze matrijs heeft schuin golvende ribben en 
is mogelijk bedoeld voor een segment van een ‘spiral bracelet’.20 

Afmetingen: ca. 7,3 x 1,8. 
7 Hand: Buitenkant pols en gebalde hand met uitgestoken duim. Er zijn slechts vier vingers 
uitgesneden, de duim incluis. 
 Afmetingen: ca. 12,0 x 5,2. 
8 Krullend blad: De matrijs bestaat uit een vlak gedeelte met een vierkant en een dieper deel 
dat in de lengterichting is voorzien van lange groeven. Een geribbelde rand begrenst boven- 
en onderzijde van het vierkant. Binnenin bevindt zich een relatief grote, verdiepte cirkel. Het 
vlakke gedeelte is iets smaller dan het diepere, gegroefde gedeelte. Op laatstgenoemd gedeelte 
zijn twee in de lengterichting aaneengrenzende ‘bladvormen’ te herkennen. De ene is smal, 
gegroefd en ‘zwaardvormig’. De andere is veel breder, heeft in het midden twee 
lengtegroeven en bovendien een wat breder uiteinde dat V-vormig uitloopt en omkrult. 

Afmetingen: ca. 9,0 x 3,8. 
9 (?)Krullend blad: Van deze matrijs is geen afbeelding voorhanden. 
 
Bibliografie: 
Evans 1902-03, 64-66, 112-115, fig. 42-43 
Evans 1921, 488-489, figs. 349-350 
Wace 1921-23, 398 
Evans 1928, 616-622 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Hughes-Brock, 1973, 121, fig. 26 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Reinholdt 1987, 195, 201, n. 9 
Evely 2000, 414, nr. 16, fig. 161 
 
Kn 2 
Knossos-mal 2 (fig. 2; pl. 3) 
Verblijfplaats: Oxford, Ashmolean Museum 1910.522 
Herkomst: Knossos 
Datering: LM IIIA of iets eerder 
Materiaal: steatiet of serpentijn 
Afmetingen: L. 10,9; B. 4,8; D. 1,621 

                                                           
20 Evans 1921, 488. 
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        Fig. 2 
 
Knossos-mal 2 is van donkerpaarse, naar bruin neigende steatiet of serpentijn.22 Gegevens 
omtrent de vondstcontext ontbreken. De mal is plat en rechthoekig, draagt aan beide zijden 
matrijzen en is nogal beschadigd. Een opvallende beschadiging is het ontbreken van het 
bovenstuk. De oorspronkelijke breedte is daardoor moeilijk te bepalen, maar bedroeg 
mogelijk niet veel meer dan 5-5,5 cm. Deze schatting is gebaseerd op bestudering van de 
linker bovenhoek van de voorzijde, welke mogelijk nog de ronding van de oorspronkelijke 
hoek vertoont, en op een reconstructie van de matrijs met de twee vrouwen, die bij aanvulling 
van de ontbrekende delen niet veel hoger zou uitkomen dan de linker bovenhoek van de mal. 
De overige beschadigingen bestaan uit oppervlakkige krassen, afschilferingen en brandsporen 
op zijde B. 

Een kenmerk van deze mal is de aanwezigheid van één (of twee?) ronde gaten in de rechter 
bovenhoek van de achterzijde. Deze lopen echter niet door naar zijde A, waar op deze plaats 
ook nog een deel van het oppervlak is afgebroken. Het is niet aannemelijk dat het hier een 
pengat voor een contramal betreft, aangezien zich elders in de mal geen gaten bevinden. Een 
pengat op één punt lijkt niet zinvol. Bovendien ontbreken gietmonden en gietkanalen. Waar 
het gat wel voor diende, is onduidelijk. 

Een ander kenmerk van deze mal is de aanwezigheid van inkepingen en groeven in de 
oorspronkelijke zijkanten (pl. 4.1): in de linker benedenhoek, precies op het punt waar een 
lange en een korte zijkant samenkomen, bevindt zich een enkele V-vormige inkeping. 
Hetzelfde is het geval in de rechter benedenhoek.23 Vanaf de linker inkeping lopen bovendien 
enkele groeven over de lange zijkant. Mogelijk werd de mal met behulp van de inkepingen 
vastgezet over een deuvel, zodat hij vastlag op de ‘werkbank’ van een ambachtsman. 

Op beide zijden van de mal bevinden zich lange smalle groeven voor rijggaten (één op 
zijde A, verscheidene op zijde B). Alle matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Argonaut (enkel): Een spiraalvormige schelp in zijaanzicht waaruit drie tentakels steken. 
De schelp is onderaan recht en bovenaan rond. Binnenin bevindt zich een cirkelvorm, van 
waaruit straalsgewijs lijnen over de schelp lopen die gaandeweg in lengte toenemen. De 
tentakels komen uit de kleine ruimte tussen de rechte onderkant en de ronding van de schelp. 
Zij buigen zich achterwaarts langs de ronding van de schelp en eindigen in een voorwaarts 
gebogen spiraal. 

                                                                                                                                                                                     
21 Erkelens 1993, I, 15 (zij heeft de mal zelf opgemeten). Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49: L. 9,5; B. 4,3. 
Evely 2000, 413, nr. 11: L. 10,7; B. 5,1; D. 1,7. 
22 In de oudere literatuur wordt het gesteente van de mal omschreven als steatiet. Evely (2008, 413, nr. 11) houdt 
een slag om de arm: ‘serpentine/steatite’. Een paarsachtige verkleuring is niet ongewoon voor steatiet (zie par. 
3.7). 
23 Zie ook mallen My 2, Pa en Po 2. 
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 De matrijs is bijna compleet: slechts een deel van de achterste tentakel ontbreekt. 
Opvallend is dat de voorste tentakel als een ononderbroken lijn is uitgesneden, terwijl de 
andere twee uit uitgeboorde puntjes bestaan. De eindspiralen zijn niet volledig uitgehold. Dit 
geldt ook voor de cirkelvorm binnenin de schelp. Als gevolg hiervan is er in een afdruk geen 
uitsparing voorhanden voor inlegwerk. 

Afmetingen: 1,4 x 1,6; max. diepte ca. 0,2. 
2 Spiraal: Bestaat uit twee in elkaar draaiende spiraallijnen met losse uiteinden; beide 
spiraallijnen blijven aan de oppervlakte. De matrijs is compleet. Een kleine beschadiging in de 
hoek van de mal raakt de spiraal net niet. Het ene uiteinde loopt tot aan de rand van de mal, 
waar, in zijaanzicht, een kleine V-vormige inkeping is te zien. Het andere uiteinde raakt de 
naastgelegen matrijs op een haar na. 

Afmetingen: 1,9 x 1,5; max. diepte ca. 0,2. 
3 Ruitvormig motief: Groef op lengteas. De beide helften, ter weerszijden van de as, lopen 
als hellende vlakken neerwaarts. De as ligt op het diepste punt. 

Afmetingen: 1,35 x 2,1; max. diepte ca. 0,3-0,5. 
4 Argonaut (fragment): Alleen de drie spiraalvormige uiteinden van de tentakels zijn 
bewaard gebleven. Hierdoor kan niet worden bepaald of het een enkele dan wel een dubbele 
argonaut betreft. De argonaut bezat een kleiner formaat dan het andere exemplaar op deze mal 
(nr. 1). De tentakels zijn alle drie uitgesneden als een ononderbroken lijn, bezitten geen 
uitgeboorde puntjes en gaan dieper door de steen dan de tentakels van de andere argonaut. 

Afmetingen: 1,2 x 0,7; max. diepte ca. 0,2-0,3. 
5 Vrouwen (staand; in rechthoekig kader): Twee vrouwen in strokenrok, een 
karakteristieke Minoïsche dracht. De matrijs is incompleet doordat de mal is afgebroken: 
hoofden en schouders ontbreken, evenals het bovenstuk van het kader. 

Het kader bestaat uit twee ondiepe en zeer smalle (ca. 0,1 cm) verticale groeven en een 
horizontale basis van ca. 0,2-0,3 cm breed. Deze basis is over de hele lengte voorzien van 
verticale groefjes. De totale matrijs is vrij ondiep. 

De twee vrouwen in het kader staan met de rug naar elkaar en de voeten in tegengestelde 
richting. Tussen hen in, vlak onder de bovenrand, zijn mogelijk sporen zichtbaar van handen 
of afhangend haar. De voeten raken de basis net niet en staan voor elkaar met platte zool. Het 
is niet met zekerheid te zeggen of de vrouwen, behalve een lange rok, een lijfje dragen. De 
borst is frontaal weergegeven, de rok mogelijk in driekwart aanzicht, de voeten in zijaanzicht. 
De linker vrouw is wat beter uitgesneden dan de rechter, bij wie de horizontale groeven van 
de rok hier en daar onvoldoende parallel lopen. Ook de plooien van haar rok vertonen enkele 
uitschieters. Bovendien zijn de voeten van de rechter vrouw veel schematischer weergegeven, 
met een relatief grote verdikking op de plaats van het hielbeen. 

Afmetingen kader: B. 4,75; bewaarde H. ca. 3; diepte ca. 0,2-0,3. 
6 Trochusschelp: De matrijs is compleet en de spiraal is ononderbroken. 

Afmetingen: ø 0,6-0,7; max. diepte ca. 0,4. 
7 Lelie: Een vereenvoudigde lelievariant, bestaande uit één gezamenlijk langwerpig beginstuk 
dat uitmondt in twee spiegelbeeldige uitwaartse krullen. Een lange smalle van links komende 
groef loopt tot aan de matrijs en gaat aan de andere kant verder tot aan de rand van de mal, 
waar, in zijaanzicht, een kleine v-vormige inkeping waarneembaar is. 

Afmetingen: 1,0 x 0,8; max. diepte ca. 0,2-0,3. 
8 Trochusschelp; fragment: Afmetingen van het fragment: 0,8 x 0,4; max. diepte ca. 0,5. 
9 Achtschild: Langs de omtrek van het schild bevinden zich uitgeboorde puntjes. Haaks op 
beide holtes bevindt zich een smalle groef, die doorloopt tot aan de rand van de mal, waar in 
zijaanzicht twee v-vormige inkepingen te zien zijn. Aan de andere kant lopen de groeven door 
tot het begin van een oppervlakte-beschadiging van het krullend blad (nr. 10). 
 Afmetingen: 1,2 x 0,7; max. diepte ca. 0,3. 
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10 Krullend blad: Het krullende gedeelte loopt in opwaartse richting niet of nauwelijks 
breder uit. Het vlakke benedendeel bestaat uit een vierkant met geribbelde boven- en 
benedenrand en, binnenin, een cirkel van uitgeboorde punten die aan de bovenzijde open is. 

Het krullende deel van de matrijs, het beste te beschrijven aan de hand van de (positieve) 
afdruk, bestaat in de lengterichting uit twee onderling afwijkende zones. In de ene zone liggen 
drie krullingen of rollen in elkaars verlengde. Over deze rollen lopen lange groeven. In 
zijaanzicht ogen de rollen als drie opstaande schijven. De aangrenzende zone, naast de rollen, 
is smaller en bestaat uit drie knobbelachtige vormen die eveneens in elkaars verlengde liggen. 
‘Knobbels’ en rollen liggen naast elkaar. Tussen deze ‘knobbels’ bevinden zich diepe holtes. 
In zijaanzicht zien de ‘knobbels’ er respectievelijk uit als een opstaande schijf (één keer) en 
een penkop (twee keer). Misschien bevindt zich in eerstgenoemde zone, langs de rand van het 
motief en in opwaartse richting, een smalle ‘zwaardvorm’. 
 De uitsnijdingen voor de ‘knobbels’ zijn erg diep (1,5 cm) en gaan bijna door de mal heen. 
De uitsnijdingen voor de rollen zijn minder diep. Het uiteinde van de mal is beschadigd op de 
plaats van de bovenste rol. 

Een lange forse groef staat haaks op de matrijs, ter hoogte van de bovenste schijf. Deze 
groef loopt door tot de bewaarde rand van de mal, waar in zijaanzicht een v-vormige inkeping 
is te zien. Aan de andere kant loopt de groef door tot in de beschadigde uitsnijdingen langs de 
breukrand (nr. 11). 

Afmetingen: 4,9 x 1,4; max. diepte 1,5. 
11 onduidelijk motief: V-vormen bestaande uit groeven en uitgeboorde punten 
(incompleet): Langs de breukrand, in de linker bovenhoek van de achterzijde, bevinden zich 
de restanten van drie of vier V-vormige uitsnijdingen. De groeven lopen evenwijdig aan de 
punten, maar ongeveer twee V-vormen bestaan alleen uit uitgeboorde punten. Mogelijk is 
sprake van slechts één motief, te weten een zigzaglijn van groeven en uitgeboorde punten. 

De lange groef van het krullend blad komt uit in een der V-vormen. Hierdoor is deze V-
vorm niet meer functioneel. 

Afmetingen van de grootste V-vorm: 0,6 x 0.5. 
12 Lelie: Een minder strakke lelie dan nr. 7 op zijde A. De bloembladen zijn alleen aan de 
basis met elkaar verbonden, wijken V-vormig uiteen en eindigen in een uitwaartse spiraal. De 
matrijs wordt door drie groeven doorsneden, één verticale en twee horizontale. De bovenste 
horizontale groef is mogelijk incompleet. 

Afmetingen: 1,0 x 1,1; max. diepte ca. 0,2. 
13 Hartschelp: Concave waaiervorm met verticale ribben en een reeks uitgeboorde punten 
langs de onderrand. Bovenaan de schelp bevindt zich zijwaarts een geribbelde uitstulping. 
Een lange smalle groef loopt ter weerszijden van het motief. De groef loopt door tot in de 
rand van de mal. 

Afmetingen: 1,5 x 1,1; max. diepte ca. 0,3. 
14 Granulenkraal: Ingeklemd tussen schelp en lelie (resp. nrs. 13 en 12) bevindt zich een 
waarschijnlijk cilindrische uitholling, waarin in een onregelmatig patroon punten zijn 
uitgeboord. Deze uitholling raakt zowel de rand van de schelp als een der groeven van de 
lelie. Een lange smalle groef staat haaks op de matrijs en loopt door tot in de rand van de mal. 
Onder deze groef loopt een nog smallere groef, misschien het resultaat van een eerdere maar 
mislukte poging. 
 Afmetingen: 0,4 x 0,7; max. diepte: ca. 0,2-0,3. 
 
Bibliografie: 
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Haevernick 1960, 38-39, pl. 7 
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Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 461 
Hughes-Brock 1973, 121 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Crouwel 1992, 10, 34, nr. 102, fig. 15 
Evely 2000, 413-415, nr. 11, pl. 92, 93.1-3 
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Kn 3 
Knossos-mal 3 (fig. 3; pl. 4.2) 
Verblijfplaats: ? 
Herkomst: Kephala-heuvelrug, tholos 
Datering: LM II-IIIA 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: bewaarde L. 4,0; bewaarde B. 2,4; D. 1,3 
 

  Fig. 3 
 
Het malfragment Knossos 3 is van groen-rode steatiet en werd in 1938-1939 gevonden door 
R.W. Hutchinson bij het blootleggen van een tholos op de Kephala-heuvelrug bij Knossos. De 
vondstcontext van de mal is door hem niet nader gespecificeerd. Het was daarom tot voor kort 
onduidelijk of de mal in of buiten de tholos (bijvoorbeeld in een der zijkamers, in de dromos 
of in een van de proefsleuven) werd aangetroffen. 
 Hutchinson achtte het op grond van aardewerkfragmenten en metselaarstekens 
waarschijnlijk dat de tholos vlak na het begin van LM IA werd gebouwd en dat hij in LM IB 
opnieuw in gebruik werd genomen. In LM IB of later zou de dromos zijn herbouwd, waarbij 
steenblokken uit een vroegere periode gebruikt werden. Vervolgens zou de tholos in de 13e en 
12e eeuw zijn gebruikt als graf en ossuarium. In post-Minoïsche tijden zou hij zijn verlaten. 
De tholos bevond zich op de top van de Kephala; gezien het vlakke karakter van de direkte 
omgeving en de afwezigheid van vroege bouwwerken leek het Hutchinson onwaarschijnlijk 
dat er veel materiaal van het oppervlak de tholos was binnengespoeld.24 Deze gegevens lieten 
een precieze datering van de mal echter niet toe. 
 L. Preston heeft recentelijk de opgravingsgegevens van deze tholos geanalyseerd en 
gepubliceerd. Zij acht LM II een plausibeler constructiedatum van de tholos dan LM I. 
Preston wijst erop dat de waardevollere materialen (vooral goud en faience) zich in de 
onderste lagen van de grafkamer bevonden. Hiertoe behoorde ook het malfragment, dat op 
een diepte van 2,6 meter, oostelijk van de ingang van het graf, werd gevonden. Deze 
kostbaarheden kunnen verbonden zijn geweest met de vroegste bijzettingen in het graf.25 Het 
is zeker dat de tholos is gebouwd voor een vooraanstaand persoon of familie.26 

                                                           
24 Hutchinson 1956, 77-78. 
25 Preston 2005, 80, 83-86, 112. De kostbaarheden omvatten voorwerpen, of stukjes daarvan, in goud (ring, 
rozetten, spijkers van een zwaard of dolk), faience (kralen), ivoor (plaquefragment) en steen (vaasfragment). 
26 Hughes-Brock 2008, 36. 
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 Ook in LM IIIA1 en LM IIIA2 werd van het graf gebruik gemaakt. In LM IIIB was dat 
mogelijk niet, dan wel in beperkte mate, het geval. Bewijs voor gebruik van de tholos in LM 
IIIC is zekerder. Bepaalde ceramiek wekt de suggestie dat in de Sub-Minoïsche periode nog  
bijzettingen in het graf werden verricht. Mogelijk was er ook in de Proto-Geometrische 
periode nog activiteit.27 
 Van Knossos-mal 3 is slechts een fragment bewaard met daarop drie restanten van 
matrijzen. Van het restant van een van deze matrijzen is geen afbeelding beschikbaar. 

Gietmonden, gietkanalen, pengaten voor een contramal en lange smalle groeven voor 
rijggaten zijn op de wel beschikbare afbeeldingen niet te onderscheiden. De matrijzen zijn 
negatief. De kwaliteit van de afbeeldingen is zodanig dat een uitspraak over het al dan niet 
lossende karakter der matrijzen niet mogelijk is. 
 
Bespreking motieven: 
1 Klimop (met vleugels; incompleet): Het hartvormige middenstuk, waarvan de opwaartse 
krullen naar binnen draaien, is slechts ten dele bewaard gebleven. Bovenaan, ter weerszijden, 
bevinden zich twee vleugelachtige elementen. Daarbinnen een met de vleugelcontour 
meebuigende driehoek. Er kan niet meer worden bepaald of het motief als een enkel of een 
dubbel klimopblad is uitgesneden, al lijkt rechtsonder een stukje van de vleugel van een ander 
klimopblad zichtbaar te zijn. 
2 onduidelijk motief (fragment): Dit fragment wordt omschreven als ‘pendant crocus’.28 
Mogelijk gaat het om het stengelgedeelte van een lelie. 
3 onduidelijk motief (fragment): Dit fragment is afgebeeld noch omschreven in de 
literatuur. Het wordt aangeduid als de rand van een matrijs en zou zich op de achterzijde van 
de mal bevinden.29 
 
Bibliografie: 
Hutchinson 1956, 74-80, pl. 12e  
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 458 
Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 377, n. 10, 389 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Reinholdt 1987, 201, n. 9 
Evely 2000, 414, nr. 18 
Preston 2005, 85, 112 
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Kn 4 
Knossos-mal 4 (fig. 4; pl. 4.3) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 
Herkomst: Knossos, Gypsadhes-heuvel, Depot H 
Datering: MM III-LM IIIA 
Materiaal: serpentijn 
Afmetingen: bewaarde L. 3,1; bewaarde B. 1,3; D. 1,1 

                                                           
27 Preston 2005, 86-88. 
28 Hutchinson 1956, 80. 
29 Hutchinson 1956, 80. 
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       Fig. 4 
 
Knossos-mal 4 is van grijs-groene serpentijn en werd in 1958-1959 tijdens opgravingen van 
het heiligdom van Demeter gevonden in het zgn. Depot H. Deze opgravingen, begonnen in 
1957 onder leiding van M.S.F. Hood en voortgezet door J.N. Coldstream, vonden plaats ten 
zuiden van het paleis te Knossos, op de heuvel Gypsadhes, waar zich in Minoïsche tijden het 
zuidelijk stadskwartier bevond. De opgravingen betroffen echter niet de Minoïsche lagen, 
maar het daarboven gelegen latere heiligdom van Demeter. Depot H lag ten oosten en 
zuidoosten hiervan en bestond uit een enorme hoeveelheid votiefmateriaal in een put met een 
middellijn van ca. 10 m., die zich direkt boven het Minoïsche stratum bevond. De inhoud van 
deze votiefput was grotendeels Klassiek en vroeg-Hellenistisch, maar kende ook veel 
verstoringen. 

Van de oorspronkelijke, platte mal is in feite slechts een hoekfragment bewaard gebleven. 
Hierin bevinden zich restanten van drie matrijzen. De korte zijkant van het fragment is ruw en 
loopt schuin af; mogelijk is een deel van de mal naderhand afgesneden en hebben we hier te 
maken met sporen van herbewerking. 

Het fragment vertoont geen gietkanalen, gietmonden, pengaten voor een contramal en 
lange smalle groeven voor rijggaten. De matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Trochusschelp; fragment: Het fragment telt zes spiraalwindingen. De diepte van de matrijs 
komt bijna overeen met de dikte van de mal. 

Afmetingen: ø ca. 1,7; max. diepte ca. 1,0. 
2 Trochusschelp; fragment: Het fragment is van een kleiner formaat schelp dan nr. 1 en telt 
vijf spiraalwindingen. 
3 onduidelijk motief: Hoek van een rechthoekige geribbelde vorm (fragment). 
 
Bibliografie: 
Hughes-Brock 1973, 39, 121, fig. 26, pl. 80, nr. 53 
Reinholdt 1987, 201, n. 9 
Evely 2000, 414, nr. 17 
 
Kn 5 
Knossos-mal 5 (fig. 5; pl. 5:1) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 2352 
Herkomst: Knossos, Ellenika30 
Datering: ? 
Materiaal: steen 

                                                           
30 ‘Ellenika’ is ten tijde van Arthur Evans’ opgravingen in Knossos zowel een van de namen voor een stuk land 
nabij Villa Ariadne (het huis dat hij in 1906 te Knossos liet bouwen) als een naam waarmee land in het gebied 
van het paleis werd aangeduid. Zie Panagiotaki 2004, n. 28. 
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Afmetingen: ? 
 

 Fig. 5 
 
Knossos-mal 5 is een onvolledig gepubliceerd stenen fragment met een grotendeels 
rechthoekige omtrek. Waarschijnlijk is het de hoek van een mal. De enige bewaard gebleven 
matrijs is incompleet. Gietkanalen en pengaten zijn op dit malfragment afwezig. De vage 
groeven in het verlengde van de matrijs, zo te zien op dezelfde hoogte als de lange zijden van 
het kader, lijken veeleer schetslijnen dan rijggroeven te zijn. 
 
Bespreking motieven: 
1 Spiraalpatroon (in rechthoekig kader; incompleet): Uitgediepte rechthoek waarin een 
patroon is uitgesneden. Centraal in de lengterichting lopen drie rechte, evenwijdige lijnen. Op 
beide buitenlijnen komt een reeks korte schuine groeven uit. De meeste van deze groeven 
vertonen een lichte S-curve. Alle eindigen in een eenvoudige, naar buiten gerichte spiraal 
(cirkel met middenpunt). 
 Afmetingen: Onbekend. De resterende lengte van de matrijs is bijna drie keer zo lang als 
de breedte. 
 
Bibliografie: 
Evely 2000, 414, nr. 20, pl. 93.4 
 
Kn 6 
Knossos-mal 6 (fig. 6; pl. 5:2) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 2353 
Herkomst: Knossos, Mavrospelio-necropool 
Datering: LM IIIA 
Materiaal: steen 
Afmetingen: ? 
 
       1.      2.         3.        4. 

  Fig. 6 
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Dit onvolledig gepubliceerde, langwerpige fragment van een stenen mal is afkomstig uit 
Mavriospelio,31 een van de necropolen van Knossos. Vier matrijzen zijn nog zichtbaar, één 
(nagenoeg?) compleet (nr. 2)32 en drie incompleet. Een vijfde matrijs is sterk beschadigd en 
niet meer te identificeren. Deze matrijzen zijn vlak bij elkaar gepositioneerd. Gietkanalen, 
pengaten en lange smalle groeven zijn op het malfragment niet aanwezig. 
 
Bespreking motieven: 
1 Klimop: Hartvormig blad met twee naar binnen gedraaide spiralen, waarvan de uiteinden 
hoekig zijn weergegeven. Een dubbele groef volgt de motiefcontour. 
2 Voluut met staafje:33 Halfcilindrische staafje met lange voluut. Het staafje en de aanloop 
van de voluut vertonen enkele dwarsgroeven. Het uiteinde van de voluut bestaat uit 
concentrische cirkels. 
3 Klimop: Zelfde variant als motief 1, maar verschillend in detail en uitvoering. Het geheel 
oogt minder gedrongen, de uiteinden van de spiralen zijn vloeiend en rond, en er is een enkele 
omtreklijn. 
4 Klimop: Als motief 3. 
 
Bibliografie: 
Evely 2000, 414, nr. 21, pl. 93.5 
 
Po 1 
Poros-mal 1 (fig. 7; pl. 6) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 2465 
Herkomst: Poros 
Datering: LM IIIA-B1 of iets eerder 
Materiaal: steen (chloriet?) 
Afmetingen: L. 7,0; B. 3,7; D. 2,0 
 

  Fig. 7 
 
Poros-mal 1 is onvolledig gepubliceerd, zodat er weinig over bekend is.34 De mal is onder 
meer bestemd voor het gieten van zegelringen. Als steensoort is chloriet gesuggereerd.35 
 De mal is plat en rechthoekig en telt op minstens drie zijden matrijzen. De meeste van deze 
matrijzen zijn gietvormen, herkenbaar aan de gietkanalen en pengaten voor contramallen. 
Daarnaast zijn er enkele lange smalle groeven. Niet alle matrijzen zijn duidelijk te 
identificeren; mogelijk zijn sommige niet voltooid. Hier en daar bevindt zich een 
beschadiging. Aan een der korte zijkanten is de mal zelfs geheel afgebroken of afgezaagd. Zo  

                                                           
31 Evely 2000, 414, nr. 21, pl. 93.5. 
32 Misschien is de onderrand van de voluut licht beschadigd. 
33 Evely (2000, 414, nr. 21) identificeert dit motief als een ‘bracket’ (krullend blad). Daarmee bestaat echter 
alleen een oppervlakkige gelijkenis, zoals in de aanwezigheid van lange, golvende groeven. 
34 Sakellarakis (1981, 173) besteedt alleen aandacht aan de matrijzen voor zegelringen op deze mal. 
35 Evely 2000, 413, nr. 6. 
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resteert van een gietvorm voor een zegelring nog de helft. Misschien is in de mal in eerste 
instantie voor zegelringen benut, en pas in tweede instantie voor reliëfornamenten.36 
 Alle gietvormen, die van de zegelringen incluis, zijn negatief en lossend. Dit lijkt ook te 
gelden voor de matrijs van het vrouwenfiguurtje.37  
 
Bespreking motieven: 
1 Drie matrijzen voor zegelringen. 
2 Schijf: Een diepe matrijs met gietkanaal en lange smalle groef. 

Afmetingen: ø ca. 1. 
3 Cirkel met drie straalsgewijze uitsteeksels: De doorsnede van de cirkel is veel geringer 
dan de lengte van de uitsteeksels, die zich nogal dicht bij elkaar bevinden. Gietkanaal en lange 
smalle groef zijn aanwezig.           
4 Gietkanaal zonder bijbehorende matrijs. Mogelijk beschadigd of onvoltooid. 
5 Vrouw met handen in haar zij: De staande vrouw draagt een strokenrok en is frontaal 
weergegeven. Zij heeft recht vooruitstekende borsten en houdt haar handen tegen haar middel. 
Haar hoofd is beschadigd. Schuin over de conische basis van het figuurtje loopt een lange 
smalle groef. Omdat deze door de matrijs heen snijdt, zou het een beschadiging kunnen zijn. 
 
Bibliografie: 
Sakellarakis 1981, 173, afb. 16-19 
Evely 2000, 413-414, nr. 6, pl. 91.4 
 
Po 2 
Poros-mal 2 (fig. 8; pl. 7-8) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 2540 
Herkomst: Poros, nederzettingscontext 
Datering: LM IIIA(-B1) of iets eerder 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 11,5; B. 7,2-7,7; D. 2,2-2,5 
 

 
            Fig. 8 
 
In 1956 kwam tijdens bouwactiviteiten in Poros, waar zich een van de havens van Knossos 
bevond, Poros-mal 2 aan het licht. De mal werd echter niet door archeologen maar door een 
buurtbewoner gevonden. Daardoor ontbreken precieze gegevens omtrent de vondstcontext. 
Behalve huizenresten zijn uit hetzelfde gebied Minoïsche graven bekend.38 In recente tijd zijn 
hier bovendien werkplaatsen blootgelegd, zowel voor de bewerking van obsidiaan en metaal,  

                                                           
36 Zie noot 35. 
37 Maar zie par. 4.4.3, A, Po 1. 
38 Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 375, n.1. 
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als voor de vervaardiging van zegels en sieraden.39 De haven, gelegen op 6 km. afstand van 
het paleis van Knossos, is gezien zijn industriële en ambachtelijke activiteiten wel vergeleken 
met Piraeus.40 

De mal is van donkergroene steatiet. Hij is plat en vrijwel rechthoekig: de hoeken zijn 
afgerond. In beide zijden zijn matrijzen aangebracht. Op de achterzijde bevindt zich een 
treevormige verhoging, die zich over een groot deel van het maloppervlak uitstrekt; de dikte 
van de mal varieert op deze wijze van 2,2 tot 2,5 cm. In beide gedeelten zijn matrijzen 
uitgesneden. Het is onduidelijk of het verschil in dikte te wijten is aan een beschadiging, 
waarna het beschadigde gedeelte is herbewerkt, of dat dit verschil het oorspronkelijke uiterlijk 
van de mal weerspiegelt. 

Hoewel de mal beschadigingen vertoont, zijn de dertien matrijzen gaaf gebleven. De 
techniek van de steensnijder getuigt van een hoog niveau. Gietkanalen, gietvormen en 
pengaten voor een contramal ontbreken. Wel zijn bij de meeste matrijzen lange smalle 
groeven voor rijggaten aanwezig. Alle matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 

In beide lange zijkanten van de mal bevinden zich drie ronde boorgaten van 1,3 cm diep. 
Deze reeksen gaten liggen dicht tegen de achterzijde aan en zijn niet in elkaars verlengde 
gepositioneerd. Op de zijkanten bevinden zich tevens over de hele lengte lange smalle 
groeven. In een van de hoeken is een inkeping aangebracht.41 
 
Bespreking motieven: 
1 Viervoeter (liggend): Het dier houdt zijn rechter voorpoot onder de borst en zijn rechter 
achterpoot onder de buik gevouwen. De poten zijn fijn en krachtig en eindigen in een 
verdikking. Zijn opgerichte, achterwaarts gewende kop rust op een stevige hals (lang en 
breed). De kop heeft een langgerekte driehoekige contour en is oorloos. De snuit is fors en 
geaccentueerd, evenals de wenkbrauw en het grote oog. De lijn van de rug loopt door in de 
kromming van de zware achterhand.42 Vóór de snuit en de hals, en hier en daar op de poten, 
bevinden zich dunne lijnen, mogelijk restanten van een eerste schets. Lange smalle groeven 
voor rijggaten ontbreken bij deze matrijs. 

Afmetingen: 7,2 x 5,2. 
2 Hartschelp: Concave waaiervorm met verticale ribbels en een dubbele rij uitgeboorde 
punten langs de onderrand. Een lange smalle groef doorsnijdt als het ware het smalle 
boveneinde en loopt aan een kant door tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: 1,3 x 1,3. 
3 Voluut met staafje: Het staafje is over dwars geïnciseerd. De korte voluut is voorzien van 
uitgeboorde punten. Beide onderdelen worden zijwaarts door een lange smalle groef 
'doorsneden’, die aan één kant doorloopt tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: 1,5 x 1,2. 
4 Schijf: Lange smalle groeven ontbreken bij deze matrijs. (Op de afbeelding in 
Papaefthymiou-Papanthimou lijkt het alsof de groeven van matrijs 5 doorlopen tot aan de 
schijf.) 
 Afmetingen: ø 1,5. 

                                                           
39 Dimopoulou 1997, 433-437. Obsidiaan werd in Poros al van VM I-IIA af bewerkt. Van MM III-LM I tot LM 
IIIA2-B bloeide hier de metaalindustrie. In Jonge Paleistijd-werkplaatsen zijn twee gietmallen van steen (LM I) 
en terracotta (LM IA) aangetroffen, respectievelijk voor kralen en voor een hanger (Dimopoulou 1997, 436, pl. 
CLXXIc). Elders in Poros werd een reeks van zes terracotta mallen voor ‘diverse kralen en ornamenten, 
waaronder een bucranium’, teruggevonden (Dimopoulou 1997, 437, pl. CLXXIIIa). 
40 Evans 1928, 238. 
41 Zie ook mallen Kn 2, My 2 en Pa. 
42 Op basis van de beschikbare afbeeldingen is het onduidelijk of er een staart is weergegeven. Mogelijk ligt deze 
in een opwaartse krul tegen de zijkant van het lijf. Het kan echter ook om de aanzet van de achterpoot gaan. 
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5 ‘Waz’-lelie (dubbel): De ‘waz’-lelies staan door middel van een gemeenschappelijke 
stengel - waarvan hun bloembladen aftakkingen zijn - met elkaar in verbinding. Elke ‘waz’-
lelie is niet tweezijdig symmetrisch, maar ongelijkzijdig weergegeven, enigszins vergelijkbaar 
met een gecursiveerde V. De leliebladen zijn sterk gebogen en vormen aan het uiteinde een 
uitwaartse spiraal. In het centrum van elk der vier spiralen bevindt zich een stipvormige 
verhevenheid. 

Het halvemaanvormige papyrus-submotief ‘waz’, dat de ruimte tussen en boven elk stel 
leliebladen opvult, bestaat uit drie gebogen incisielijnen en een reeks uitgeboorde punten; 
lijnen en puntenreeks lopen evenwijdig aan elkaar. 

Elk der lelies wordt ‘doorsneden’ door een lange smalle groef die vlakbij de schijfvormige 
matrijs (nr. 4) begint, evenwijdig loopt aan de gemeenschappelijke stengel en doorloopt tot 
aan de rand van de mal. 

Afmetingen: L. 2,2. 
6 Gesegmenteerde kraal: Vier in elkaars verlengde liggende, aaneengrenzende ronde-
kraalvormen. Aan één uiteinde loopt in de lengterichting een lange smalle groef. Of de groef 
aan het andere uiteinde wordt voortgezet, valt uit de bestaande afbeeldingen niet op te maken. 

Afmetingen: L. 3,9; ø per segment 0,85. 
7 onduidelijk motief: Strook met puntige uiteinden:  Aan één uiteinde loopt, in het 
verlengde van de matrijs, een groef tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: L. 5. 
8 Rozet: Cirkelvormig type. Het verhoudingsgewijs grote, eveneens cirkelvormige hart heeft 
een diep uitgehold centrum. Hieruit steken straalsgewijs acht dubbele groeven, hetgeen als 
afdruk een rozet oplevert met sterk schematisch weergegeven bloembladen, gescheiden door 
dubbele ribben. De matrijs bevindt zich in het dikste deel van de achterzijde en heeft geen 
lange smalle groef. 

Afmetingen: ø 2,3. 
9 Druppel (4x): Afzonderlijke langgerekte druppels die licht peervormig zijn. De matrijzen 
zijn in twee paren gegroepeerd. In het verlengde van elke matrijs loopt, aan beide uiteinden, 
een groef. Aan één uiteinde loopt deze door tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: L. 2,2. 
10 Gesegmenteerde kraal: Cilindrische matrijs met (gepaarde?) groeven overdwars, hetgeen 
als afdruk een van dwarsribben voorziene halfcilinder oplevert. Een lange smalle groef 
ontbreekt. 

Afmetingen: L. 2,6. 
 
Bibliografie: 
Platon 1956, 418 
Hood 1957, 22 
Haevernick 1960, 39, n. 9 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 375, 395, 396, pl. 1B-D 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Evely 2000, 413-415, nr. 12, fig. 161 
 
 
Oost-Kreta: 
 
Ch 
Choumeriakos-mal 
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Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 1546 
Herkomst: Choumeriakos  
Datering: LM IIIA-B1 of iets eerder 
Materiaal: steen 
Afmetingen: L. ca. 5,0; B. ca. 4,0; D. ca. 0,7 
 
Deze ongepubliceerde stenen mal is gevonden in Choumeriakos, een hedendaags dorp dat 
deel uitmaakt van de gemeente Neapoli, halverwege Mallia en Hagios Nikolaos. De 
zorgvuldig gesneden steen is rechthoekig en plat, en van relatief bescheiden afmetingen. 
Mogelijk gaat het om een overtollig overblijfsel van steenbewerking, benut om er een mal van 
te maken.43 De enige matrijs heeft de vorm van een schelp. Behalve een gietmond en een 
pengat bevat de mal een lange smalle groef voor een rijgdraad. 
 
Bibliografie: 
Evely 2000, 413-414, nr. 15 
 
Go 
Gournia-mal (fig. 9) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 398 
Herkomst: Gournia, Huis Fh 
Datering vondstcontext: LM I 
Materiaal: steen 
Afmetingen: bewaarde L. 5,3; B. 3,0; D. 2,2 
 

  Fig. 9 
 
In huis Fh te Gournia werd in dezelfde ruimte (‘space E of F31’) een aantal stenen mallen 
aangetroffen, tezamen met een stukje bergkristal. Deze mallen omvatten twee open, eendelige 
exemplaren voor een mes met het begin van een doorn respectievelijk een spijker met een 
ietwat bolle kop, vier afdekplaten, een mogelijke mal voor stangen(?) of klinknagels(?), 
alsmede het hier besproken exemplaar. In een andere ruimte van het huis werden een zegel 
van terracotta en twee amforen teruggevonden. De resten van het huis zijn erg slecht bewaard 
gebleven, hetgeen een bespreking van de ruimtelijke functies in de weg zou staan.44 Volgens 
Evely zijn in het huis sporen van metaalbewerking aangetroffen.45 
 De incompleet bewaarde Gournia-mal mal is ofwel eendelig ofwel de helft van een 
tweedelige mal. Het betreft een rechthoekig stenen fragment van een mal met een relatief 
beperkte omvang. In het fragment is een gietvorm van een zeer kleine bijl uitgesneden. 
Tussen de malrand en de uiteinden van het snijvlak van de bijl lopen twee 
ontluchtingskanalen voor de afvoer van gas. Pengaten lijken te ontbreken. 

                                                           
43 Evely (2000, 413, nr. 15): ‘The presence of a series (6 or more) depressions from a solid-head drill may 
indicate that a waste piece was utilized to form the mould.’ 
44 Fotou 1993, 89. De genoemde mallen voor gebruiksvoorwerpen zijn gecatalogiseerd en afgebeeld in Hawes 
1908, 32, pl. III, respectievelijk nrs. 53, 62, 55, 54. 
45 Evely 2000, 553. 
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Bespreking motieven: 
 
1 Bijl (incompleet): Enkelvoudig type. Het bijlblad is gevorkt en heeft ruwweg de vorm van 
een gelijkzijdige driehoek met een gewelfd snijvlak. Bij de aanzet van het bijlblad bevindt 
zich nog een deel van het gietkanaal. 
 Afmetingen: bewaarde L. 3,2; B. 3,0. 
 
Bibliografie: 
Hawes 1908, 32, pl. III, nr. 63 
Fotou 1993, 89 
Evely 2000, 358, nr. 10, 361, fig. 142 
 
Pa 
Palaikastro-mal (fig. 10) 
Verblijfplaats: ? 
Herkomst: Palaikastro, ‘Block’ σ, kamer 5 
Datering vondstcontext: LM III 
Datering mal: LM IIIA-B1 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. ca. 5,5; B. ca. 4,0 
 

  Fig. 10 
 
Tijdens de opgravingen van Palaikastro aan het begin van de 20e eeuw, onder leiding van 
R.C. Bosanquet en R.M. Dawkins, werd in een LM III-laag in Kamer 5 van Blok σ de 
Palaikastro-mal gevonden. Behalve de mal leverde de kamer andere voorwerpen van steen op 
(een lamp, een gewicht en een zwarte kraal), een fragment van lood, een kraal van glas, een 
bewerkt fragment van lipariet, een kleine brecciën bijl en een gegraveerde cilinder. Deze 
reeks gaf echter geen aanleiding tot de veronderstelling dat het hier een werkplaats betrof. Een 
van de opgravers spreekt van een ‘curieuze verzameling stenen voorwerpen’.46 
 Het materiaal van de mal zou steatiet zijn en werd door Dawkins omschreven als extreem 
zacht. Voor het gieten van metaal werd de mal wegens die zachtheid niet geschikt geacht. Hij 
zou zijn bedoeld voor de vervaardiging van ornamenten van glaspasta.47 

De mal is klein en rechthoekig en hier en daar beschadigd, hoewel de enige matrijs, 
hoogstwaarschijnlijk een gietvorm,48 tamelijk compleet is. Er bevinden zich vier ronde gaten 
in de mal, die dienden als pengaten voor een contramal. De matrijs bezit een lange smalle  

                                                           
46 Dawkins 1903-1904, 215. 
47 Dawkins 1903-1904, 215; Bosanquet en Dawkins 1923, 150. 
48 Zie hoofdstuk 4.4.2, A, Pa. 
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groef voor een rijggat en waarschijnlijk ook een gietmond. De mal kenmerkt zich verder door 
vier inkepingen in de lange zijkanten, bedoeld om de mal tijdens de bewerking op zijn plaats 
te houden49 en/of als extra hulpmiddel (naast de pengaten) om de twee helften van de mal in 
de juiste positie op elkaar te bevestigen. De gietvorm is negatief. Het lossende karakter is niet 
zonder meer vast te stellen. 
 
Bespreking motieven: 
1 Klimop (met uitwendige ‘waz’): Uit een cirkelvormige knop komen twee niet geheel 
spiegelbeeldige spiralen met naar binnen gedraaide krul te voorschijn. In het verlengde 
hiervan bevindt zich een waaiervormig element, vergelijkbaar met de ‘waz’ van de ‘waz’-lelie 
(zie mallen My 1019, nr. 4, en Po 2, nr. 5). Het bestaat uit enkele met de vorm meebuigende 
verticale lijnen die in de breedte worden begrensd door twee lijnen die er haaks opstaan. 

Ter weerszijden van de cirkelvormige knop bevindt zich een lange smalle groef die aan 
beide kanten doorloopt tot aan de rand van de mal. Boven de knop is mogelijk een gietmond 
uitgesneden. 

De positie van de vier pengaten voor de contramal wekt bevreemding. Van de bovenste 
twee is de linker ten dele en de rechter volledig op de lange smalle groef voor de rijgdraad 
gepositioneerd.50 De twee onderste pengaten lijken zich gedeeltelijk in de gietvorm te 
bevinden, hetgeen in het afgietsel zichtbaar moet zijn geweest.51 

Afmetingen: ca. 4,0 x 2,6. 
 
Bibliografie: 
Dawkins 1903-1904, 215-216 
Bosanquet en Dawkins 1923, 150, fig. 134 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Evely 2000, 413-414, nr. 14, fig. 161 
 
Si 1 
Sitia-mal 1 (fig. 11-12; pl. 9) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 
Inventarisnummer: ? 
Herkomst: Sitia, ten westen van Epano Metochi 
Datering: MM II-III 
Materiaal: schist52 

                                                           
49 Zie ook mallen Kn 2, My 2 en Po 2. 
50 Het is niet mogelijk om zowel een draad in de groef te leggen en tevens twee pennen aan te brengen, tenzij de 
draad kort werd gehouden en niet verder dan het rechter pengat liep. Bij het linker pengat kan de draad namelijk 
nog net langs het gat hebben gelopen. In het geval van een korte draad is het de vraag waarom de groef langer is 
gemaakt dan functioneel noodzakelijk is. 
51 Een mogelijke verklaring is dat de pengaten al aanwezig waren, evenals wellicht een ander motief dan het 
huidige. Het klimopblad, al of niet na herbewerking tot stand gekomen, moest worden aangepast aan de positie 
van de vier pengaten. Dit zou dan verklaren waarom het motief niet tweezijdig symmetrisch is en tussen de 
pengaten lijkt te zijn gewrongen. Een andere verklaring is dat de pengaten (na het snijden van de matrijs) met 
onzorgvuldige hand zijn aangebracht, zoals ook het klimopblad niet met gelukkige hand is uitgesneden. 
52 ‘Schist’ is een ‘algemene term voor een bladerig niet-grof kristallijn, metamorf gesteente dat splijt volgens 
onregelmatige breukvlakken (waarop de mineralen goed herkenbaar zijn). De meeste schisten zijn rijk aan 
plaatvorming of straalsgewijs ontwikkelde, gerichte mineralen (glimmers, chloriet, talk, hoornblende, kwarts, 
calciet).’ (Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Schist.) De aan het begin van de 20e eeuw 
gegeven aanduiding van het materiaal van deze mal met het woord ‘schist’ staat blijkens het volgende citaat niet 
op zichzelf: ‘In the past, some Egyptologists have use the term "schist" in describing certain ancient Egyptian 
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Afmetingen: L. 22; B. 953; D. ca. 1,0 
 
      1.     2.        3.       4. 

  Fig. 11 
 
            5. 

  Fig. 12 
 
Deze mal is samen met mal Si 2 in 1899 door een boer gevonden. Een vondstcontext 
ontbreekt. De mal is een dunne, rechthoekige plaat waaraan een der hoeken ontbreekt. Op de 
voorzijde bevinden zich minstens drie matrijzen. Van de achterzijde, waarop één voltooide 
matrijs prijkt, is een groot deel onbenut. Ook lijkt een groot deel van het oppervlak verweerd 
of beschadigd te zijn. De meeste matrijzen zijn gietvormen, waarvan één met 
ontluchtingskanalen. Mogelijk bevindt zich in een der hoeken een pengat voor een contramal. 
Lange smalle groeven voor rijggaten ontbreken. 
 
Bespreking motieven: 
1 Vrouw(?) met schijf: Een nogal sprietige figuur in vooraanzicht houdt een ronde schijf of 
schild op waarachter het lichaam voor een groot deel schuil gaat. Erboven zijn hoofd, hals, 
armen en misschien ook borsten zichtbaar, eronder een min of meer kegelvormige basis waar 
de schijf op rust. Horizontale sierlijnen benadrukken de ronding van de basis. Op de schijf  

                                                                                                                                                                                     
artifacts. In almost all cases the term "schist" is not being used in a modern geologic context (i.e. a medium- to 
coarse-grained foliated metamorphic rock), but rather it was being used to describe two types of 
metasedimentary rock called metagreywacke and metasiltstone. These rocks are essentially the sedimentary 
rocks greywacke and siltstone that have been very weakly metamorphosed, and are homogeneous and have no 
visible schistosity.’ (us.geocities.com) 
53 Afmetingen lengte en breedte zoals vermeld door Zervos 1956, 450. Buchholz en Karageorghis (1973 (2), 50, 
nr. 464) vermelden een lengte van 22,5 cm en een breedte van 10 cm. Mogelijk vergissen zij zich, want dit zijn 
ook de afmetingen van mal Si 2. 
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loopt vlak langs de rand een uit stippen bestaande cirkel waarin zich nog een dergelijke cirkel 
bevindt. Onderin, tussen beide binnencirkels, is een liggende maansikkel afgebeeld. In het 
midden van de schijf prijkt een klein kruis met bolvormige uiteinden. 

Afmetingen: L. ruim 5. 
2 Vrouw met V-vormig geheven armen en papavers/bloemen: De vrouw draagt een met 
schuine arcering, min of meer tweezijdig symmetrisch versierde rok, en heeft een ontbloot 
bovenlijf met kleine borsten. Zij houdt haar gebogen armen omhoog, waardoor haar handen 
zich op enige afstand en ter weerszijden van haar hoofd bevinden. In haar ene hand houdt zij 
twee papavers of bloemen. Wat zij in haar andere hand houdt, kan niet meer worden 
vastgesteld. Op haar hoofd rust een plat hoofddeksel, versierd met dwarsgroeven en bekroond 
door een takje met drie papavers(?). Haar langwerpige gezicht wordt gekenmerkt door een 
lange rechte neus, bolle wangen en dicht bijeen liggende ogen. Om de bovenarmen en de 
polsen draagt zij een armband. 

In het verlengde van de rok bevindt zich een verticaal gegroefde gietmond. 
 Afmetingen: L. ca. 8.54 
3 Zonneschijf (?): De rand is opgebouwd uit twee concentrische lijncirkels, daartussen een 
reeks uitgeboorde punten en, aan de buitenzijde, driehoekige uitstulpingen die op de groef zelf 
van uitgeboorde punten zijn voorzien. In het middendeel van de matrijs bevindt zich opnieuw 
een concentrische cirkel, ditmaal bestaande uit dwarsgroeven. Deze wordt doorsneden door 
een kruis dat, als de spaken van een wiel, doorloopt tot de binnenzijde van de rand. De 
staander van het kruis bestaat uit twee lijnen, de dwarsligger uit drie. Temidden van elk 
lijnenpaar loopt een reeks uitgeboorde punten. Een brede stip vormt het centrum van het 
kruis. Langs de bovenhelft van de matrijs zijn delen van de cirkelvormige schetslijn te zien 
waarbinnen het motief zou worden uitgesneden. Ter linkerzijde van de matrijs lopen enkele 
brede groeven tot aan de rand van de mal. De onderste daarvan maakt contact met de 
zonneschijf en is mogelijk een gietkanaal. 

Afmetingen: ø ca. 7,7. 
4 Stangachtige vormen: Naast de zonneschijf lopen onder elkaar enkele horizontale 
inkepingen tot aan de rand van de mal, waar zich telkens een gietmond lijkt te bevinden. De 
bovenste twee zijn recht. De twee daaronder lijken zich, vlak bij de gietmond, als de armen 
van een pincet, naar elkaar toe te buigen. Waarschijnlijker is echter dat het één rechte vorm 
betreft. Voor de onderste inkeping: zie motief 3. 
 Afmetingen: max. L. ca. 7. 
5 ‘Cultushorens’: Strakke vorm, bestaande uit drie rechte zijden, als van een rechthoek, en 
een holronde halfcirkel als bovenzijde. De contourlijn is aan de binnenzijde afgezet met een 
reeks uitgeboorde punten. Tussen de rand van de mal en de matrijs zijn drie uitsnijdingen 
aangebracht, waarvan de middelste een gietkanaal is en de beide andere waarschijnlijk 
ontluchtingskanalen voor de afvoer van gas. 
 Afmetingen: B. (lengte van de basis) ca. 4,2 of ca. 4,7; H. ca. 3,4 of ca. 3,8.55 
 
Op de achterzijde van de mal bevindt zich over ongeveer tweederde van de breedte een lange 
rechte groef. Langs de onderste helft is een reeks korte dwarsgroefjes uitgesneden. Het geheel 
doet denken aan de bijlschacht van motief 1 op Sitia-mal 2. Mogelijk betreft het een foute 
aanzet daarvoor, of een proefsnijding. Ook de positie op het maloppervlak komt overeen. 
 
Bibliografie: 

                                                           
54 Feitelijk 7,65 of 8,5 cm, welke cijfers gebaseerd zijn op de in Zervos 1956 respectievelijk Buchholz en 
Karageorghis 1973 (2) genoemde malbreedte. 
55 Cijfers gebaseerd op de in Zervos 1956 en Buchholz en Karageorghis 1973 (2) genoemde malbreedte. De 
breedte van het motief bedraagt in ieder geval iets minder dan de helft van de malbreedte. 
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Xanthoudides 1900, 26-50, pl. 3 
Bosanquet 1901-1902, 299-300 
Evans 1902-1903, 92-93 
Evans 1921, 479, 514, fig. 371 
Nilsson 1950 (2), 167, 282, 419-420, fig. 141 
Zervos 1956, 450, fig. 744 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 50, nr. 464 
Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 377 
Marinatos 1993, 225, 228, fig. 232 
Evely 2000, 413-415, nr. 10, pl. 91.5 
 
Si 2 
Sitia-mal 2 (fig. 13-14; pl. 10:1-2) 
Verblijfplaats: Heraklion, Archeologisch Museum 
Herkomst: Sitia, ten westen van Epano Metochi 
Datering: MM II-III 
Materiaal: schist56 
Afmetingen: L. 22,5; B. 10; D. ca. 1,0; L. dubbelbijlen 5,9 en 12 
   
     1.           2. 

 Fig. 13 
 
 

       Fig. 14 
       3. 
 
Deze mal is samen met mal Si 1 in 1899 door een boer aangetroffen. De mal is een dunne, 
rechthoekige plaat waaraan een der hoeken ontbreekt. Op de voorzijde bevinden zich twee 
matrijzen, op de achterzijde één en een aanzet tot een tweede. Een groot deel van de 
achterzijde is onbenut. De voltooide matrijzen hebben een gietmond. In een der hoeken zit 
waarschijnlijk een pengat. Een tweede pengat voor een contramal bevond zich mogelijk in de 
afgebroken hoek die er schuin tegenover lag. Lange smalle groeven ontbreken. 
                                                           
56 Zie noot 52. 
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Bespreking motieven: 
1 Dubbelbijl: De bladen hebben geronde snijvlakken en een gelobde boven- en 
benedencontour.57 Het hele oppervlak is met lijnen en stippen (incisies en uitgeboorde 
punten) versierd. De lijnen vormen strookvormige en driehoekige friezen die met reeksen 
stippen zijn opgevuld. Op de lobben zijn alleen stippen aangebracht. De dubbele schacht, die 
in beide richtingen doorloopt tot aan de rand van de mal, is ter hoogte van de bladen van 
dwarsgroeven voorzien. Haaks op het midden van het snijvlak van het rechterblad (hier 
gereproduceerd als linkerblad) bevindt zich de gietmond (niet zichtbaar in fig. 13). 

Afmetingen: B. ca. 12,0.58 
2 Dubbelbijl: Als motief 1, maar van veel kleiner formaat. Er is ditmaal één schacht. De 
versiering omvat minder lijnen en stippen dan die van motief 1. De gietmond bevindt zich ook 
hier op de lengteas van een der bladen. 

Afmetingen: L. ca. 7; B. ca. 5,9.59 
3 Vrouw met V-vormig geheven armen en dubbelbijlen: De vrouw draagt een strokenrok 
en heeft een ontbloot bovenlijf met kleine borsten. De versiering van de rok bestaat uit 
arcering, zigzaglijnen en reeksen stippen. Zij houdt haar gebogen armen omhoog, waardoor 
haar handen zich op enige afstand en ter weerszijden van haar hoofd bevinden. In beide 
handen houdt zij een met stippen en gebogen lijnen versierde dubbelbijl. Op het hoofd rust 
een plat hoofddeksel dat met dwarsgroeven is versierd. Haar gezicht wordt gekenmerkt door 
een lange rechte neus, dicht bijeen liggende ogen en hoog gepositioneerde oren(?). In het 
verlengde van de rok bevindt zich de gietmond. 
 Afmetingen: L. ca. 8,5.60 
 
Bibliografie: 
Xanthoudides 1900, 26-50, pl. 4 
Bosanquet 1901-1902, 299-300 
Evans 1902-1903, 92-93 
Evans I 1921, 479, 514; II 1928, 724 
Nilsson 1950 (2), 225-226, fig. 112 
Zervos 1956, 451, figs. 745-746 
Buchholz 1959, 12, 54, nr. 4, pl. 13f 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 463 
Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 377 
Evely 2000, 413-415, nr. 9 
 
 
Vindplaats op Kreta onbekend: 
 
Kr 
Kreta-mal (fig. 15; pl. 10:3) 
Verblijfplaats: New York, Metropolitan Museum of Art 26.31.393 
Herkomst: onbekend 
Datering: LM IIIA-B1 of iets eerder 
Materiaal: serpentijn61 

                                                           
57 Volgens Evely (2000, 413, nr. 9) is de contour van deze dubbelbijl nagetrokken langs een bestaand exemplaar. 
58 Maat gebaseerd op de in Buchholz en Karageorghis 1973 (2) genoemde mallengte. 
59 Afmetingen gebaseerd op de in Buchholz en Karageorghis 1973 (2) genoemde lengte en breedte van de mal. 
60 Maat gebaseerd op de in Buchholz en Karageorghis 1973 (2) genoemde malbreedte 



 44

Afmetingen: L. 4,5; B. 3,1 
 
        1.         2. 

  
      3. ↑          Fig. 15 
 
Deze als Kretenzisch te boek staande mal van serpentijn kwam in 1926 door middel van een 
legaat van Richard B. Seager in het bezit van het Metropolitan Museum of Art. De mal is van 
bescheiden afmetingen (4,5 x 3,1 cm) en heeft, naar de afbeelding te oordelen, ongeveer de 
omtrek van een halve cirkel. De in de literatuur afgebeelde zijde toont drie motieven, zij het 
niet de kleine dubbelbijlen waarvan Richter en, in haar voetspoor, Tournavitou gewagen. Op 
grond daarvan zou men kunnen aannemen dat deze in de achterzijde zijn uitgesneden. 
Waarschijnlijker is echter dat twee druppelmotieven voor dubbelbijltjes zijn aangezien.62 
Vooral de combinatie van motief 2 met giettrechter vertoont daarmee een toevallige 
gelijkenis. 
 In de afgebeelde malzijde lijken zich drie pengaten voor een contramal te bevinden. De 
beide druppelvormige matrijzen bezitten een lange smalle groef. 
 
Bespreking motieven: 
1 Druppel: Langgerekte ovalen matrijs. Met gietmond en, in de lengterichting, een lange 
smalle groef die doorloopt tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: L. ca. 1,15.63 
2 Druppel: Peervorm die bovenaan door een kleinere liggende ovaal wordt afgesloten. Met 
gietmond en, in de lengterichting van de kleinere ovaal, een lange smalle groef die aan één 
zijde doorloopt tot aan de rand van de mal. 

Afmetingen: L. ca. 1,75.64 
3 Schijf: Ronde vorm, met gietmond. Een lange smalle groef ontbreekt waarschijnlijk. 
 Afmetingen: ø ca. 0,55.65 
 
Bibliografie: 
Richter 1953, 17, pl. 9, rechtsboven 
Boardman 1961, 44, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
G.A.A.I. 1979, 91, afb. 45 

                                                                                                                                                                                     
61 Deze mal is gepubliceerd als bestaande uit steatiet (Richter 1953, 17; in de literatuur herhaald door Reinholdt 
1993, 22, en Tournavitou 1997, 253, nr. 25). In een tentoonstellingscatalogus van het Metropolitan Museum of 
Art (G.A.A.I. 1979, 91) en in de mij door het MMA in 2007 toegezonden ‘object information’ over deze mal 
wordt het materiaal van de mal echter als serpentijn aangemerkt. 
62 Boardman (1961, 44, n. 1) merkt op dat de mal niet voor votiefbijlen, maar voor ‘kraalhangers’ bestemd is. 
63 Maat gebaseerd op de in Boardman 1961 genoemde mallengte. 
64 Zie noot 63. 
65 Zie noot 63. 
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Buchholz 1983, 126, n. 28 
Reinholdt 1993, 22, afb. 29 
Tournavitou 1997, 253, nr. 25 
 
 
MALLEN VAN HET GRIEKSE VASTELAND 
 
Argolis - Mycene: 
 
My 1* 
Mycene-mal 1 (fig. 16-17; pl. 11-13) 
Verblijfplaats: Athene, Nationaal Museum 1018 
Herkomst: Mycene, acropolis 
Datering: LH IIIB2 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: max. L. voor- en achterzijde 10,0; max. B. voorzijde66 ca. 6,5; max. B. 
achterzijde 6,5; max. D. lange zijden 1,8 (boven) en 1,9 (beneden); max. D. korte zijden 1,9 
(voorzijde links) en 1,7 (voorzijde rechts) 
 
 

 Fig. 16 
 
 

                                                           
66 Doordat de lengteranden grotendeels zijn beschadigd, is dit gegeven niet exact te bepalen. 
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   14.        18. 

  
  15. ↑     16. ↑   17. ↑       Fig. 17 
 
 
Mycene-mal 1 werd in 1876 door Heinrich Schliemann ergens op de acropolis van Mycene 
gevonden. Gegevens omtrent de vondstcontext ontbreken. 
 De mal is plat en vormde oorspronkelijk misschien een rechthoek. Een der benedenhoeken 
ontbreekt en is waarschijnlijk met opzet weggesneden: de snij- of breukvlakken ogen strak. 
Op de voorzijde van de mal bevindt zich in het verlengde van de ontbrekende hoek bovendien 
een inkeping, hetgeen er mogelijk op wijst dat de bedoeling voorlag over dwars een reep van 
de mal af te halen. Ook naast de ontbrekende hoek zijn twee forse insnijdingen aangebracht. 
Langs de randen vertonen beide maloppervlakken enkele onregelmatige beschadigingen, 
waardoor vooral matrijs 2 niet meer volledig is. De opstaande randen van een aantal matrijzen 
zijn onderhevig aan enige slijtage, al zijn de details over het algemeen goed bewaard 
gebleven. 

Het materiaal van de mal wordt door de meeste auteurs, mogelijk in navolging van 
Schliemann, omschreven als graniet.67 Pas in recente tijd is er sprake van dat het om steatiet 
zou gaan.68 De kleur van de steen varieert van donkerpaars tot donkerbruin.69  Hij oogt 
vlekkerig en was oorspronkelijk glad gepolijst. 
 De voorzijde is geheel met matrijzen bedekt. Op de achterzijde is ruwweg een kwart van 
het oppervlak niet benut. De meeste matrijzen zijn maximaal 0,1 of 0,2 cm diep. Het krullend 
blad (nr. 14) is met een maximale diepte van ongeveer 1,1 cm. veel dieper uitgesneden dan de 
rest. 

Gietmonden, gietkanalen en pengaten voor een contramal zijn niet aanwezig. Wel zijn er 
enkele lange smalle groeven voor rijggaten, zij het alleen op de achterzijde. Alle matrijzen 
zijn negatief en, op die van het krullend blad na, lossend. 
 Deze mal is door middel van microscopisch onderzoek onderzocht op sporen van goud, 
faience en glas. Deze zijn niet waargenomen.70 
 
Bespreking motieven: 
                                                           
67 Schliemann 1880, 108; Schreiber 1894, 280; Tsountas 1897, 97-98; Haevernick 1960, 39, n. 9; Vermeule 
1967, 31, n. 4; Tournavitou 1997, 247. Schliemann baseerde zich op het oordeel van prof. X. Landerer. 
68 Demakopoulou 1990, 321. 
69 Op de plaats van beschadigingen is de steen lichter van tint (grijsachtig). 
70 Brief van 18 mei 2007 van Dr. N. Kaltsas, directeur Nationaal Archeologisch Museum in Athene. De 
microscopische analyse werd uitgevoerd door Dr. E. Mangou. 
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1 Argonaut (enkel; in rechthoekig kader): De schelp is veeleer langwerpig en gebogen dan 
halfrond. De golvende lijnen op het schelpoppervlak lopen daardoor niet straalsgewijs, maar 
kronkelen min of meer diagonaal in één richting. De cirkelvorm in het midden van de schelp 
is nauwelijks uitgewerkt. Deze holte ligt op het diepste punt en biedt daarom in een afdruk 
geen ruimte voor inlegwerk. Dit laatste geldt ook voor de uiteinden van de drie tentakels, die 
elk uit een spiraal bestaan, die een holte omklemt. De tentakels worden gevormd door 
incisielijnen zonder uitgeboorde punten voor de zuignappen. 

Afmetingen kader: B. 1,25-1,3; H. 1,4; diepte ca. 0,1-0,2. 
2 Papyrus (variant II): Waaiervorm met concentrische ribbels. Bovenaan beschadigd. Langs 
de breedste rand zijn punten uitgeboord. Deze ronde punten zijn relatief groot. 
 Afmetingen: max. B. 2,7; bewaarde H. ca. 1,2; diepte ca. 0,1-0,2. 
3 X-vorm (in rechthoekig kader): De korte zijden van het kader bestaan, net als de X-vorm, 
uit dubbele groeven, de lange zijden uit enkele groeven. Het middenstuk ligt op het diepste 
punt. Van daaruit vertoont de matrijs rondom een gelijkmatig hellend vlak. 
 Afmetingen: kader 2,3 x 1,7; diepte ca. 0,1-0,2. 
4 Gesegmenteerde kraal: Langwerpig motief waarvan de zes segmenten min of meer 
lensvormig zijn uitgesneden en twee aan twee lijken te zijn gerangschikt. Tussen de 
segmenten bevinden zich smalle verbindingen. 
 Afmetingen: L. 1,0; max. diepte ca. 0,1. 
5 Maansikkelvormig motief 
 Afmetingen: H. 0,4. 
6 Gesegmenteerde kraal: Langwerpig motief waarvan de vijf segmenten min of meer 
lensvormig zijn uitgesneden. Tussen de segmenten bevinden zich smalle verbindingen. 
 Afmetingen: L. 0,9; max. diepte ca. 0,1. 
7 Maansikkelvormig motief: Als motief 5, maar smaller. 
 Afmetingen: H. 0,4. 
8 Voluut met staafje: Rechthoekig staafje met korte voluut. Het staafje is over dwars 
gegroefd. 
 Afmetingen: H. 1,1; L. staafje 1,0; diepte ca. 0,1-0,2. 
9 onduidelijk motief: Diaboloachtige vorm: Links van de papyrus nr. 10 bevinden zich 
enkele uitsnijdingen van gering formaat. De opvallendste zijn de twee bovenste, die dicht 
naast elkaar liggen en ruwweg driehoekig of kegelvormig zijn. De contour van het grotere 
rechter element verloopt wat grillig. Het diaboloachtige uiterlijk van beide elementen samen 
doet denken aan een matrijs voor een dubbelbijltje (zonder schacht). Mogelijk gaat het om het 
begin van een matrijs voor een gesegmenteerde kraal, zoals die op deze mal meer voorkomen. 
Het kan ook om matrijzen voor minuscule kralen gaan. 
 Afmetingen (diaboloachtig motief): B. 0,5; max. H. 0,3; diepte ca. 0,1. 
10 Papyrus (variant II): Als motief 2, maar kleiner en onbeschadigd 
 Afmetingen: B. 2,3; H. 1,85; diepte ca. 0,1-0,2. 
11 Gesegmenteerde kraal: Langwerpig motief waarvan de acht of negen segmenten min of 
meer lensvormig zijn uitgesneden. Tussen de segmenten bevinden zich smalle verbindingen. 
Het motief ligt tegen het kader van motief nr. 13 aan. 
 Afmetingen: 0,9 x 0,15; diepte ca. 0,05. 
12 Gesegmenteerde kraal: Langwerpig motief, maar smaller dan motief 11 en zonder apart 
uitgesneden verbindingen tussen de segmenten. Vier van de minstens acht segmenten lijken 
los te zijn weergegeven en zijn wellicht bedoeld voor minuscule afzonderlijke kralen. Deze 
laatste zijn lensvormig, de andere hebben veeleer de vorm van halfkogeltjes. 
 Afmetingen: ca. 1,0 x 0,10; diepte ca. 0,05. 
13 Octopus (in rechthoekig kader): Aan het dier zijn acht in een spiraal uitlopende tentakels 
te onderscheiden, min of meer symmetrisch gerangschikt naast kop en lichaam. De kop heeft  
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een onduidelijke uitgerekte vorm, het lichaam is ovaal. De tentakels rechts zijn aanmerkelijk 
langer dan de tentakels links, mogelijk omdat kop en lichaam niet precies op de middenas van 
het vierkant zijn geplaatst. Het lichaam is het meest uitgediept. Doordat de spiralen kleine 
holtes zijn is op die plaats in een afdruk geen ruimte voor inlegwerk. Het geheel oogt tamelijk 
gestileerd. De kaderrand is door beschadiging deels verdwenen. 

Afmetingen: kader 1,2 x 1,15 (was oorspronkelijk 1,2); diepte ca. 0,1-0,2. 
14 Krullend blad: Matrijs die dieper gaat dan enige andere matrijs op de mal en die grote 
verschillen in diepte kent. Bovenaan loopt de matrijs nauwelijks breder uit. 
 Onderin het vlakke benedendeel bevindt zich een vierkant met geribbelde boven- en 
benedenrand en, binnenin, een relatief kleine cirkel, waarvan het binnenoppervlak iets hoger 
ligt dan de omringende steen (minder dan 0,1 cm). Het eigenlijke blad vertoont slechts twee 
rollen; de plaats van de afwezige derde rol, boven het vierkant, is tamelijk vlak gehouden. 
Wel lopen over de gehele lengte van het bladgedeelte lange doorgaande groeven. Linksonder 
zijn deze beschadigd. De beide rollen en dalen nemen niet de gehele breedte in beslag: ter 
rechterzijde (binnenzijde mal) bevindt zich een zeer smalle tweede bladvorm (4,2 cm lang), 
die zich in neerwaartse richting nog versmalt en in het bovengedeelte twee uitstulpingen telt. 
 Bovenaan wordt het blad doorsneden door twee lange smalle groeven, die haaks op de 
matrijs staan en van malrand naar malrand lopen. De ene groef is breder dan de andere. 

Afmetingen: L. 7,1; max. B. 1,7 (iets onder boveneinde); B. boveneinde 1,6; B. 
benedeneinde 1,55; max. diepte ca. 1,1 (bovenaan); diepte onderaan ca. 0,15. 
15 Kwastvormig motief: Zeven afzonderlijke groeven, gerangschikt in een waaiervormig 
model. Het centrum van de ‘matrijs’ ligt in het gebied van de groeven iets dieper dan de rest. 
 Afmetingen: max. L. ca. 1,3; max. B. ca. 1,2; diepte 0,1-0,15. 
16 Kaurischelp: Tamelijk verweerde matrijs. Drie concentrische halfcirkels worden aan de 
uiteinden afgesloten door een staafje. Dit staafje bestaat uit een brede groef. In de binnenste 
halfcirkel bevinden zich naast elkaar op het staafje twee halve ellipsen. De matrijs wordt 
‘doorsneden’ door twee evenwijdig aan het staafje lopende smalle groeven. 

Afmetingen: max. B. (= L. staafje) 1,3; max. H. 0,85; diepte 0,1-0,2. 
17 onduidelijk motief: Cirkelvormige holte: Wellicht bedoeld voor de helft van een kleine 
bolronde kraal. Mogelijk ook een proefsnijding of het begin van een onvoltooide matrijs. 
 Afmetingen: ø ca. 0,2; diepte ca. 0,1. 
18 Bloemkelk (drielobbig): Zeer ondiepe matrijs. Uit een knop met een licht uitgerekte 
cirkelvorm steekt een drielobbige kelk waarvan de lobben als afzonderlijke knotsvormige 
elementen zijn weergegeven. Uit de knop steekt ook, tot halverwege het kelkgedeelte en ter 
weerszijden daarvan, een spitse naar buiten gebogen bladvorm. Over het kelkgedeelte, voor 
de uiteinden der lobben, lopen drie golvende dwarsgroeven. Onderaan, rondom de uiteinden 
der lobben, bevindt zich een maansikkelvormig ornament dat uit concentrische lijnen is 
opgebouwd en dat is voorzien van afgeplatte uiteinden. 
 De uitgeholde knop wordt haaks ‘doorsneden’ door een lange smalle groef van 1,6 cm 
lengte, die aan een kant doorloopt tot aan de rand van de mal. Het motief is op een der 
bladvormen en langs de bovenrand van de knop enigszins afgeschilferd. 

Afmetingen: max. B. 1,25; H. ca. 1,6; diepte ca. 0,05-0,1 (knop). 
 
Onder en links opzij van de rechthoek met argonaut (motief 1) loopt een soort snoer van 
afzonderlijk weergegeven boorpunten, mogelijk bedoeld voor eenvoudige minuscule kralen. 
De rechthoek lijkt er naderhand overheen te zijn gezet. 
 
Tussen de rechthoek met X-vorm (nr. 3) en de papyrus nr. 10 bevindt zich een licht ingekraste 
slordige rechthoek, die een der gesegmenteerde kraalmotieven (nr. 11) deels overlapt. 
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My 2* 
Mycene-mal 2 (fig. 18; pl. 14-20) 
Verblijfplaats: Athene, Nationaal Museum 1019 
Herkomst: Mycene, acropolis 
Datering: LH IIB-IIIB1 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: bewaarde L. zijde I (vogel) 4,5; bewaarde L. zijde II (trochusschelp, altaar) 4,5-
4,7; max. bewaarde L. zijde V (amandelvorm) 4,5; max. bewaarde L. zijde VI (krullend blad) 
ca. 4,5. B. zijde I (vogel) 3,6-3,7; max. B. zijde II (trochusschelp, altaar) 4,7; max. B. zijde V 
(langwerpige, tapse matrijs) 5,2; max. B. zijde VI (krullend blad) ca. 3,3. Kopse zijde (zijde 
III; ‘waz’-lelie): ca. 5,0 x max. 3,7. Breukvlak (zijde IV; schijven): max. ca. 5,0 x max. 3,6. 
 

  Fig. 18 
 
Mycene-mal 2 is, net als Mycene-mal 1, een vondst uit 1876 van Heinrich Schliemann, 
gedaan op de acropolis. Ook in dit geval ontbreken gegevens omtrent de vondstcontext. 
 De op het oog min of meer kubusvormige mal is tot een lengte van ongeveer 4,5 cm 
bewaard en heeft een dwarsdoorsnede van ruwweg 5 x 3,5.71 De mal heeft een zwartbruine  
                                                           
71 De tegenover elkaar liggende zijden II en V zijn een stuk breder dan de tegenover elkaar liggende zijden I en 
VI en zouden derhalve als boven- dan wel benedenzijde kunnen worden beschouwd. Dat houdt in dat de 
bewaarde dikte van de mal varieert van max. 3,6 cm aan de breukvlakzijde (zijde IV) tot max. 3,7 cm aan de 
kopse zijde (zijde III). 
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kleur, was glad gepolijst en draagt aan alle zijden matrijzen. Het materiaal van de mal wordt 
in de oudere literatuur, mogelijk in navolging van Schliemann, basalt genoemd72, maar in 
meer recente tijd steatiet.73 
 De mal is langs de randen beschadigd, vooral op zijden I (vogel) en VI (krullend blad). 
Van zijde VI zijn de randen rondom grotendeels weggeslagen. Bovendien is van de krullend 
blad-matrijs (nr. 8) slechts de helft bewaard. De mal was oorspronkelijk langwerpig en 
volgens Tsountas ongeveer twee keer zo lang.74 Waarschijnlijk is dat een veronderstelling op 
basis van de incomplete lengte van het krullend bladmotief. Het breukvlak van de mal (zijde 
IV) is naderhand bijgewerkt, gepolijst en van nieuwe matrijzen (of aanzetten daartoe) 
voorzien. 
 Tussen de zijden I en III, en tussen de zijden III en VI, bevindt zich, centraal op de rand, 
een inkeping. Contact van de inkepingen met een der vier matrijzen op deze zijden is er alleen 
met de matrijs voor het krullend blad. Gevoegd bij de positie van beide inkepingen (deels op 
de kopse kant van de mal), gaat het hier niet om gietmonden, maar zal het nut ervan hebben 
samengehangen met de bevestiging van de mal tijdens de bewerking. Omdat de 
oorspronkelijke zijde IV ontbreekt, is niet te zeggen of de beide inkepingen een pendant 
bezaten op de tegenovergelegen malranden.75 
 Gietmonden en gietkanalen ontbreken, evenals pengaten voor een contramal. Wel vertoont 
de mal lange smalle groeven voor rijggaten. Alle matrijzen zijn negatief. De meeste matrijzen 
zijn lossend. De vorm voor het krullend blad (nr. 8) is dat niet. 
 Deze mal is door middel van microscopisch onderzoek onderzocht op sporen van goud, 
faience en glas. Deze zijn niet waargenomen.76 
 
Bespreking motieven:77 
Zijde I: 
1 Vogel: Het enige motief op (het resterende deel van) deze zijde. De vogel heeft zijn vleugels 
opengeslagen en als een mantel om zich heen gedrapeerd. Tussen de vleugels zijn de poten en 
het lichaam te onderscheiden. De kop met geopende snavel is naar links gebogen. Vlak onder 
de rechterschouder loopt een lange smalle groef vanaf de vleugel tot de rand van de mal. Aan 
de andere zijde van de vogel, in het verlengde van deze groef, lijkt ondanks forse 
beschadigingen nog een stukje groef zichtbaar.78 
 De matrijs is tamelijk ondiep. De borst ligt het diepst, de poten het hoogst. Ook de deels 
afgesleten kop ligt hoog. In het algemeen gesproken ligt de onderste helft van de vogel hoger 
dan de bovenste helft. Verder ligt zijn linkervleugel wat hoger dan zijn rechtervleugel. De 
randen van de matrijs welven neerwaarts en zijn dus niet strak verticaal uitgesneden. 
 Afmetingen: 2,7 x 3,2; max. diepte ca. 0,25. 
Zijde II: 
2 Trochusschelp: De ononderbroken spiraal loopt helemaal tot onderin door. In de tweede 
van de zeven omlopen bevinden zich vier kleine holtes van enkele millimeters diep. In de  

                                                           
72 Schliemann 1880, 108; Schreiber 1984, 281; Haevernick 1960, 39, n. 9; Vermeule 1967, 31, n. 4. Schliemann 
baseerde zich op het oordeel van prof. X. Landerer. 
73 Demakopoulou 1988, 219. 
74 Tsountas 1897, 98. 
75 Zie ook mallen Kn 2, Pa en Po 2. 
76 Zie noot 70. 
77 De nummering van de zes zijden van de mal volgt de waarden op de overeenkomstige zijden van een 
standaard dobbelsteen. 
78 Hoewel klauwen en oog in werkelijkheid wat moeilijk zichtbaar zijn, zijn alle details van de vogel adequaat 
weergegeven op de afbeelding in Schliemann 1880, fig. 163. Wel maakt de vogel door de werking van het reliëf 
in werkelijkheid een levendiger, bijna woeste indruk. 
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derde omloop zit ook een kleine holte, zij het een minder diepe; mogelijk betreft het een 
(onvoltooide) holte op de verkeerde plek. 
 Afmetingen: max. ø 2,2; max. diepte ca. 1,3. 
3 Altaar (incompleet): Langs de rand met zijde VI bevindt zich een afgesleten matrijs die het 
restant is van het altaar-motief. Door beschadiging ontbreekt het onderste rechthoekige 
onderdeel, op de bovencontour en twee bovenhoekjes na. In de bewaard gebleven liggende 
balk of rechthoek zijn horizontale groeven waarneembaar, die een beneden- en een 
bovenzoom lijken te vormen; mogelijk maken ze deel uit van een kleinere rechthoek, 
evenwijdig aan de contouren van de bovenbalk. Waarschijnlijk lopen door het centrum van de 
balk eveneens horizontale groeven. Het middenstuk vertoont groeven die met de contour 
meebuigen. 
 Binnen de bewaard gebleven balk ligt de centrale zone een tikje hoger dan de zomen. Het 
middenstuk van het altaar ligt nog hoger. 
 Afmetingen: B. ca. 1,6; H. 0,9; max. diepte ca. 0,25. 
Zijde III: 
Relatief gave zijde van de mal (kopse zijde). 
4 ‘Waz’-lelie: Uit een licht afgeplatte cirkelvormige knop (0,9 cm breed, 0,75 cm hoog)79 
komen twee naar buiten krullende vormen, de leliebladen. Onder de krullende uiteinden 
bevindt zich een uit concentrische lijnen samengestelde halvemaanvorm, het papyrus-motief 
(‘waz’). Het geheel oogt strak en gestileerd. De matrijs is compleet. 

De knop wordt haaks ‘doorsneden’ door een lange smalle groef, die doorloopt tot aan de 
randen van de mal. Op de twee andere randen zijn flinke inkepingen te zien, die op het eerste 
gezicht lijken op gietmonden. De inkeping bovenaan, die doorloopt naar de zijde met het 
krullend blad (zijde VI), raakt de matrijs echter niet. De inkeping onder de ‘waz’, die 
doorloopt naar de zijde met de vogel (zijde I), raakt de matrijs net niet. Deze inkepingen zijn 
ca. 0,7 cm lang. 
 De knop ligt op het diepste punt, de uiteinden van de spiralen liggen het hoogst. In die 
uiteinden is in een afdruk ruimte voor inlegwerk. Ook de ‘waz’ ligt relatief hoog. De lelie zelf 
bevindt zich op een niveau tussen de ‘waz’ en de knop in. 

Afmetingen: max. B. ca. 3,2; H. 3,0; max. diepte ca. 0,3 (knop). 
Zijde IV: 
Breukvlak van de mal, dat naderhand is herbewerkt. Het oppervlak is relatief glad, op wat 
krassen en schilfers langs de randen na. 
5 Schijf (2x): Ondiepe, cirkelvormige holtes, elk mogelijk bedoeld voor de helft van een 
rondom gewelfde schijfvormige kraal. 

Afmetingen: ø 0,7 en 0,7-0,8; diepte 0,1. 
Rand van zijden IV-V: 
6 onduidelijk motief: Ovalen vorm met spiraal: De matrijs is uitgesneden op de grens van 
het bijgewerkte breukvlak en de zijde met de amandelvorm. De holte oogt als een afgerond 
geheel. Binnenin is een verzorgde spiraal uitgesneden. Aan de breukvlakzijde is een klein deel 
van de krul niet weergegeven. 
 Het is gissen wat de steensnijder heeft bewogen deze matrijs te positioneren op het 
grensvlak van twee onder een hoek van 90º aaneengrenzende malzijden, een onhandige plaats 
immers om een matrijs aan te brengen. Elders op de mal is nog genoeg ruimte voorhanden. 
Mogelijk is de matrijs een uitwerking van een door de breuk opgetreden beschadiging. 
Mogelijk ook is de matrijs een probeersel, waarbij het uitgangspunt was niet te veel van de 
beschikbare ruimte op de maloppervlakken te verspillen. 
 Afmetingen: 1,5 x max. 1,0; diepte ca. 0,3. 
Zijde V: 
                                                           
79 De omtrek van de knop is niet zo ellipsvormig als op de afbeelding in Schliemann 1880, fig. 163. 
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7 Amandelvormig motief: Complete matrijs waarvan de contouren in de lengterichting taps 
toelopen en aan de uiteinden plat zijn. In het midden van de lengteas is de matrijs het diepst. 
De in het platte vlak tonachtige vorm is echter een stuk minder diep dan breed, zodat een 
afdruk (de helft van) een soort amandelvorm met afgeplatte uiteinden zal opleveren. 
 De matrijs is als het ware rondom vrijgestoken, waardoor opstaande randen zijn ontstaan, 
die strak en scherp zijn. In het midden, naast één der lange zijden, is een deel van het 
materiaal verdwenen. Het is echter niet aannemelijk dat zich hier een groef of kanaal heeft 
bevonden: de opstaande rand is daar nog intact en vertoont geen sporen van aansluiting op 
groef of kanaal. De tegenoverliggende opstaande rand heeft wel een lichte beschadiging, maar 
bevindt zich niet aan de rand van de mal, de enige logische plaats voor een gietmond of 
gietkanaal. 
 Afmetingen: L. 3,5 x max. B. 1,1; max. diepte ca. 0,2. 
Zijde VI: 
8 Krullend blad (incompleet): Het fragment vertoont twee rollen waarover in de 
lengterichting groeven lopen. Door het afbreken van zijde IV ontbreekt in ieder geval het 
vlakke benedendeel met vierkant. Of er nog een derde rol aanwezig was, is niet meer na te 
gaan. Een der zijcontouren van het blad wordt onderbroken door een restant van een tweede 
bladvorm. In het verlengde daarvan is een kleiner restant te zien. De diepste uitsnijdingen 
bevinden zich langs de zijden, vooral in het tweede blad. De aanwezigheid van lange smalle 
groeven die haaks op de matrijs stonden, kan door de beschadigingen niet meer worden 
bepaald. 
 Afmetingen: max. bewaarde L. 3,8; B. 2,4; max. diepte 1,4. 
 
Bibliografie: 
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Schreiber 1894, 280-281 
Tsountas 1897, 98, pl. 7,2 
Haevernick 1960, 39, n. 9 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 24, 31, n. 4 
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Reinholdt 1987, 201, n. 9 
Demakopoulou 1988, 219, nr. 204, fig. op p. 218 
Tournavitou 1997, 247, nr. 11 
 
My 3* 
Mycene-mal 3 (fig. 19-20; pl. 21-23:1) 
Verblijfplaats: Athene, Nationaal Museum 2567 
Herkomst: Mycene, acropolis 
Datering: LH IIIB2 
Materiaal: steen 
Afmetingen: max. L. voorzijde 12,9; max. L. achterzijde 13,3; max. B. voorzijde 6,2; max. B. 
achterzijde 7,2; max. D. lange zijden 2,8 en 3,0. 
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     Fig. 19 
     1.  
 
 
        3. 

          Fig. 20 
 
 
Mycene-mal 3 zou van graniet zijn en werd in 1890 door Tsountas gevonden op de acropolis 
van Mycene in een werkplaatscontext binnen huizenresten ten noorden van de Leeuwenpoort. 
Behalve deze mal werden onder meer half afgewerkte edelstenen gevonden, hetgeen 
suggereert dat er in deze werkplaats ook zegels werden gesneden.80 Hoewel het om een zware 
steen gaat, is hij waarschijnlijk van een zachtere steensoort dan graniet.81 Hij heeft een 
grijspaarse kleur en een vlekkerig uiterlijk.82 

De mal is plat en rechthoekig. Hij telt drie matrijzen, waarvan twee op de voorzijde. Omdat 
op de achterzijde veel ruimte niet is gebruikt, is de mogelijkheid geopperd dat de mal in 
onvoltooide staat verkeert.83 
 Vooral de voorzijde is, ondanks vele krassen, nog gladgepolijst. De achterzijde vertoont 
veel slijtage. Langs de randen bevinden zich hier en daar oppervlakkige beschadigingen. De 
hogere delen van motief 1 zijn door beschadiging verdwenen. Motief 3 is in nog sterkere mate 
aangetast. 

                                                           
80 Tsountas 1897, 97; Haevernick 1960, 41. 
81 Zie par. 3.7. 
82 Op de achterzijde wisselt het paars zich af met grijswit en geelbruin. 
83 Erkelens 1993, I, 43, maar zie mijn commentaar in par. 5.4. 
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 De mal vertoont geen gietmonden, gietkanalen en pengaten voor een contramal. Wel zijn 
er lange smalle groeven voor rijggaten (motieven 1, 3). Alle matrijzen zijn negatief. Alleen de 
matrijs voor de argonaut is lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Krullend blad: Het bladgedeelte heeft slechts twee (beschadigde) rollen en is verder 
grotendeels vlak; op de plaats waar in de meeste andere gevallen de onderste rol begint, is hier 
een zeer lichte welving zichtbaar. Over de gehele lengte van het blad lopen lange groeven. 
Mogelijk bezat het boveneinde een lichte V-vorm; als gevolg van een beschadiging is dat 
echter niet goed te zien. 

Van een smallere tweede bladvorm naast de eerste is alleen een flauwe weergave te zien: 
de richting van enkele groeven ter rechterzijde wijkt iets af en de rollen zijn aan die kant 
dieper uitgesneden. Wel is de ‘zwaardvormige’ punt van het blad zichtbaar. 
 Het benedendeel van het motief bestaat uit een plat vierkant met binnencirkel. Het vierkant 
heeft een boven- en benedenrand die van een reeks dwarsgroefjes zijn voorzien. De cirkel is 
opgevuld met twee binnenringen en een centrale stip in zeer laag reliëf, zodat in een afdruk op 
die plaatsen ruimte is voor inlegwerk. 

Een lange smalle groef staat ter hoogte van de bovenste rol haaks op de matrijs en loopt 
aan een kant door tot de rand van de mal. 
 Afmetingen: L. 8,1; B. boveneinde 1,95; B. midden 1,8; B. benedeneinde 1,8; max. diepte 
ca. 1,3 (kraal verticaal: bovenaan rechts); diepte bovenaan links 1,1. Vierkant: B. 1,7-1,8; H. 
1,7. 
2 Argonaut (enkel; in rechthoekig kader): Basale vorm. Ondiep en licht afgesleten. Van het 
schelpoppervlak, waarover gekromde evenwijdige lijnen lopen die de welving ervan 
suggereren, is maar een deel weergegeven. Ook de cirkelvorm binnenin de schelp ontbreekt. 
Van de drie tentakels is de verbinding met de schelp niet te zien; ze komen zijwaarts het kader 
binnen. Deze tentakels bestaan alleen uit uitgeboorde punten. De onderste en middelste 
tentakel eindigen in een ronde krul die echter geen cirkelvormig gebied omsluit.84 Door 
ruimtegebrek binnen het kader zag de steensnijder zich gedwongen de bovenste tentakel aan 
het uiteinde van een korte platte lus te voorzien. Dit is de enige onhandigheid in een overigens 
netjes uitgesneden motief. 
 Afmetingen: 1,7 x 1,5. 
3 Krullend blad: De matrijs is vrijwel identiek aan nr. 1, maar heeft een wat geringere 
omvang. Zowel de lange groeven als de beide rollen zijn zwaar beschadigd. Het boveneinde is 
concaaf. Op het lange stuk onder de rollen is in de lengterichting een zeer lichte welving 
waarneembaar. Of daar oorspronkelijk een derde rol aanwezig was, is echter niet meer vast te 
stellen. 
 Wat een smallere tweede bladvorm betreft, geldt net als bij motief 1 dat de matrijs aan één 
zijde heel diep de steen ingaat, waardoor langs de rand van de matrijs twee opstaande 
‘schijven’ zijn ontstaan (een soort halve cirkels). De lange groeven aan die kant lijken zich 
ook in een iets andere richting te bewegen dan de andere lange groeven. 
 Het middengedeelte van het vierkant ligt iets hoger dan de gegroefde randen. Het centrale 
ronde oppervlak ligt nog weer iets hoger. Of deze cirkelvorm vlak was dan wel binnenringen 
of een spiraal bevatte, laat zich niet meer bepalen. 
 Een lange smalle groef staat ter hoogte van de bovenste rol haaks op de matrijs en loopt 
aan een kant door tot de rand van de mal. 
 Afmetingen: L. 7,5; B. boveneinde 1,8; B. midden 1,6; B. benedeneinde 1,4; max. diepte 
ca. 1,5. Vierkant: B. 1,4; H. 1,5. 
                                                           
84 Een omsloten cirkelvormig gebied in de uiteinden der tentakels is wel aanwezig bij de omkaderde enkele 
argonauten op mallen Kn 2, My 1 (ronde holte) en My 5 (ronde holte). 
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My 4* 
Mycene-mal 4 (fig. 21-22; pl. 23:2-24) 
Verblijfplaats: Athene, Nationaal Museum 3247 
Herkomst: Mycene, acropolis 
Datering: ? 
Materiaal: steen 
Afmetingen: grootste oppervlak (voorzijde) 3,8 x 2,9; max. spanwijdte fragment 4,5; max. D. 
ca. 1,5. 

  Fig. 21            Fig. 22 
 
Klein malfragment, afkomstig van de acropolis van Mycene. De vondstcontext is onduidelijk. 
Het fragment wordt in 1897 door Tsountas genoemd als een klein fragment van een open 
(eendelige) mal.85 Het brokstukje is geen randfragment en heeft geen duidelijke vorm. Van 
beide maloppervlakken is iets bewaard gebleven. Hier en daar bevinden zich nog sporen van 
polijsten. Op de fragmentzijde met het grootste oorspronkelijke oppervlak is een deel van een 
matrijs zichtbaar (motief 1). De andere zijde is door beschadiging schuin afgekant, maar telt 
een waarschijnlijk grotendeels bewaard gebleven matrijs (motief 2). Beide motieven zijn 
abstract. 
 De steen is overwegend bruin van kleur, maar vertoont hier en daar gelige en zwartachtige 
tinten. 
 Het fragment vertoont geen gietkanalen, pengaten voor een contramal en lange smalle 
groeven voor rijggaten. De matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 onduidelijk motief: Langwerpige, kantige vorm (incompleet): Van de matrijs resteren 
een rondend uiteinde en drie strookvormige zijden, waarvan er twee een overeenkomstige  

                                                           
85 Tsountas 1897, 98. Ter zake van de uitgesneden motieven spreekt hij van twee typen kraalvormen, welke 
vergelijkbaar zouden zijn met motief 7 van My 2. 
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wijde hoek maken met de derde. De schuine zijden zijn ten dele door beschadiging afgevlakt. 
Mogelijk was de matrijs bedoeld voor de helft van een zeskantige kraal of hanger met 
gewelfde uiteinden. 
 Afmetingen: bewaarde L. 2,4; B. ca. 1,1; diepte ca. 0,2. 
2 onduidelijk motief: Balk met driehoek: De matrijs is opgebouwd uit een rechthoekige 
balk en een driehoekig element met twee gelijke zijden. De driehoek ligt met zijn langste 
zijde tegen een der lange zijden van de tweemaal zo diep uitgeholde balk. In een afdruk heeft 
de balk een ongeveer vierkante dwarsdoorsnede en wordt een der lange balkzijden over de 
hele lengte voor de helft bedekt door de lange basiszijde van de driehoek. 
 Afmetingen: L. 2,3; max. B. 0,8; B. rechthoek 0,3-0,4; diepte driehoek 0,2; diepte 
rechthoek 0,4. 
 
Schuin boven motief 2, langs de rand van het fragment, is nog een deel van een ronde vorm 
waarneembaar. 
 
Bibliografie: 
Tsountas 1897, 98 
Hughes-Brock 1973, 121 
Tournavitou 1997, 248, nr. 13 
 
My 5 
Mycene-mal 5 (fig. 23; pl. 25-27) 
Verblijfplaats: Mycene, Archeologisch Museum MM 168786 
Herkomst: Mycene, acropolis, ‘Hellenistic Tower area’ 
Datering: LH IIIB2 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 9,5-9,8; B. 6,5; D. 2,587 
 

 

                  Fig. 23 
 
Mycene-mal 5,88 is niet volledig gepubliceerd. Blijkbaar werd hij in 1932 aangetroffen in het 
gebied waar, in de omwalling van de acropolis, in Hellenistische tijd een toren verrees, direct  

                                                           
86 Deze mal bevond zich tot ca. 2002 in het Archeologisch Museum te Nauplion (inventarisnummer 2501). 
87 Mededeling van H. Hughes-Brock aan K. Erkelens (Erkelens 1993, I, 56, n.68.) 
88 Deze mal is op 14 februari 2007 door mij gezien in een vitrine van het Archeologisch Museum te Mycene. 
Getoond werd de zijde met matrijzen 1-6. 
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ten zuidwesten van ‘Tsountas House’ in de ‘Citadel House area’.89 De mal is incompleet. 
Gegevens over de vondstcontext ontbreken. 

Het materiaal van de mal is steatiet.90 De kleur is donkergrijs dat enigszins naar paars 
neigt. De steen vertoont witachtige plekken. Het uiterlijk is vlekkerig. De door polijsten 
verkregen glans is, althans aan de voorzijde, hier en daar nog zichtbaar. Voorzijde, achterzijde 
en zijkanten vertonen nogal wat beschadigingen. Op de voorzijde bevinden zich zes 
matrijzen, op de achterzijde slechts één (nr. 7). De mal zal oorspronkelijk ‘plakvormig’ zijn 
geweest. Of het om een rechthoekige plak ging, kan uit het fragment zelf niet worden 
afgeleid. 
 Gietmonden en gietkanalen zijn niet aanwezig, lange smalle groeven voor rijggaten wel. 
Pengaten voor een contramal bevinden zich zowel in de voorzijde (zie motief 1) als in de 
achterzijde. Deze  pengaten corresponderen niet met elkaar. De matrijzen zijn ondiep.91 
 
Bespreking motieven: 
1 Matrijs voor zegel van zegelring: Ovalen holte waarbij zich drie pengaten voor een 
contramal bevinden. De holte lijkt niet bewerkt te zijn. Een gietkanaal lijkt eveneens te 
ontbreken, maar is ook niet te verwachten.92 
 Afmetingen: ca. 2,3 x 1,5.93 
2 Papyrus (variant I): Uit een cirkelvormige knop komen drie bladvormen te voorschijn. De 
twee buitenste zijn met evenwijdige groeven (bladnerven) gearceerd, naar weerszijden 
gebogen en van opzij weergegeven. Het onversierde middenblad is frontaal weergegeven. De 
ruimte tussen de drie bladen is van lijnendecoratie voorzien. Deze tussenruimten en de 
uiteinden der bladen worden begrensd door een halfcirkelvormige contour. Aan de uiteinden 
der lijnen zijn op de contour boorpunten aangebracht. De vorm is tweezijdig symmetrisch. De 
knop is het diepst uitgehold, het middenblad het minst. Twee lange smalle groeven die 
evenwijdig aan elkaar lopen, raken de uiteinden van de buitenste bladen. 

Afmetingen: ca. 2,1 x 1,8. 
3 Argonaut (enkel; in rechthoekig kader): De schelp is niet zozeer halfrond als wel 
langwerpig. Een centrale cirkelvorm is afwezig. Over het oppervlak van de schelp lopen 
gebogen lijnen in diagonale richting. De drie tentakels, die uit de schelp steken, bestaan uit 
incisielijnen zonder uitgeboorde punten voor de zuignappen. Ze lopen uit in een spiraal die 
een holte omklemt. De onderrand van het kader is voorzien van een reeks dwarsgroeven. 
 Van de vijf matrijzen in de voorzijde van de mal is dit de meest ondiepe (max. diepte ca. 
0,1 cm). Lange smalle groeven ontbreken. De matrijs wordt net niet geraakt door een lange 
smalle groef die bij de schenkkan (nr. 5) behoort. 

Afmetingen: ca. 1,3 x 1,4. 
4 Bij: Het lijf telt tien dwarsribben, de uitgeslagen vleugels hebben er drie respectievelijk vier 
in de lengterichting. De kop wordt gevormd door een ronde holte. Ter weerszijden van de kop 
bevindt zich wederom een ronde holte (vergelijk motief 5). De bedoeling hiervan is niet 
duidelijk.94 De matrijs wordt over dwars ‘doorsneden’ door twee lange smalle groeven, één 
ter hoogte van de kop en één ter hoogte van het midden van het lichaam. 
 Afmetingen: ca. 1,15 x 1,2. 

                                                           
89 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 462; Evely en Runnels 1992, 31; Tournavitou (1997, 250, nr. 16) 
noemt de mal ‘Not an excavation find’. 
90 Mededeling van H. Hughes-Brock aan K. Erkelens (Erkelens 1993, I, 56, n.71.) 
91 Zo op het oog lijken de matrijzen 1-6 (zie noot 88) maximaal ca. 0,2 cm diep. 
92 Voor het gieten van zegelringen zijn drie mallen nodig, waarbij de mal voor het zegel geen gietkanalen heeft, 
en de twee mallen voor de ringschenen wel. Zie Sakellarakis 1981, 176-178, afb. 26. Zie ook pl. 28:1. 
93 De afmetingen van de motieven op deze mal zijn gebaseerd op schriftelijke mededelingen van H. Hughes-
Brock aan K. Erkelens (Erkelens 1993, I, 57-59). 
94 Zie voor een suggestie omtrent het nut van deze holtes par. 5.2, motief ‘Schenkkan’. 
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5 Schenkkan: De kan heeft een bol lichaam, een slanke hals en één oor. De rondlopende lip 
loopt uit in een tuit. Het geheel is versierd met reeksen uitgeboorde punten tussen twee 
reliëflijnen: langs de rand, over het oor, ter hoogte van de schouder, van de schouder naar de 
voet, en op de voet zelf. Onderaan de buik, ter weerszijden van de voet, bevinden zich twee 
ronde holtes (vergelijk motief nr. 4), die daarmee één geheel lijken te vormen. Deze holtes 
zijn wat dieper uitgehold dan de vaasvoet.95 De kan wordt ‘doorsneden’ door twee lange 
smalle groeven, één ter hoogte van de voet en één ter hoogte van de buik. 
 Afmetingen: ca. 1,6 x 1,0 cm. 
6 Voluut met staafje: De korte voluut is langs de buitenrand versierd met een reeks 
uitgeboorde punten. Het halfcilindrische staafje vertoont enkele dwarsgroeven. De voluut 
wordt in het midden ‘doorsneden’ door een lange smalle groef over dwars. Het is onduidelijk 
of er ook zo’n groef door het staafje liep.96 
 Afmetingen: ca. 1,3 x 1,0. 
7 Krullend blad (incompleet): Het vlakke benedendeel bestaat uit een vierkant met 
geribbelde boven- en benedenrand en een relatief grote binnencirkel. Het bladgedeelte 
kenmerkt zich door drie dunne lijnen in de lengterichting en de aanzet tot twee of drie rollen. 
Vooral de lijnen hebben het karakter van een eerste opzet. Mogelijk verkeert de matrijs in 
onvoltooide staat. Aan het uiteinde is hij afgebroken. Haaks op dit uiteinde stond een lange 
smalle groef. In een der lange randen van de matrijs is een (pen)gat geboord. Niet ver daar 
vandaan bevinden zich twee andere pengaten. De functie daarvan is niet duidelijk. 

Afmetingen: ca. 6 x 1,5; ø cirkel ca. 0,5. 
 
Schuin opzij van het kader met de argonaut (motief 3), op de rand van het fragment, zijn twee 
evenwijdig lopende lange smalle groeven van een niet-bewaarde matrijs zichtbaar. 
 
Op een van de smalle zijkanten bevindt zich kennelijk nòg een krullend blad, dat evenmin 
volledig bewaard is gebleven. Op een der andere smalle zijkanten zou zich een smalle groef 
bevinden.97 
 
Bibliografie: 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 462 
Hughes-Brock 1973, 121 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Reinholdt 1987, 194 
Evely en Runnels 1992, 31 
Reinholdt 1993, 23, afb. 32 
Tournavitou 1997, 250, nr. 16 
 
My 6 
Mycene-mal 6 (fig. 24; pl. 28:2) 
Verblijfplaats: Boston, Museum of Fine Arts 66.194 
Herkomst: Mycene, acropolis? 
Datering: LH IIB-IIIB1 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 7,5; B. 7,4; D. 1,8 

                                                           
95 Zie noot 94. 
96 Op het eerste gezicht loopt er geen lange smalle groef in de lengterichting van het staafje. Gezien de nabijheid 
van de rand van het malfragment en enige afschilferingen op het staafje bestaat de mogelijkheid dat een 
dergelijke groef door beschadiging is verdwenen. 
97 Erkelens 1993, I, 59. Zij baseert zich hierbij op de persoonlijke notities van H. Hughes-Brock. 
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        Fig. 24 
 
Deze donkerrode mal van steatiet kwam lang geleden in een Europese verzameling terecht 
door toedoen van een reiziger die hem ergens op de acropolis van Mycene zou hebben 
opgeraapt.98 Gegevens over de vondstcontext ontbreken daardoor. Naderhand werd de mal 
verworven door het museum in Boston. 
 De mal is langs de randen zwaar beschadigd, maar de boven- en benedenrand zijn nog te 
herkennen. De oorspronkelijke vorm was mogelijk vierkant. Voor- en achterzijde dragen 
matrijzen. Volgens Vermeule is de voorzijde bovendien voorzien van enkele Lineair B-
tekens. Er zijn sporen van herbewerking. Sommige matrijzen lijken ongeschikt voor gebruik 
en zijn wellicht niet voltooid. Andere matrijzen zouden doorsneden worden door latere 
matrijzen. Bij één matrijs is de steensnijder te diep door de mal heen gegaan. Ook de andere 
matrijzen getuigen niet van voortreffelijk vakmanschap: fijne details ontbreken en de vormen 
zijn niet erg strak en scherp gesneden. 

Van de veronderstelde Lineair B-tekens zijn enkele doorsneden door latere matrijzen. De 
rest is, op twee tekens na, versleten en beschadigd. Mogelijk waren er oorspronkelijk hele 
woorden ingekrast. De nog leesbare tekens zijn twee varianten van het dubbelbijl-teken (pl. 
28:3).99 
 Gietmonden, gietkanalen en pengaten voor een contramal ontbreken. Wel zijn enkele 
matrijzen voorzien van lange smalle groeven voor rijggaten. Alle matrijzen zijn negatief en 
lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Voluut met staafje: Nogal gedrongen, slecht geproportioneerde vorm: het staafje is 
tamelijk groot in verhouding tot de voluut. De voluut vertrekt schuin onder het staafje en is 
van de korte variant. De matrijs is glad; incisies op het staafje ontbreken, evenals lange smalle 
groeven. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,9. 
2 Voluut met staafje: Als motief 1, maar met dwarsincisies op het staafje. De slecht 
gevormde voluut is in verhouding tot het staafje nog kleiner dan bij motief 1. Ook hier 
ontbreken lange smalle groeven. 
 Afmetingen: ca. 1,0 x 0,9 cm. 

                                                           
98 Vermeule 1966, 146. 
99 Vermeule 1967, 30, fig. 11. 
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3 Druppel (2x): Twee ondiepe100 druppelvormen. Op het smalste gedeelte zijn drie 
horizontale incisies aangebracht. Lange smalle groeven ontbreken. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,3. 
4 Krullend blad: Van twee rollen voorzien. Het vierkante plaatje of benedendeel heeft een 
geribbele boven- en onderrand en een relatief kleine verhoogde middencirkel, waardoor in een 
afdruk ruimte ontstaat voor inlegwerk. Het middendeel van het motief wordt in beslag 
genomen door lengtegroeven, die bovenaan overlopen in beide rollen. Het blad bestaat uit een 
brede bladvorm en een smaller ‘zwaardvormig’ deel langszij. Het ‘zwaardvormig’ deel is 
voorzien van diepe uithollingen, die in een afdruk twee ‘pennen’ doen ontstaan. 
 Ter weerszijden van de bovenste rol loopt over de hele breedte van de mal een lange 
smalle groef. In de geribbelde bovenrand van het vierkante plaatje zit een gat (beschadiging). 

Afmetingen: ca. 4,0 x 1,5. 
5 Rozet (in rechthoekig kader): Rozet met een cirkelvormig centrum en zes bloembladen die 
elk een binnenblad hebben. De rozet is tamelijk naturalistisch uitgewerkt en in het midden 
minder diep uitgesneden, waardoor op een afdruk reliëfwerking zal ontstaan. Het 
rechthoekige kader is nogal onregelmatig van vorm en vertoont zelfs enkele uitschieters. 

Afmetingen: ca. 1,7 x 1,5. 
6 Tonvormig motief: Voorzien van incisies over dwars. Verdere details zijn niet te 
onderscheiden. 
7 Schijf: Ondiepe101 ronde matrijs. Misschien met twee korte smalle groeven die tot aan het 
krullend blad lopen. 
8 Bij of insektenpop: Opgebouwd uit een kop die bovenaan rondend en onderaan driehoekig 
is, een ovaal lijf en twee strak daar tegenaan geklapte vleugels. 
 Afmetingen: ca. 1,7 x 1,2. 
9 Krullend blad: Het motief is nogal grof uitgesneden, tamelijk gedrongen en voorzien van 
slechts één rol. Het rechthoekige plaatje of benedendeel bestaat uit een rechthoek met 
binnencirkel. Deze cirkel is groot en slordig uitgewerkt. Boven- en onderrand van de 
rechthoek zijn van grove dwarsribbels voorzien. De lengtegroeven in het krullende deel 
vertrekken vrijwel direkt tussen deze ribbels. Het ‘blad’ bestaat uit twee naast elkaar liggende 
gedeelten: het ene vrij breed, plastisch weergegeven en eindigend in een krul, het andere smal 
en ‘zwaardvormig’. Bij het snijden van de diepere plekken in de ‘zwaardvorm’ is de 
steensnijder uitgeschoten en door de mal heengegaan. Het boveneinde verbreedt zich iets en 
loopt v-vormig uit. 

Ter weerszijden van de matrijs staat een lange smalle groef haaks op het midden van de 
rol. De groef scheert rakelings onderlangs matrijs 11 of raakt deze. 

Afmetingen: ca. 4,4 x 1,8. 
10 Schijf: De ondiepe102 ronde matrijs wordt als het ware doorsneden door een lange smalle 
groef. Ter linkerzijde loopt deze door in het krullend blad (nr. 8). Waarschijnlijk laat dit op 
een afdruk van het krullend blad sporen na. 

Afmetingen: ø ca. 1,4. 
11 Hartschelp: Concave waaiervorm met verticale lijnen en een dubbele rij uitgeboorde 
punten langs de onderrand. Enkele punten zijn mogelijk beschadigd door de lange groef van 
het krullend blad (nr. 9). Twee evenwijdig lopende, lange smalle groeven ‘doorsnijden’ de 
schelp en lopen links door tot aan het krullend blad. 

Afmetingen: ca. 1,8 x 1,4. 
12 onduidelijk motief: Ovalen vorm?: De matrijs vertoont diagonale ribbels en wordt aan 
een uiteinde geraakt door de lange smalle groef van het krullend blad (nr. 9). 

                                                           
100 Vermeule 1967, 25. 
101 Zie noot 100. 
102 Zie noot 100. 



 61

 
Bibliografie: 
Vermeule 1966, 144-146, pl. II 
Vermeule 1967, 19-31, figs. 1-2, 11 
Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, nr. 460 
Hughes-Brock, 1973, 121, n. 2 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Tournavitou 1997, 249-250, nr. 15 
 
My 7 
Mycene-mal 7 (fig. 25; pl. 29-32:1) 
Verblijfplaats: Mycene, Archeologisch Museum MM 1686 
Herkomst: Mycene, acropolis, ‘Citadel House area’, gebied 36 
Datering vondstcontext: midden LH IIIB103 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. 10,2; B. 5,3; D. 3,8 
 

      Fig. 25 
 
Mycene-mal 7104 werd gevonden in 1967 tijdens de opgravingen van de ‘Citadel House area’ 
op de acropolis van Mycene, onder leiding van W.D. Taylour. De mal bevond zich in een 
destructie-context (midden LH IIIB) in gebied 36, tezamen met twee stenen vijzels105, kralen, 
onafgewerkte spinklosjes en LH IIIB 1-aardewerk.106 Aanvankelijk werd verondersteld dat 
deze vondstcontext wees op de aanwezigheid van een werkplaats voor het maken van  

                                                           
103 Evely en Runnels 1992, 22. Het bijschrift in het Mycene Museum vermeldt LH IIIB2. 
104 Deze mal is op 14 februari 2007 door mij gezien in een vitrine van het Archeologisch Museum te Mycene. 
Getoond werden de zijden met matrijzen 1-7 en 20-23. Vooral de details van nrs. 20-23 waren goed 
waarneembaar. 
105 Evely en Runnels 1992, 22. 
106 Megaw 1966-67, 9. 
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sieraden. Gezien de afwezigheid van werkplaatsafval lijkt dat echter onaannemelijk. Mogelijk 
gaat het om een opslagruimte van enig soort.107  
 De mal is van steatiet en heeft het model van een baksteen, zij het niet het formaat. De 
steen is glad gepolijst en heeft een donkerrode kleur, hier en daar neigend naar zwartachtig. 
Deze tinten vloeien in elkaar over.  
 Alle zes zijden zijn van matrijzen voorzien. De mal is in technisch opzicht van hoge 
kwaliteit en verkeert in goede staat; er zijn alleen wat lichte beschadigingen, maar de meeste 
matrijzen zijn intact. Bij sommige matrijzen zijn zeer fijne lijnen waarneembaar, die de eerste 
schetsmatige opzet aangeven. Ook zijn sporen van herbewerking te zien.108 Gietmonden, 
gietkanalen en pengaten voor een contramal ontbreken. Wel zijn er vele lange smalle groeven 
voor rijggaten. De meeste matrijzen zijn ondiep,109 alle zijn negatief en lijken lossend. 

Een analyse door het British Museum heeft aangetoond dat zich in de matrijs met de 
‘genius’ restanten bevinden van ijzerhoudend glas met een hoge refractie.110 
 
Bespreking motieven: 
1 Papyrus (variant I): Uit een cirkelvormige knop komen drie bladvormen te voorschijn. 
Twee zijn naar weerszijden gebogen, van opzij weergegeven en voorzien van bladnerven. De 
derde bevindt zich in het midden, is frontaal weergegeven en glad. De ruimte tussen de drie 
bladen is opgevuld met lijnendecoratie; deze lijnen en de uiteinden der bladen worden 
begrensd door een halfcirkelvormige contour met boorpunten. De vorm is tweezijdig 
symmetrisch. Bij de matrijs lopen, evenwijdig aan elkaar, drie lange smalle groeven: één door 
de middenas en twee door de uiteinden van de buitenste bladen. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 1,0. 
2 Papyrus (variant I): Als motieven 1 en 4, maar iets groter dan beide andere. 

Afmetingen: ca. 1,5 x 1,5. 
3 Argonaut (dubbel): Het motief bestaat uit twee symmetrisch gerangschikte enkele 
argonauten met elk drie tentakels. De argonauten zijn met de rechte onderkant tegen elkaar 
geplaatst, maar ogen als één onverbrekelijk geheel. In beider midden bevindt zich een 
cirkelvorm van waaruit straalsgewijs golflijnen over de schelp lopen. De vorm is tamelijk 
gedetailleerd uitgewerkt en naturalistisch weergegeven. De tentakels bestaan niet uit een 
enkele lijn of een rij stippen; het zijn plastische vormen met een extra, dunne lijn aan de 
binnenzijde waarlangs een rij stippen ook nog de zuignappen aangeeft. Mogelijk is er in een 
afdruk ruimte voor inlegwerk in het cirkelvormige uiteinde van de tentakels.111 Lange, smalle 
groeven ontbreken. Wel zijn twee rechte dunne lijnen van een eerste schets waarneembaar, 
die het kader markeren waarbinnen de matrijs zou worden uitgesneden. 

Afmetingen: ca. 4,0 x 2,5. 
4 Papyrus (type I): Als motieven 1 en 2. 

Afmetingen: ca. 1,2 x 1,2. 
5 Bloemkelk (drielobbig): Uit een ronde knop steekt een drielobbige kelk waarvan de 
knotsvormige lobben als afzonderlijke delen zijn weergegeven. Aan het begin van de 
buitenste lobben bevindt zich aan de buitenzijde een uitwaarts gebogen blaadje (de vorm van 
het rechter blaadje is niet goed herkenbaar). Halverwege elke lob lopen over dwars twee of  

                                                           
107 Evely en Runnels 1992, 22; French en Taylour 2007, 41-42; Krzyszkowska 2007, 9, 50-51. De functie van de 
‘service areas’ waarvan gebied 36 deel uitmaakte, wordt nog steeds niet volledig begrepen, aldus Voutsaki 
(2009A, 33). Vooral het naast elkaar voorkomen van ambachtelijke - en cultusactiviteiten is raadselachtig. 
108 Hughes-Brock 1973, 121; Evely en Runnels 1992, 31. 
109 Zo op het oog lijken de matrijzen 1-7 en 20-23 (zie noot 104) maximaal ca. 0,3 cm diep. De matrijzen 18-19 
(kopse zijde) zijn een stuk dieper. 
110 Evely en Runnels 1992, 31. 
111 De cirkelvorm in het uiteinde van de tentakels lijkt uit de steen omhoog te komen. Het reliëf van de 
cirkelvorm op de schelp was in het Mycene Museum niet goed te zien. 
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drie chevronvormige groeven, die de bovenrand van de buitenste dekbladen aangeven. Uit de 
toppen van de drie kelkdelen buigen zich twee bosjes sprieten naar buiten. Een lange, smalle 
groef ‘doorsnijdt’ de ronde knop. 

Afmetingen: ca. 1,5 x 1,5 cm. 
6 Voluut met staafje: Aan een over dwars geïnciseerd staafje hangt een korte voluut. De 
dwarsgroeven vormen drie groepjes. Horizontaal door de gekrulde vorm loopt, evenals in het 
verlengde van het staafje, aan beide zijden een lange smalle groef. Eerstgenoemde groef loopt 
door in de groef van matrijs 5. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,7. 
7 Voluut met staafje: Als motief 6, maar iets groter. 

Afmetingen: ca. 1,2 x 0,9. 
8 Argonaut (dubbel): Als motieven 3 en 9, maar kleiner van formaat. 

Afmetingen: ca. 3,0 x 2,0. 
9 Argonaut (dubbel): Als motieven 3 en 8, maar iets kleiner dan 3 en groter dan 8. Net als bij 
motief 3 zijn ook hier rechte lijnen te zien die het oorspronkelijke kader aangaven waarbinnen 
de matrijs moest passen. 

Afmetingen: ca. 3,7 x 2,3. 
10 onduidelijk motief: Vierkant met binnencirkel: Onvoltooid motief, waarvan de eerste 
opzet zeer goed te zien is: met fijne krassen is een vierkant opgezet, waarvan het midden is 
bepaald door twee extra, elkaar in het centrum kruisende lijnen. Deze lijnen vertrekken echter 
niet vanuit de hoeken (de eenvoudigste manier om het midden van een vierkant te bepalen), 
maar vanuit het midden van de zijden (welk midden dan eerst weer bepaald moest worden). 
Een deel van het vierkant is langs de rand voorzien van een verdiepte lijst. In het midden was 
een groot cirkelvormig element in wording. 

Afmetingen: ca. 2,5 x 2,5. 
11 ‘Genius’ met schenkkan en palmboom (in rechthoekig kader): De ‘genius’ draagt in 
zijn handen of voorpoten een kan met één handvat. Op zijn hoofd bevindt zich een 
spiraalvormige achterwaartse krul. Zijn snuit en voorhoofd zijn voorzien van driehoekige 
uitsteeksels, evenals zijn rug en staart. De ‘genius’ staat bij een palmboom met bladeren, 
dadels en aan de basis ontspruitend loof. 

Het kader wordt aan de korte boven- en onderzijde begrensd door halfcilindrische banden 
met golfpatroon. Het patroon van de bovenste kaderband vertoont sporen van herbewerking. 

In het verlengde van de kaderbanden loopt aan weerszijden van de matrijs een lange smalle 
groef. Deze groeven zijn verhoudingsgewijs breder dan de groeven bij de andere matrijzen. 
Beide groeven vertonen oppervlakkige beschadigingen. 

Afmetingen: ca. 3,7 x 2,3. 
12 Bloemkelk (drielobbig): Uit een ronde knop steekt een drielobbige kelk waarvan de 
lobben als afzonderlijke delen zijn weergegeven. Elke lob is voor het uiteinde voorzien van 
twee boogvormige dwarsgroeven. Ter weerszijden van de aanzet tot de kelk vertoont de knop 
een kleine uitstulping. Uit de twee buitenste stengeltoppen komt een naar buiten gebogen 
bladvorm te voorschijn. De ruimte hiertussen is opgevuld met concentrische lijnen, afgezet 
met een reeks uitgeboorde punten. De ronde knop wordt haaks ‘doorsneden’ door een lange 
smalle groef, die samen lijkt te vallen met de bovenste groef van de ‘genius’-matrijs (nr. 11). 
De groef is gedeeltelijk beschadigd. 

Afmetingen: ca. 1,4 x 1,3. 
13 Bloemkelk (drielobbig): Als motief 12, maar groter. Links van de matrijs, en op de 
linkerkant ervan, bevindt zich een beschadiging. 

Afmetingen: ca. 1,7 x 1,4. 
14 Klimop (in rechthoekig kader): Een tweevoudige versie van een dubbel klimopblad. De 
korte zijden van het kader zijn uitgeholde halfcilinders met inwendig golfpatroon; de ‘genius’  
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(nr. 11) heeft een vergelijkbaar kader. Het kader wordt in het midden doorsneden door een 
horizontale lijn waaruit aan weerszijden tweemaal een steel met een klimopblad steekt. De 
bladen boven spiegelen de bladen beneden. Ze zijn hartvormig en wijzen schuin opwaarts 
respectievelijk schuin neerwaarts. Binnenin elk blad bevindt zich een gebogen rij stippen. In 
het verlengde van de geribbelde zijden van het kader lopen lange smalle groeven. Eén dezer 
groeven ontbreekt door een beschadiging. 
 Afmetingen: ca. 3,5 x 2,5. 
15 Kaurischelp: Halfcirkel, afgesloten met een rechte zijde. De omtrek van de halfcirkel 
bestaat uit een reeks uitgeboorde punten te midden van twee lijnen. Daarbinnen bevindt zich, 
evenwijdig aan de omtrek, wederom een halfcirkel. Deze biedt plaats aan twee op dezelfde 
rechte zijde uitkomende, naast elkaar liggende kleine halfcirkels die uit uitgeboorde punten en 
enkele belijning bestaan. De matrijs wordt ‘doorsneden’ door twee lange smalle groeven. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,5. 
16 Voluut met staafje: Als motieven 6 en 7, maar iets groter en zonder incisies op het staafje. 
De matrijs wordt op dezelfde manier ‘doorsneden’ door twee lange smalle groeven. 

Afmetingen: ca. 1,3 x 1,0. 
17 Voluut met staafje: Als motief 16, maar iets kleiner en gedrongener. De onderzijde van de 
voluut is beschadigd. Het lijkt erop dat de lange smalle groeven van motief 16 doorlopen in de 
onderhavige matrijs. Deze groeven staan daardoor haaks op het staafje. Van één is nog 
waarneembaar dat hij, via de voluut, de korte rand van de mal bereikt, al kan dit ook een 
eerder aangebrachte groef zijn. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 1,0. 
18 onduidelijk motief: Ronde vorm (buitenring met centrale schijf): Het motief bestaat uit 
een ring waarbinnen zich een schijf bevindt. Bij de matrijs bevinden zich geen lange smalle 
groeven. 

Afmetingen: ø ca. 1,8. 
19 onduidelijk motief: Ronde vorm (buitenring met centrale schijf): Als motief 18, maar 
van iets kleiner formaat. Lange smalle groeven ontbreken. 

Afmetingen: ø ca. 1,6. 
20 Zuilvorm: Lange, smalle vorm met golfpatroon. Dit golfpatroon wekt de indruk van een 
spiraal die zich neerwaarts rondom de zuilvorm slingert. Lange smalle groeven ontbreken. 
Wel zijn langs de matrijs en in het verlengde ervan fijne schetslijnen zichtbaar, die 
waarschijnlijk het kader aangeven waarbinnen het motief moest passen. De matrijs is vooral 
aan de zijde langs de malrand fors beschadigd. 

Afmetingen: ca. 6,0 x 0,7. 
21 Zuil: Lange smalle vorm met kussenvormig kapiteel. De zuil is van het Minoïsch-
Myceense type, dat wil zeggen dat hij naar beneden taps toeloopt en geen basis heeft. De 
schacht is versierd met drie verticale reeksen spiralen,112 van elkaar gescheiden door verticale 
lijnen. Het kapiteel bestaat uit een ring waarop een kussenvorm rust die van spiralen is 
voorzien. Lange smalle groeven ontbreken. 
 Afmetingen: L. ca. 7,5; B. ca. 1,0 (schacht) - 2,0 (kapiteel). 
22 Zuilvorm: Als motief 20, maar iets kleiner. De lange zijde aan de rand van de mal 
vertoont een forse beschadiging. Ook hier zijn langs de matrijs en in het verlengde ervan fijne 
schetslijnen te zien. Lange smalle groeven ontbreken. 
 Afmetingen: ca. 5,5 x 0,6. 
23 Kaurischelp: Halfcirkel, afgesloten met een rechte zijde. De omtrek van de halfcirkel 
bestaat uit een reeks uitgeboorde punten te midden van twee lijnen. Binnenin de vorm bevindt 
zich, evenwijdig aan de omtrek, wederom een halfcirkel. Deze biedt plaats aan twee op  
                                                           
112 Het type spiraal staat te boek als een lopende S-spiraal  (G. Walberg) of meanderspiraal (A. Furumark). Zie 
Niemeier 1985, 100, n. 570, afb. 43,1. 
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dezelfde rechte zijde uitkomende, naast elkaar liggende kleine halfcirkels, die uit uitgeboorde 
punten temidden van dubbele belijning bestaan. Tussen de binnenste omtreklijn en de 
binnenin de vorm gelegen halfcirkel lijken resten zichtbaar te zijn van nog een halfcirkel. De 
matrijs wordt ‘doorsneden’ door twee lange smalle groeven die aan beide zijden doorlopen tot 
bij de rand van de mal. 

Afmetingen: ca. 1,4 x 0,8. 
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Argolis - overige vindplaatsen: 
 
Mi 
Midea-mal (fig. 26; pl. 32:2-3) 
Verblijfplaats: Nauplia, Archeologisch Museum 
Herkomst: Midea, acropolis, ‘West Gate area’, sleuf T 
Datering vondstcontext: LH IIIB 2 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. ca. 7,5; B. ca. 5,5 
 

 
        
       Fig. 26 
 
Tijdens opgravingen van de citadel van Midea in 1991 vond K. Demakopoulou in een reeks 
kamers bij de Westpoort deze mal van donkerrode steatiet. Daarnaast werden aardewerk uit 
de LH IIIB 2-periode, stenen en bronzen werktuigen, zegelstenen, kralen, plaques van 
glaspasta en een rhyton van amethist aangetroffen, samen met veel afval, zoals een groot  
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aantal stukken fluoriet in onbewerkte of deels voltooide staat. Het vondstmateriaal lijkt te 
wijzen op de aanwezigheid van een werkplaats voor sieraden van verschillende materialen.113 
 De mal is plat en enigszins rechthoekig. Hij vertoont forse beschadigingen. Aan één kant is 
de mal zelfs geheel afgebroken, met als gevolg dat vier matrijzen (twee op elke zijde) 
incompleet zijn. Bovendien is de mal ooit doormidden gebroken. 

Gietmonden, gietkanalen en pengaten voor een contramal lijken afwezig te zijn. Op zijde 
A zijn lange smalle groeven zichtbaar. De matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Papyrus (variant I): Bestaat uit een cirkelvormige knop waaruit drie bladvormen te 
voorschijn komen. Twee zijn naar weerszijden gebogen, van opzij weergegeven en van 
bladnerven voorzien. De derde bevindt zich in het midden, is frontaal weergegeven en glad. 
De ruimte tussen de drie bladen is opgevuld met lijnendecoratie; bladpunten en lijnen worden 
begrensd door een gebogen contour, die is afgezet met een reeks uitgeboorde punten. De 
vorm is tweezijdig symmetrisch. Bij de matrijs lopen, evenwijdig aan elkaar, drie lange 
smalle groeven: één door de lengteas en twee door de buitenste bladen. 

Afmetingen: ca. 2,5 x 2,0. 
2 Papyrus (variant I; incompleet): Als motief 1, maar iets kleiner. Bij deze matrijs is in 
ieder geval één lange smalle groef herkenbaar. Een deel van de lange smalle groef door het 
centrum is mogelijk nog te zien bij de cirkelvormige knop. 
3 Vrouwen (zittend en gesticulerend; in rechthoekig kader; incompleet): Twee vrouwen 
zitten tegenover elkaar op stoelen of krukken met gekruiste poten, ter weerszijden van een 
boom. Zij zijn gehuld in lange strokenrokken en dragen op het hoofd hoge ‘poloi’. Hun 
kinnen zijn puntig, hun ogen puilen uit. Met hun handen maken zij levendige gebaren. Een 
van de korte kaderlijnen loopt nog een stuk door.114 

Afmetingen: ca. 1,3 x 1,0. 
4 Voluut met staafje (incompleet): De korte voluut is grotendeels glad, maar aan de 
buitenzijde loopt een band bestaande uit twee met de contour meebuigende lijnen in het 
midden waarvan zich een reeks uitgeboorde punten bevindt. Het staafje is incompleet, maar 
was mogelijk geribbeld. Als gevolg van het breukvlak van de mal laat de oorspronkelijke 
aanwezigheid van een lange smalle groef zich niet meer vaststellen. 

Afmetingen: ca. 1,5 x 1,2. 
5 Drielobbige bloemkelk (incompleet): Bestaat uit het restant van een cirkelvormige knop 
en drie lobben. Omdat de mal ter hoogte van de knop is afgebroken, is niet meer na te gaan of 
er een lange smalle groef aanwezig was. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,7. 
6 onduidelijk motief: Incomplete vorm: Enigszins niervormige matrijs met cirkelvormige 
knop. Er is geopperd dat het om een papyrus of een klimop zou kunnen gaan.115 De matrijs 
lijkt echter onafgewerkt, maar is te beschadigd om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. 
Bovendien staan de afmetingen niet in verhouding tot die van de overige plantachtige 
motieven. 
 Afmetingen: ca. 3,5 x 3,5. 
 
Bibliografie: 
French 1991-92, 13, fig. 11 
Demakopoulou, Divari-Valakou en Walberg 1994, 31, fig. 37 

                                                           
113 Demakopoulou, Divari-Valakou en Walberg 1994, 31. De stenen en bronzen werktuigen zijn niet nader 
gespecificeerd. 
114 Vergelijk het kader van de rozet (motief 5) op Mycene-mal 6. 
115 Mededeling van K. Demakopoulou aan K. Erkelens (Erkelens 1993, I, 61, n.87). 
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Divari-Valakou 1995-2001 
Tournavitou 1997, 251, nr. 19 
Demakopoulou, K. en N. Divari-Valakou 2001, 181-182, 189, pl. LIVg 
 
 
Boeotië: 
 
Th 
Thebe-mal (fig. 27; pl. 33:1) 
Verblijfplaats: Thebe, Archeologisch Museum 
Herkomst: Thebe, ‘Liangas plot’, Oedipus Straat 1, gebouw II, kamer Γ (oostgedeelte) 
Datering vondstcontext: LH IIIB2 
Materiaal: steen 
Afmetingen: L. 9,4; B. 6,3; D. 1 
 

     Fig. 27 
 
In een kamer van een huis in Thebe werd in een brandlaag op de vloer een fragment van een 
mal aangetroffen. In de nabijheid bevonden zich een in de vloer bevestigde badkuip, een deel 
van een kogelvormige stamnos, een peervormige kruik, een kom, drie zeer verbrande 
slijpstenen, stenen polijstmiddelen, en maalstenen. De inhoud van de kamer is in LH IIIB2 te 
dateren. De mal bezat oorspronkelijk een rechthoekige vorm. Een opvallend kenmerk is de 
geringe dikte ervan (1 cm). Gietkanalen en pengaten voor een contramal ontbreken.116 Lange 
smalle groeven bij het enige motief lijken evenmin te zijn aangebracht. 
 De vraag of de mal in een werkplaats voor sieraden is aangetroffen, wordt door 
Tournavitou als volgt beantwoord: ‘Although the immediate context of the stone mould is not 
particularly relevant to jewellery production (absence of built-in facilities, crucibles, tongs, 
finished objects, etc.), the presence of the bathtub and of the tools, both in stone and in 
bronze, in both rooms of the building, suggests some kind of workshop activity, perhaps 
related to the stone and ivory objects found in room D.’117 
 
Bespreking motief: 
1 Rozet (incompleet): Van het motief, dat waarschijnlijk acht bladen telde, is ongeveer de 
helft bewaard gebleven. Elk blad heeft, evenwijdig aan zijn contour, een binnenblad. De 
cirkelvormige buitenrand van het hart van de rozet lijkt, voor zover bewaard, uit een reeks 
dwarsribbels te bestaan. 

                                                           
116 Piteros 1981, 191. 
117 Tournavitou 1997, 233. In de aangrenzende kamer D zijn teruggevonden: ‘many sherds, especially of small 
stirrup jars; 18 steatite buttons; a bronze double axe; a bronze knife; seven ivory discs; burnt seeds; a globular 
stirrup jar; roof tiles’ (Tournavitou 1997, 245, nr. 5). 
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Bibliografie: 
Piteros 1981, 191, pl. 120 
Piteros 1983, 132 
Piteros 1988, 89-103 
Piteros, Olivier, Melena 1990, 103-184 
Tournavitou 1997, 233, 244-245, nr. 5 
 
 
Messenië: 
 
Ni 
Nichoria-mal (fig. 28; pl. 33:2) 
Verblijfplaats: ? 
Herkomst: Nichoria, ‘Area’ V 
Datering vondstcontext: LH II-IIIA1-2 (vroeg?) 
Datering mal: LH IIB-IIIA1-2 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: L. ca. 3,5; B. ca. 1,2; D. ca. 2,5 
 
  1.  2. 

   Fig. 28 
 
De Nichoria-mal werd in 1972 of 1973 gevonden tijdens opgravingen in Nichoria, Messenië. 
Tot op heden is deze mal de enige die in het zuidwesten van de Peloponnesus gevonden is. De 
opgraver, R. W. Howell, trof de mal aan in de buurt van een haardplaats in een Vroeg-
Myceense ‘rubbish dump’ in ‘Area’ V (nederzettingscontext). De stratigrafie op deze plek is 
onduidelijk.118  

De mal is van paarsrode steatiet. Er is vermoedelijk slechts een klein fragment van 
bewaard. Hierin bevinden zich twee matrijzen, waarvan één incompleet. Gietmonden, 
gietkanalen en pengaten voor een contramal ontbreken op dit fragment. Wel vertoont het twee 
lange smalle groeven, evenwijdig aan elkaar. De matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 
 
Bespreking motieven: 
1 Klimop (met vleugels; fragment): Twee vleugelachtige elementen, die het bovengedeelte 
van het motief vormen, zijn bewaard. Een groef volgt de vleugelcontour. De beide groeven 
voor rijgdraden ogen, in verhouding tot dergelijke groeven op andere mallen, nogal grof en 
breed. 
 Afmetingen: ca. 2,0 x 1,0. 

                                                           
118 McDonald en Howell 1973-74, 336-337; McDonald en Wilkie 1992, 652, nr. 2010. 
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2 Bij of insektenpop: Samengesteld uit een langwerpige rondende kop, een ovaal lijf dat naar 
beneden taps toeloopt en uitmondt in een vinvormige verbreding, en twee strak tegen het lijf 
geklapte vleugels. Vleugels, lijf (deels) en verbreding zijn elk in een andere richting 
geribbeld. Lange smalle groeven voor rijggaten ontbreken. 

Afmetingen: ca. 1,0 x 0,5. 
 
Bibliografie: 
McDonald en Howell 1973-74, 336-337, pl. 210b 
Howell 1975, 110, pl. 28a 
Hughes-Brock 1975, 121, pl. 28a 
Reinholdt 1987, 201, n. 9 
McDonald en Wilkie 1992, 627-628, 652 (nr. 2010), fig. 10-7 (p. 669), pls. 10-37, 10-38 (p. 
911) 
Tournavitou 1997, 252, nr. 22 
 
 
Thessalië: 
 
Di 
Dimini-mal (fig. 29) 
Verblijfplaats: Volos, Archeologisch Museum 
Herkomst: Dimini, Megaron A, tegenover de ingang van werkplaats nr. 9 
Datering vondstcontext: overgang LH IIIB-C 
Materiaal: siltgesteente119 
Afmetingen: L. ca. 8,1; B. ca. 5,1; D. ca. 2,1120 
   

   Fig. 29 
 
In de Myceense nederzetting Dimini bij Volos aan de Golf van Pakasai is recentelijk een 
Myceens complex, bestaande uit twee megara, opgegraven. In Megaron A, in een goed 
gedateerde brandlaag (overgang van LH IIIB naar IIIC), werden op de vloer van een gang, 
tegenover de ingang van werkplaats nr. 9, zes verschillende mallen aangetroffen. Vijf hiervan  

                                                           
119 Adrymi-Sismani, 2004-2005, 22, spreekt van ‘limon (stilstone)’. Het laatste woord is waarschijnlijk een 
verschrijving van ‘siltstone’. De impliciete suggestie dat beide materialen aan elkaar gelijk zijn, is niet terecht. In 
par. 3.7 wordt nader op deze materialen ingegaan. 
120 Afmetingen berekend op grond van het ‘maatstokje’ in Adrymi-Sismani 2004-2005, fig. 14. 
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waren bedoeld voor de productie van werktuigen voor de metaalindustrie. Dergelijke 
werktuigen werden zelf ook aangetroffen. Hieronder bevonden zich onder meer stenen 
aambeelden en gereedschappen om voorwerpen te polijsten, alsmede een bronzen tang. De 
zesde mal is een sieraadmal. Het materiaal van de mallen zou overwegend leem zijn. Eén 
werktuigmal is van kalksteen. De sieraadmal zou deel hebben uitgemaakt van een systeem 
van vier of meer op elkaar passende gietmallen, die gelijktijdig werden benut (pl. 33:3). In 
drie hoeken van de mal bevinden zich boorgaten voor bevestigingspennen.121 
 Zowel aan de voor- als de achterzijde zijn motieven uitgesneden, die tamelijk basaal van 
vorm zijn. Al deze matrijzen zijn voorzien van gietkanalen (of gietmonden). Groeven voor 
rijgdraden bevinden zich bij matrijs 4 en mogelijk ook bij matrijzen 2 en 5. Er zijn tot 
dusverre alleen getekende afbeeldingen beschikbaar. Gegevens over de afmetingen der 
matrijzen ontbreken. 
 
Bespreking motieven: 
1. Drie matrijzen voor zegelringen en een ring: De grootste van de drie cirkelvormen heeft 
een met de contour meelopende kettingachtige versiering. Hij wordt als enige niet 
onderbroken door de malrand en is daarom wellicht bedoeld voor een ring zonder zegel. Het 
centrale gaatje in elk der cirkels is volgens de opgraafster misschien een ontluchtingsgat voor 
de afvoer van hete lucht.122 De gietkanalen van deze matrijzen monden in één giettrechter uit. 
2. Amandelvormig motief: In het verlengde van deze matrijs loopt misschien een groef voor 
een rijgdraad, die aan één zijde doorloopt naar de rand van de mal. 
3. Drie matrijzen voor zegelringen: Twee incomplete cirkels, vergelijkbaar met die van nr. 1, 
en één complete cirkel (zonder interne versiering). Ook hier is sprake van een centraal in elke 
matrijs gepositioneerd gaatje en een gezamenlijke giettrechter. 
4. Meervoudig cilindrische plaque (?): Rechthoekige matrijs met (waarschijnlijk) golvend 
oppervlak, ogend als naast elkaar liggende (half)cilinders. Dit oppervlak lijkt over de hele 
lengte te zijn voorzien van dwarsgroeven. Ter weerszijden van de matrijs lopen, in de 
lengterichting, twee lange smalle groeven die aan één kant doorlopen tot  aan de rand van de 
mal. De ‘helften’ van een der groeven liggen echter niet in elkaars verlengde. 
5. onduidelijk motief: Staafje / Twee kleine kraalmotieven: Waarschijnlijk is dit het motief 
dat door de opgraafster als ‘staaf’ (‘baguette’) bestempeld is. Het gaat dan om een staafvorm 
met twee verdikkingen. Misschien hebben we hier echter te maken met twee kleine matrijzen 
voor eenvoudige kralen, die een lange smalle groef (de staafvorm) voor een rijgdraad delen. 
Op elk van deze verdikkingen of kralen komt immers een gietkanaal uit. Bovendien is het 
staafje, buiten de verdikkingen, niet breder dan 0,25-0,35 cm (bij een lengte van ca. 3,7 
cm),123 en loopt het door tot de rand van de mal. 
 
In een der kopse kanten zijn halfcirkels geïnciseerd. 
 
Bibliografie: 
Adrymi-Sismani en Godart 2002, 99-101, fig. 11. 
Adrymi-Sismani 2004-2005, 21-22, fig. 14-15. 
 
 
MALLEN VAN ELDERS 
 
Chios: 

                                                           
121 Adrymi-Sismani en Godart 2002, 99-100; Adrymi-Sismani 2004-2005, 22. 
122 Adrymi-Sismani 2004-2005, 22. 
123 Zie noot 120. 
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Em 
Emporio-mal (fig. 30; pl. 34:1) 
Verblijfplaats: ? 
Herkomst: Emporio, noordrand acropolis, gebied F 
Datering: LM IIIA(-B1) of iets eerder / LH IIB-IIIA(-B) 
Materiaal: chloriet schist 
Afmetingen: L. 4,5; B. 3,5 
 

   Fig. 30 
 
Deze groene mal van chloriet schist124 werd in de periode 1952-1955 gevonden in Emporio 
op Chios tijdens opgravingen door de Britse School in Athene onder leiding van M.S.F. Hood 
en J.N. Boardman. De mal bevond zich samen ‘met andere Myceense overblijfselen’125 aan 
de noordrand van de acropolis, in gebied F, waar enkele resten van huizen uit LH IIIB zijn 
aangetroffen. Bewijsmateriaal voor de Myceense aanwezigheid in Emporio dateert echter 
vooral uit LH IIIC; pas dan is sprake van een nederzetting van enige omvang.126 

Hoewel de mal is gevonden op Chios, meent Hood dat het oorspronkelijke herkomstgebied 
Kreta zou kunnen zijn. Hier was immers veel chloriet schist voorhanden. Bovendien werd dit 
materiaal er veelvuldig gebruikt voor de vervaardiging van vazen. De mal is, al dan niet nadat 
hij op Chios zou zijn beland, waarschijnlijk veranderd in een hanger of amulet door er een gat 
in te boren en de korte zijkanten af te zagen.127 Wat opvalt, is dat het gat niet nabij de 
oorspronkelijke bovenkant maar nabij de oorspronkelijke onderkant is geboord. Indien de mal 
inderdaad als hanger is gebruikt, moet hij ondersteboven zijn gedragen. 

Op de plaats waar zich het boorgat bevindt, is nog meer materiaal verwijderd. Hierdoor is 
een soort trechtervorm ontstaan. Dit zou een gietmond kunnen zijn, waar later een gat 
doorheen is geboord. Zeker is dit niet: de ‘trechter’ kan het gevolg zijn van het boren van het 
gat. Men zou hiervoor als argument kunnen aanvoeren dat er immers ook geen pengaten voor 
een contramal zijn. Mogelijke pengaten kunnen echter door het wegzagen van de uiteinden 
zijn verdwenen. Dat zou ook beter passen in het streven de mal om  te vormen tot een hanger. 

De mal is plat, min of meer rechthoekig met taps toelopende lange zijkanten en, op wat 
krasjes na, relatief gaaf. De enige matrijs is negatief en lossend; hij is voorzien van een lange 
smalle groef voor een rijgdraad. 
                                                           
124 Het materiaal van de mal werd aanvankelijk aangezien voor steatiet (Boardman 1955, 246; Vermeule 1967, 
31, n. 4), maar is naderhand door Dr. Hans-Ude Nissen geïdentificeerd als chloriet schist (Hood 1982, 655). 
125 Boardman 1955, 246. 
126 Hood 1981, 89, 154. 
127 Hood 1982, 654. 
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Bespreking motief: 
1 Vlinder: Uit een langwerpig, in voorwaartse richting taps toelopend lichaam, waarvan het 
achterlijf is voorzien van dwarsribbels, steken twee vleugels met een gelobde buitenlijn. Op 
elke vleugel is een cirkel met binnencirkel afgebeeld. De linker- en rechterzijde van de vlinder 
zijn weliswaar symmetrisch gerangschikt, maar niet precies spiegelbeeldig. Het gat met de 
eventuele gietmond zit onder het geribbelde deel van het lichaam. Aan de bovenkant, boven 
een verdikking (de kop van het dier?), bevindt zich een liggende rechthoek. In het verlengde 
hiervan loopt aan weerszijden de lange smalle groef, die doorloopt tot aan de randen van de 
mal. 

Afmetingen: ca. 3,0 x 2,5. 
 
Bibliografie: 
Hood en Boardman 1954, 20, pl. IIb 
Boardman 1955, 246, fig. 3 
Vanderpool 1955, 229 
Haevernick 1960, 39, n. 9 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Hood 1981, 89, 154 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Hood 1982, 654-655, fig. 293 (39), pl. 137 (39) 
 
 
MALLEN VAN ONBEKENDE HERKOMST 
 
Be 1* 
Berlijn-mal 1 (fig. 31; pl. 34:2, 35-38) 
Verblijfplaats: Berlijn, Staatliche Museen, Antikensammlung, Misc. 7473 
Herkomst: ? 
Datering: LM IIIA of LH (IIB-)IIIA(-B) 
Materiaal: waarschijnlijk Minnesotaïet 
Afmetingen: L. 3,8-4,1; B. 6,1-7,1; D. 0,5-1,5 
 
           1.             2.              3. 

   Fig. 31 
 
Deze platte rechthoekige mal werd door Carl Humann in Smyrna (het huidige Izmir) 
verworven en in 1880 aan het museum in Berlijn geschonken. Gegevens over de  
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oorspronkelijke herkomst en de vondstomstandigheden zijn er niet. Op de afschilferingen en 
kleinere beschadigingen langs de randen na, verkeert de mal in goede staat. 
 Het materiaal van de mal werd tot dusverre bestempeld als agalmatoliet.128 Onderzoek 
heeft nu aangetoond dat de mal uit ijzerhoudende talk bestaat, waarschijnlijk Minnesotaïet 
(zie Appendix II). 
 De mal telt slechts drie matrijzen, alle op één zijde. De andere oppervlakken zijn alleen 
ruw gepolijst.129 De steen heeft een glanzend en vlekkerig uiterlijk en is roodbruin tot 
zwartachtig van kleur.130 Tussen de dubbelargonaut (motief 1) en de korte zijde bevinden 
zich, in een regelmatig patroon, sporen van een werktuig (pl. 39:1), hoogstwaarschijnlijk om 
mee te polijsten.131 Gietmonden, gietkanalen, pengaten voor een contramal, en lange smalle 
groeven ontbreken. De matrijzen zijn negatief en lijken lossend. 

Op deze mal zijn in de matrijs voor de dubbelargonaut (motief 1) door middel van 
microscopisch onderzoek sporen van goud waargenomen (pl. 39:2, 40).132 
 
1 Argonaut (dubbel): Het motief bestaat uit twee symmetrisch gerangschikte enkele 
argonauten met elk drie tentakels. De argonauten zijn met de rechte onderkant tegen elkaar 
geplaatst. In beider midden bevindt zich een cirkelvorm van waaruit straalsgewijs golflijnen 
over de schelp lopen. De tentakels hebben een cirkelvormig uiteinde. 
 Het motief is naar het midden toe steeds dieper uitgehold: de als ononderbroken lijnen 
uitgesneden tentakels liggen op het hoogste niveau, de centrale spiralen op het laagste. Deze 
spiralen en de uiteinden van de tentakels zijn uitgehold en bieden daardoor in een afdruk geen 
ruimte aan inlegwerk. 
 Afmetingen: max. B. 2,6; max. diepte ca. 0,3. 
2 Klimop (met vleugels): Hartvormig blad met twee naar binnen gedraaide krulvormen, 
verticaal geribbeld middenstuk en, bovenaan ter weerszijden, twee vleugelachtige, min of 
meer driehoekige elementen met een gebogen onderzijde en een bovenzijde in de vorm van 
een S-curve. Een dubbele groef volgt de motiefcontour. De basis van de klimop (ten dele 
beschadigd) heeft een enigszins hoekige vorm.133 
 Het motief is uitgediept op drie niveaus. Het middendeel van de vleugels en de zone 
rondom de kleine centrale vorm met ribbels liggen het hoogst. De centrale vorm zelf ligt 
echter het diepst. De groeven die de contour van blad en vleugels volgen, bevinden zich op 
een middenniveau. 
 Afmetingen: max. B. 1,4; max. diepte ca. 0,20-0,25. 
3 Klimop (in rechthoekig kader): Onvoltooide matrijs. Hartvormig blad met twee naar 
binnen gedraaide krulvormen en een verticale centrale as. Deze as is een forse ribbel die aan 
de basis breder is dan aan het boveneinde. De rechter bladhelft is bovenaan niet uitgehold, de 
rest van het blad is licht uitgediept. 
 Afmetingen: kader 2,4 x 1,2; max. diepte ca. 0,15. 
 
Bibliografie: 

                                                           
128 In navolging van Furtwaengler en Loeschcke, 1886, 34. Het zou een vaststelling van M. Websky betreffen. 
129 De achterzijde voelt glad aan, maar zit vol oneffenheden. 
130 Inwendig, op de plaats van de beschadigingen, vertoont de steen lichtbruine tinten. 
131 Microscopische waarneming op 13.10.2006 van Uwe Peltz, restaurateur Staatliche Museen Berlin, 
Antikensammlung. Peltz zegt dergelijke sporen ook te hebben waargenomen op de tinnen plattering van een uit 
Apulië afkomstig bronzen borstkuras uit de 4e eeuw voor Christus (Berlijn, Antikensammlung, inv.nr. Fr. 1023). 
Zie voor de restauratie van dit kuras U. Peltz, in: VDR Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut 1, 2004, 
81-88; 1, 2006, 152-154. 
132 Waarneming op 13 oktober 2006 door Uwe Peltz en Jan Velsink. 
133 Bij Furtwaengler en Loeschcke, 1886, fig. 22, heeft de basis een puntvorm. In werkelijkheid lopen alleen de 
fijne groeven uit in een punt. 
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Furtwaengler en Loeschcke 1886, 34, fig. 22 
Schreiber 1894, 280-281 
Tsountas 1897, 98 
Haevernick 1960, 39, n. 9 
Higgins 1961, 43, n. 1 
Vermeule 1967, 31, n. 4 
Kriseleit 1980, 195, fig. 3 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
 
Be 2* 
Berlijn-mal 2 (fig. 32; pl. 41-44:1) 
Verblijfplaats: Berlijn, Staatliche Museen, Antikensammlung 31573, V, 19 
Herkomst: ? 
Datering: Late Bronstijd? 
Materiaal: steatiet 
Afmetingen: max. L. 7,9; max. L. restant voorzijde (oppervlak met matrijzen) 6,8; L. lange 
zijden 7,5 en 7,7; B. 2,4; D. lange zijden 1,2-1,3; D. onbeschadigde uiteinde 1,15; ø 
doorboringen ca. 0.35 
 
     1.       2.           3. 

   
        Fig. 32 
 
In de collectie van G. Karo, die in 1936 in Berlijn terecht kwam, bevond zich een mal van 
onbekende herkomst die gezien zijn motievenrepertoire een Aegeïsche Bronstijd-mal lijkt te 
zijn. De mal heeft het uiterlijk van een taps toelopende reep. Hij is aan één kant 
afgebroken,134 waardoor de oorspronkelijke lengte niet meer te achterhalen valt. De steen 
heeft een matte tint en is overwegend grijs, afgewisseld met okerkleurige vlekken.135 Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat de mal van steatiet is (zie Appendix II).136 De mal heeft een 
glad oppervlak. In de beide hoeken van het smalle uiteinde bevindt zich een doorboring 
(waarschijnlijk een pengat). Mogelijk bevonden zich in het ontbrekende uiteinde eveneens 
twee doorboringen. 

Eén oppervlak is van motieven voorzien. Deze omvatten wervelingen en rozetten. 
Bovendien bevindt zich op één der lange zijden een bijna complete cirkelvormige inkrassing 
met centrale punt (pl. 44:2), mogelijk een proefsnijding (ø 0,9). Gietmonden, gietkanalen en 
lange smalle groeven ontbreken. 

                                                           
134 Het breukvlak waarlangs de mal is afgebroken, oogt als een hellend vlak. Het overgebleven deel van de mal is 
tamelijk gaaf. Onder de band met wervelingen (motief 1) bevinden zich enkele oppervlakkige krassen. Boven de 
(enkelvoudige) werveling (motief 2) bevindt zich een lichte beschadiging. Aan de achterzijde zijn enkele 
oppervlakkige kerfjes en afsplinteringen waarneembaar op plekken aan de onderrand. 
135 Kriseleit, 1980, 195 beschrijft de kleur van de steen als ‘grijsgroen tot zwart’. 
136 Kriseleit, 1980, 195, spreekt van een ‘zeer harde steen’. 
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Op deze mal zijn in de matrijs van het rechthoekig kader (motief 3) door middel van 
microscopisch onderzoek restjes goud waargenomen (pl. 45-46).137 In dezelfde matrijs 
bevinden zich ook met het blote oog waarneembare resten met een blauwgroene kleur, 
waarschijnlijk van faience of glas. 
 
Bespreking motieven: 
1 Wervelingen (band): Naast elkaar bevinden zich twee met elkaar verbonden wervelingen, 
waarvan er een, door de breuk in de mal, incompleet is. Beide hebben een ronde omtrek, bij 
de ene bestaande uit een enkele incisielijn, bij de andere uit een (zeer licht) verdiepte rand die 
niet helemaal gelijkmatig van breedte is. De wervelende lijnen binnenin vertrekken vanuit een 
uitgediepte middenstip. De complete werveling telt zestien van dergelijke lijnen, de 
incomplete werveling telt er ca. veertien. Het bandkarakter van het geheel blijkt uit het feit dat 
de omtrekken van beide wervelingen zijn verbonden door een deel van een geïnciseerde cirkel 
met centrale punt, en uit de aanwezigheid, aan het uiteinde van de matrijs, van een tweede 
geïnciseerd cirkeldeel, eveneens met centraal punt. Deze cirkeldelen en punten zijn licht 
ingekrast. 

Afmetingen: bewaarde L. 2,8; ø intacte werveling 1,3; ø incomplete werveling 1,2; diepte 
wervelingen ca. 0,10-0,15. 
2 Werveling: Cirkelvormig motief dat het midden houdt tussen een 10-bladige rozet en een 
werveling. De hoekige wervelingslijnen en het centrale punt zijn het diepst uitgesneden. 
 Afmetingen: ø 0,8; diepte ca. 0,10-0,15.  
3 Rozetten (in rechthoekig kader): Vier cirkelvormige puntrozetten, gerangschikt als 
stippen op een dobbelsteen. Rozethart en bloembladen zijn uitgeboord. Het hart is minstens 
twee keer zo groot als elk der bloembladen. Het aantal bloembladen van twee rozetten 
bedraagt acht. De twee andere tellen er respectievelijk zes en zeven. Tussen de rozetten, in het 
centrum van het kader, bevindt zich een uitgeboorde punt ter grootte van een rozethart. Het 
kader bestaat uit twee tamelijk strakke en twee niet helemaal recht lopende lijnen. Ter 
weerszijden van het kader, in de lengterichting van de mal, lopen enkele groeven. Eén groef 
lijkt een uitschieter van de kaderomlijning. Een andere groef, schuin daartegenover, oogt als 
een groef voor een rijgdraad. In het verlengde daarvan, aan de andere zijde van het kader, 
ontbreekt een soortgelijke groef (wel is een kras waarneembaar). 
 Afmetingen: kader 1,7 x 1,5; diepte ca. 0,05-0,15. 
 
Bibliografie: 
Kriseleit 1980, 195-196, fig. 4 

                                                           
137 Zie noot 132. 
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3 Materialen en technieken 
 
3.1 Inleiding 
 
De voorwerpen die met behulp van Minoïsche en Myceense mallen zijn vervaardigd, bestaan 
uit goud, glas en faience. Er is een gering aantal reliëfornamenten van zilver teruggevonden 
(een Kretenzische reliëfkraal138 en een miniatuur-dubbelbijltje van het vasteland),139 hetgeen 
er op wijst dat in deze mallen ook zilver werd gebruikt, zij het op beperkte schaal en mogelijk 
sporadisch.140 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op herkomst, winning, bronnen en 
eigenschappen van goud en zilver, en op de technieken die goud- en zilversmeden ter 
beschikking stonden bij de vervaardiging van reliëfornamenten in deze materialen. Daarna 
komen achtereenvolgens de materialen faience en glas aan de orde. Van beide worden de 
samenstelling en de fabricage besproken, evenals de herkomst en verspreiding van hun 
technologie. Voorts is een paragraaf gewijd aan het veronderstelde materiaal van de 
sieraadmallen zelf: welke eigenschappen van de mineralen en gesteenten in kwestie maakten 
een geslaagd gebruik van deze mallen mogelijk. Tot slot wordt aandacht besteed aan 
gereedschap en techniek van de steensnijder, en aan experimenten met het gieten in stenen 
mallen. 
 
3.2 Goud 
 
3.2.1 Herkomst 
 
Goud komt in de natuur hoofdzakelijk voor in gedegen toestand. Dat wil zeggen: als legering 
met andere metalen, maar niet met andere elementen. Naar ligging worden twee typen goud 
onderscheiden: 
1. Berggoud, dat zich bevindt op primaire ligplaatsen in kwartsgangen in gebergten. Het heeft 
de vorm van goudhoudend kwarts, kleine goudkorrels of gouddraden. 
2. Wasgoud, het uitgespoelde alluviale goud dat zich in de vorm van korrels of gruis op 
secundaire ligplaatsen in rivieren bevindt.141 
 
3.2.2 Winning en zuivering 
 
Berggoud wordt gewonnen door het kwarts te verpulveren en te wassen, wasgoud alleen door 
het te wassen. Wasgoud werd al in een vroeg stadium gewonnen, waarbij onder meer sponzen 
en schapenhuiden werden gebruikt om het goud op te vangen. De legende van het Gulden 
Vlies zou hieraan haar oorsprong te danken hebben.142 De winning van berggoud vond 
mogelijk pas voor het eerst in Romeinse tijd, in Illyrië, plaats.143 

Goud wordt vrijwel nooit in zuivere vorm aangetroffen, maar in de vorm van natuurlijke 
legeringen met zilver (bij 20 % of meer zilver spreekt men van electrum), koper, platina en  

                                                           
138 Effinger 1996, 41 (HP 3b). Het betreft een vroege achtschildvormige reliëfkraal uit Heraklion-Poros 
(rotsholgraf I; LM I): zie K 16 in par. 8.2.2.1. 
139 Het betreft een als halssieraad beschouwd dubbelbijltje uit Nichoria in Messenië (graf 5; LH). Zie 
Konstantinidi 2001, 118 li. Voorts zijn er zeven met lijnen versierde votief-dubbelbijltjes uit een grot in 
Arkalochori (Kreta; MM III-LM II), waarvan niet duidelijk is of ze met een mal zijn gemaakt. Zie Buchholz 
1959, 33. 
140 In hoofdstuk 4 wordt per mal nagegaan welke materialen erin kunnen zijn gebruikt. 
141 Forbes 1964, 155; Wehlack 1973, 15-17; Higgins 1980 (2), 7; Ogden 1982, 10. 
142 Higgins 1980 (2), 7; Ogden 1982, 10. 
143 Forbes 1964, 156; Wehlack 1973, 16; Ogden 1982, 10. 
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rhodium. In het beginstadium werd goud ongezuiverd verwerkt. De zuiveringstechniek144 
voor goud en zilver zou zijn ontwikkeld door de Hettieten in Klein-Azië aan het begin van het 
2e millennium. Mogelijk is het goudzuiveringsproces (een secundair proces) afgeleid van het 
zilverzuiveringsproces (een noodzakelijk primair proces). Dit zuiveringsproces heet ook wel 
cupellatie: in een cupel, een poreuze smeltkroes van klei, wordt het goud (en/of zilver) samen 
met lood tot smelten gebracht. Het lood en andere niet-edele metalen oxideren aan de lucht, 
worden weggeblazen of trekken in de poreuze wand van de smeltkroes. Een residu van 
fijngoud, of bestaande uit een legering van goud en zilver, blijft over. Om goud en zilver te 
scheiden wordt zout dan wel zwavel toegevoegd, alsmede een organisch materiaal als 
reductiemiddel (bijvoorbeeld houtskool), en wordt het geheel opnieuw gesmolten. Het zilver 
verbindt zich tot zilverchloride, dat in de wand van de smeltkroes trekt, of tot zilversulfide, 
dat als schuim komt bovendrijven en weggeschept kan worden. Ten slotte wordt het goud in 
mallen tot baren omgesmolten. 
 
3.2.3 Bronnen in de Griekse Bronstijd 
 
De goudbronnen die men in de Griekse Bronstijd exploreerde, zijn niet met zekerheid bekend. 
Als mogelijke brongebieden worden genoemd: de Cycladen, Euboea, Thracië, Macedonië, 
Egypte, Syrië (het Griekse woord voor goud, ‘chrysos’, dat al in Minoïsche tijd werd 
gebruikt, is van Semitische herkomst), de Troas en het gebied ten zuiden van de Kaukasus in 
Klein-Azië.145 
 
3.2.4 Eigenschappen 
 
Zuiver goud, of fijngoud, is een edelmetaal. In de praktijk zijn edelmetalen die metalen die 
zich niet of zeer moeilijk met de zuurstof uit de lucht verbinden en die niet oplossen in 
eenvoudige zuren.146 Het soortelijk gewicht van fijngoud is 19.3 en het smeltpunt is 1064º C. 
Fijngoud is het meest rekbare en buigzame metaal dat we kennen. Daarom wordt het, ter 
versteviging, vaak gelegeerd.147 
 
3.3 Zilver 
 
3.3.1 Herkomst 
 
Zilver komt in de natuur in gedegen vorm voor, maar niet in alluviale vorm. Deze natuurlijke 
zilverlegering bevat vaak wat goud of kwik, minder vaak arseen, antimoon, bismut, platina of 
koper, en kan goed verwerkt worden tot sieraden. Hoewel een groot deel van de moderne 
wereldzilverproductie uit zuivere zilverertsen afkomstig is, wordt het merendeel ervan  

                                                           
144 Forbes 1964, 169-177; Ogden 1982, 18; Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Goud. Het 
Griekse woord voor dit proces, ‘obryza’, zou zijn afgeleid van een Hettitische term, aldus Higgins 1980 (2), 7-8. 
145 Forbes 1964, 162; Vermeule 1967, 19-21; Branigan 1974, 63; Higgins 1980 (2), 8-10; Ogden 1982, 11-16; 
Niemeier 1990, 66. 
146 De metalen tin en nikkel zijn echter ook zeer bestendig aan de lucht en worden toch onedel genoemd. Een 
andere definitie van edelmetalen is gebaseerd op de spanningsreeks: elk metaal vertoont de neiging – indien 
ondergedompeld in een bepaalde oplossing – metaalatomen in oplossing te brengen. Elk metaal heeft een 
bepaalde elektrische spanning ten opzichte van deze oplossing en deze spanningen zijn gerangschikt in een 
reeks. Wanneer een metaal een positieve spanning heeft, wordt het edel genoemd. Dit geldt voor goud, zilver, 
koper en kwik, waarbij de laatste twee in de praktijk halfedel worden genoemd (Vaktheorie 1981(6), B13-15). 
147 Wehlack 1973, 16-17. Het exacte smeltpunt van goud is 1064,43º C volgens www.chemicalelements.com. 
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verkregen als bijproduct bij de winning van lood, koper, zink en goud. Veruit de belangrijkste 
bron is galena, zilverhoudend zwavellooderts.148 
 
3.3.2 Winning en zuivering 
 
Het winnings- en zuiveringsproces voor zilver is waarschijnlijk in het begin van het 2e 
millennium in Klein-Azie ontwikkeld, waarbij mogelijk werd voortgeborduurd op het 
winnings- en zuiveringsproces voor lood. (Volgens de klassieke legende was koning Midas de 
ontdekker van lood en tin.)149 Het looderts wordt door middel van mijnbouw gewonnen. 
Vervolgens wordt het verpulverd, gewassen en gezeefd. Daarna wordt het geroosterd, 
waardoor de zwavel er gedeeltelijk uit verdwijnt en er loodoxide (litharge) ontstaat. Dit 
litharge wordt bij de cupellatie (zie hierboven par. 3.2.2) door reductie omgezet in een lood-
zilver legering, die ook weer door cupellatie van verontreinigingen wordt ontdaan, waarbij het 
lood van het zilver wordt gescheiden. Het zilver wordt ten slotte tot baren omgesmolten.150 
 
3.3.3 Bronnen in de Griekse Bronstijd 
 
Klein-Azië was een van de belangrijkste brongebieden voor zilver. Ook Macedonië, Thracië, 
Perzië, de Cycladen (met name Siphnos en Kithnos) en de mijnen van Laurion (Attika) 
leverden zilver.151 
 
3.3.4 Eigenschappen 
 
Na goud is zilver het meest rekbare en buigzame materiaal. Het soortelijk gewicht is 10.5 en 
het smeltpunt ligt op 962º C.152 Evenals goud lost zilver niet op in eenvoudige zuren en 
oxideert het niet aan de lucht. Wel kleurt het al bij kamertemperatuur zwart.153 In 
tegenstelling tot goud kan zilver wel worden aangetast door bijvoorbeeld zwavel; in de grond 
blijft het dan ook veel minder goed bewaard dan goud. 
 
3.4 Goud- en zilversmidstechnieken 
 
3.4.1 Basisprocessen 
 
3.4.1.1 Plaatmetaal 
 
Plaatmetaal wordt verkregen door een baar goud of zilver op een aambeeld uit te hameren tot 
de gewenste dikte: plaat, blik, folie of blad (de laatste twee alleen bij goud). Dit plaatmetaal 
kan met behulp van verschillende technieken worden bewerkt. Het is een van de meest 
gebruikte middelen in vroeg goudsmidswerk.154 Het plaatmetaal wordt op een ondergrond van 
zachter materiaal (hout, lood, klei, was of bitumen155) geplaatst om te voorkomen dat het  

                                                           
148 Forbes 1964, 202-204; Wehlack 1973, 17; Higgins 1980 (2), 10; Vaktheorie 1981(6), B16-17; Ogden 1982, 
22-23; Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Zilver. 
149 Forbes 1964, 194-198; Higgins 1980 (2), 10. Ogden (1982, 23) noemt een veel vroegere periode, namelijk het 
7e millennium v. Chr. 
150 Forbes 1964, 122, 206, 226-233; Branigan 1974, 90; Higgins 1980 (2), 10; Ogden 1982, 23. 
151 Forbes 1964, 206-226; Vermeule 1967, 19-21; Branigan 1974, 59; Higgins 1980 (2), 10; Ogden 1982, 23-24; 
Niemeier 1990, 66. 
152 Het exacte smeltpunt van zilver is 961,93ºC volgens www.chemicalelements.com. 
153 Wehlack 1973, 18; Grote Winkler Prins Encyclopedie 1979-1984, lemma Zilver. 
154 Ogden 1982, 34. 
155 Destrée 1983, 171. 
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metaal breekt. Vervolgens wordt met behulp van ponsen een patroon of reliëf ingehamerd. Bij 
een complexe vorm wordt er aan beide zijden van het metaal gewerkt. 

Repoussé156 is de techniek waarbij, strikt gesproken, met hamers en ponsen het 
plaatmetaal vanaf de achterzijde wordt gevormd. Zodra de metaalbewerker het werk omkeert, 
om aan de voorzijde verder te werken en details toe te voegen, is er sprake van drijven. Over 
het algemeen worden de termen repoussé en drijven voor beide technieken gebruikt.157 

Repoussé is zowel een basistechniek als een decoratietechniek. Door het handmatige 
karakter is het nogal tijdrovend en inspannend. In plaats van repoussé werden in verschillende 
delen van de Oudheid ook wel meer mechanische processen toegepast, zoals stempelen, slaan, 
werken over een kern en het gebruik van mallen.158 Eigen aan deze processen is dat motieven 
onbeperkt en met weinig moeite herhaald kunnen worden.159 

Stempelen160 is een variant van repoussé. Hierbij is het uiteinde van de pons in het 
gewenste motief in positief reliëf uitgewerkt. Deze pons wordt als een stempel in de 
achterzijde van het metaal gedrukt of geslagen. Pl. 47:1 toont een gegoten bronzen pons 
waarmee amfoorvormige hangers voor Hellenistische ooringen werden geslagen (2e-1e eeuw 
v. Chr.; herkomst onbekend). R. Higgins denkt dat een ‘Cypro-Myceens’ diadeem van 
goudblik(?), afkomstig uit een graf nabij Larnaka (1400-1100), met behulp van dergelijke 
ponsen is gedecoreerd (pl. 47:2). Hierop zijn uiteenlopende motieven verscheidene malen 
aangebracht. De gebruikte ponsen zouden volgens hem hoofdzakelijk zijn bedoeld om 
reliëfkralen mee te maken.161 Dat is echter zeer de vraag: slechts twee van de zeven of acht 
motieven op het diadeem (altaar, rozet) komen ook voor bij de Minoïsche en Myceense 
reliëfkralen. Bovendien is het reliëf van het diadeem (en dus van de pons) mogelijk te plat om 
geschikt te zijn voor een reliëfkraal. 

Ook J. Ogden veronderstelt dat ponsen zijn gebruikt om de herhaalde motieven in reliëf 
op Myceense diademen aan te brengen. Dit valt volgens hem af te leiden uit bepaalde fouten, 
zoals een herhaald motief dat eenmaal omgekeerd wordt weergegeven, of sporen van een 
dubbele slag met de pons. Beide fouten zouden waarneembaar zijn op een door hem als 
‘Myceens’ omschreven diadeem van goudblik, wederom uit Cyprus (Enkomi, graf 93; 1400-
1100), waarop sfinxen en spiralen zijn afgebeeld (pl. 47:3).162  

Hoewel het plausibel lijkt dat er voor de versiering van genoemde diademen ponsen zijn 
gebruikt, betrof het wellicht een Cypriotisch gebruik, dat niet overgenomen is uit de 
Myceense samenleving, maar uit Egypte of het Nabije Oosten. In het hele Aegeïsche gebied 
zijn geen ponsen van dit type uit de Bronstijd teruggevonden. 

Een andere repeterende techniek om plaatmetaal te bewerken is slaan. Bij het slaan is het 
uiteinde van de pons in ‘intaglio’ (verdiept uitgesneden) uitgewerkt. De pons wordt in de 
voorzijde van het metaal gedrukt of geslagen, op de wijze waarop ook munten worden 
geslagen. Higgins meent dat deze techniek minder vaak werd toegepast dan de 
stempeltechniek. Hij noemt geen specifieke periode(n).163 Volgens Ogden werd deze techniek 
waarschijnlijk nu en dan toegepast in Hellenistische en Romeinse tijd.164 

                                                           
156 Higgins 1980 (2), 12-13; Ogden 1982, 36; Destreé 1983, 171. 
157 Soms spreekt men in de literatuur ook wel van drijven en ciseleren, waarbij met drijven juist het ‘grove’ werk 
vanaf de achterzijde wordt bedoeld, en met ciseleren het aanbrengen van details aan de voorzijde. 
158 Higgins 1980 (2), 13. 
159 Destrée 1983, 174. 
160 Higgins 1980 (2), 13. 
161 Higgins 1980 (2), xvi (10E), 13. 
162 Ogden 1982, 37, fig. 4.7 met bijschrift. Mijns inziens kan van een omkering geen sprake zijn: de sfinx in 
kwestie is namelijk niet ondersteboven afgebeeld, maar kijkt de andere kant op. Het lijkt bovendien om een sfinx 
te gaan wiens uiterlijk afwijkt van de drie andere. 
163 Zie noot 160. 
164 Ogden 1982, 37, 39. 
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Bij het werken over een kern165 kan het metaal geheel in de rondte over een kern worden 
gehamerd of gewreven, waarbij de kern niet meer te verwijderen is (zoals bij sommige 
kralen). Het metaal kan ook gedeeltelijk over een kern worden gehamerd, waarna deze 
verwijderd wordt. Zo kunnen er, ten behoeve van een tweezijdig symmetrische vorm, twee 
losse helften vervaardigd worden, die daarna aan elkaar worden gesoldeerd, zodat er toch een 
voorwerp in het rond ontstaat. De gebruikte kern kan bijvoorbeeld van hout of brons zijn. 

Plaatmetaal kan ook worden gevormd door het met hamers en ponsen in een negatieve 
matrijs te drijven, hetgeen als een manier van stansen kan worden beschouwd. Wanneer het 
metaal dun is, kan het in de matrijs worden gewreven of gedrukt met behulp van een spatel.166 
Zo’n matrijs kan eenvoudig van vorm zijn, maar ook ingewikkeld. Voorts kunnen er 
deelmallen worden gebruikt: door hetzelfde stuk plaatmetaal van matrijs naar matrijs te 
verschuiven, komt de beoogde decoratie in delen tot stand.167 

Ook het bewerken van plaatmetaal in een negatieve matrijs kan een hol, dubbelzijdig 
ornament opleveren: indien de matrijs tweezijdig symmetrisch is, kunnen twee afdrukken aan 
elkaar worden gesoldeerd. Mogelijk werd er bij het werken met plaatmetaal van de 
gebruikelijke dikte, zoals plaat en blik, een intermediair gebruikt, een zogeheten ‘force’ (pl. 
48:1).168 Hierbij wordt het te bewerken goud of zilver op de matrijs gelegd, en daar bovenop 
een loden plaatje of een stuk was. Deze intermediair wordt in de matrijs gehamerd en drijft 
het goud of zilver met zich mee, dat zo niet beschadigd raakt door hamerslagen en ponsen. 
Mallen voor dit proces waren van brons, steen en terracotta.169 Ook dit proces bood de 
mogelijkheid een veel hogere productie te bereiken.170 
 
3.4.1.2 Gieten 
 
In de Griekse Oudheid werden sieraden zoals armbanden, ringen, fibulae, spelden, hangers en 
kralen nu en dan gegoten, zoals dat ook gebeurde met grotere voorwerpen als gereedschappen 
en wapentuig. Het gieten van vooral de grotere typen sieraden in kostbaar edelmetaal vond 
zelden plaats. Het bewerken van plaatmetaal leverde immers, met minder materiaalverlies en 
moeite, goede resultaten op.171 De gietmallen waren van brons of steen en konden enkel- of 
meervoudig zijn. De meervoudige mallen, vooral bestemd voor het gedetailleerdere werk, 
werden aan elkaar bevestigd met pen-en-gat-verbindingen. Ze waren eventueel voorzien van 
gietmonden en gietkanalen. Gietkanalen waren in ieder geval afwezig indien een gietvorm aan 
de rand van de mal was uitgesneden, waardoor een kleine opening of gietmond volstond.172 

In de Griekse Bronstijd kende men verschillende giettechnieken:173 
a. Vlakgieten 
Bij vlakgieten kan het materiaal direct in een open mal worden gegoten. De vlakke zijde van 
het materiaal wordt dan aan de lucht blootgesteld. Dergelijke gietsels hebben een vlakke 
achterzijde die veelal door slakvorming en stollingsrimpels is ontsierd. Daarom zou deze 
giettechniek weinig zijn gebruikt voor het maken van kleine metalen voorwerpen, maar wel  
                                                           
165 Higgins 1980 (2), 14; Ogden 1982, 39. 
166 Higgins 1980 (2), 14-15; Ogden 1982, 36. 
167 Destrée 1983, 173. 
168 Higgins 1980 (2), 14-15; Ogden 1982, 36. 
169 Haevernick 1960, 39-40, verwijst naar een experiment van een goudsmid dat heeft uitgewezen dat een mal 
van steatiet geschikt is om er goudblik in te vormen. 
170 Laffineur 1984, 5, spreekt zelfs van massaproductie. 
171 Branigan 1974, 88, 91; Higgins 1980 (2), 18; Ogden 1982, 74; Cornelis 1983, 181. 
172 Branigan 1974, 81; Higgins 1980 (2), 18. 
173 De informatie over deze technieken is ontleend aan Pernice 1904, 189-197; Forbes 1964, 134-136; Branigan 
1974, 77-83; Wartke 1980, 223-224; Ogden 1982, 71-74; Cornelis 1983, 181-184; Reinholdt 1987, 196-197. Zie 
ook Sakellarakis, 1981, 172, voor de opvatting dat de verloren-wastechniek (met was of lood) in de Minoïsch-
Myceense beschaving niet werd toegepast. 
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geschikt zijn geweest voor de vervaardiging van baren of grote voorwerpen die verdere 
bewerking behoefden. Vlakgieten is ook mogelijk in een gesloten mal. Deze mal is dan ofwel 
voorzien van een gietkanaal en afgedekt met een soort tegel, ofwel slechts gedeeltelijk 
afgedekt waardoor een gietkanaal niet nodig is. 
b. Gieten in onderdelen 
Bij het gieten in onderdelen is de mal per definitie gesloten en bestaat hij uit verschillende 
onderdelen, die met behulp van pennen en markeringspunten aan elkaar bevestigd worden. 
Via een gietkanaal wordt het materiaal in de matrijs gegoten. 
c. Verloren-wasmethode 
Bij de verloren-wasmethode wordt eerst een model van was of lood gemaakt (hetzij met de 
hand, hetzij gegoten in een mal). Daarna wordt het model ingepakt in klei. Aan de bovenzijde 
wordt een opening vrijgehouden om het metaal in te gieten, en aan de onderzijde worden 
ontluchtingsgaatjes aangebracht. Vervolgens wordt het voorwerp verhit, zodat de was of het 
lood wordt uitgesmolten en de klei droogt en min of meer wordt gebakken. Ten slotte wordt 
er vloeibaar metaal door het gietgat in het holle kleien voorwerp gegoten. Het metaal neemt 
zo de vorm aan die het model bezat. 
 
3.4.2 Decoratieve processen 
 
Diverse decoratieve processen stonden de goud- en zilversmeden ter beschikking. Er kan een 
driedeling worden gemaakt tussen processen waarbij hetzelfde materiaal aan het product 
wordt toegevoegd (filigrain, granulatie, e.d.), processen waarbij andere materialen worden 
toegevoegd (emailleren, inlegwerk, e.d.) en processen waarbij goud of zilver aan andere 
materialen wordt toegevoegd (platteren, vergulden, e.d.). Voor zover bekend werd van deze 
processen alleen platteren ten behoeve van de in een mal gevormde sieraden gebruikt. 
 
3.4.2.1 Platteren 
 
Bij het toevoegen van goudfolie of goudblik aan andere materialen wordt een kern van glas, 
hout, terracotta of een onedel metaal voorzien van een gouden laag door middel van hameren, 
wrijven of vouwen.174 Dit staat in de literatuur bekend als platteren (‘plating’). Een iets 
ingewikkelder techniek is vergulden. Hierbij wordt bladgoud op een kern gelijmd.175 

In Mycene en Spata zijn glazen reliëfkralen teruggevonden, die ‘ingepakt’ zijn in 
goudblik.176 Het zal weinig moeite hebben gekost een gouden omhulling aan te brengen, 
indien kern en omhulling in dezelfde matrijs werden gevormd.177 Maar misschien werd het 
goudblik in het glazen reliëf geperst en gewreven. 

                                                           
174 De meningen over de toepassingsduur van de eenvoudigste vorm van platteren, namelijk platteren door te 
vouwen, zijn verdeeld. Higgins (1980, 29-30) meent dat deze vorm al weer vroeg verdween, maar Ogden (1982, 
78) stelt dat deze techniek al in het 4e millennium werd toegepast en tot in het 1e millennium in gebruik was. 
175 Higgins 1980 (2), 29-30; Ogden 1982, 78. 
176 De reliëfkralen uit een kamergraf in Spata zijn altaarvormig (LH IIIA-B). Bij 24 van de ca. 50 exemplaren is 
de goudblikbedekking bewaard gebleven (Effinger 1996, n. 621). De 3 reliëfkralen met goudblikbedekking uit 
kamergraf 47 in Mycene zijn papyrusvormig (LH IIIA-B). Die uit kamergraf 69 hebben een rechthoekige vorm 
(3 van de 18 exemplaren zijn met goudblik bedekt) respectievelijk een rechthoekige vorm met W-vormige 
‘franje’ (1 van de 2 exemplaren is met goudblik bedekt), en zijn gedecoreerd met klimop (LH IIIA-B) 
(Sakellariou 1985, 121-122, nr. Γ2300(2), pl. 31, respectievelijk 199, nr. Γ2992, pl. 88). 
177 Zie voor de dubbelfunctie van matrijzen par. 4.3 en de bespreking van matrijs nr. 3 van mal Be 2 in par. 4.4.3, 
C. Hughes-Brock (2008, 7) probeert antwoord te geven op de vraag waarom een waardevol materiaal als glas 
voor een kern werd gebruikt. Zie ook Nightingale 2008, 79. 
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Voorts is van Kreta een dubbelzijdige goudblikken reliëfkraal met een bronzen kern 
afkomstig. Deze kern is zichtbaar geworden door beschadiging van het goudblik.178 Er zijn 
geen gegevens over de vorm van de kern. 
 
3.4.3 Verbindingen en afwerking 
 
Omdat veel (vooral vroege) sieraden uit verscheidene losse onderdelen werden opgebouwd, 
moesten deze worden samengevoegd. Dit gebeurde zowel door ze te vouwen en 
draadverbindingen aan te leggen, als door middel van solderen.179 

Solderen, in de Griekse Bronstijd vanaf LB I veelal toegepast ten behoeve van filigrain en 
granulatie,180 bleek een geschikte techniek om de vlakke achterzijde van goudblikken 
reliëfkralen en reliëfhangers aan de van reliëf voorziene voorzijde te bevestigen. Bovendien 
konden twee identieke reliëfkralen van goudblik zo worden samengevoegd tot een dubbele 
reliëfkraal. Deze techniek is in beide gevallen vastgesteld bij vroege exemplaren van het 
Griekse vasteland (LH I-IIA).181 

Bij solderen wordt in de voeg tussen de onderdelen een metaal aangebracht dat een lager 
smeltpunt heeft dan het metaal van de onderdelen zelf. Net als vandaag de dag gebruikte men 
in de Oudheid voornamelijk hard soldeer.182 Hard soldeer voor goud en zilver was in 
Mesopotamië al bekend in het 3e millennium183 en komt bij Minoïsche sieraden voor vanaf 
VM II (ca. 2400).184 

Er werden twee soldeertechnieken toegepast, ‘gewoon solderen’ en ‘colloid hard 
soldering’. Eerstgenoemde techniek is solderen met een legering die een iets lager smeltpunt 
heeft dan het metaalwerk dat gesoldeerd wordt. Tijdens het solderen wordt een vloeimiddel 
gebruikt. In 1933 (na Chr.) ‘herontdekte’ Littledale een soldeerproces dat hij patenteerde 
onder de naam ‘colloid hard soldering’.185 Hierbij worden koperzouten vermengd met een 
organische lijm en water. Met behulp van de aldus ontstane kleefpasta kost het weinig moeite 
gouden onderdelen aan elkaar te bevestigen. Bij verhitting ontstaat een plaatselijke legering 
van koper met goud, zodat er een verbinding tot stand komt.186  
                                                           
178 Effinger 1996, 35, 194, KaG 2a. De herkomst is tholos I in Kamilari-Gligori Korphi (MM IB-II en LM II-
IIIA). Het betreft een groepje van vijf eendere exemplaren, waarvan de vier onbeschadigde mogelijk eenzelfde 
kern bezitten. 
179 Higgins 1980 (2), 31-33; Ogden 1982, 58. 
180 Bij filigrain en granulatie wordt goudwerk versierd met respectievelijk draad en granulen (bolletjes) van 
goud. Gebruik van zilver in plaats van goud is ook mogelijk, maar schijnt nauwelijks toepassing te hebben 
gevonden. Zie voor filigrain en granulatie: Branigan 1974, 94; Higgins 1980 (2), 19-24; Konstantinidi 2001, 16-
18. 
181 Er is bij mijn weten geen onderzoek gedaan naar de mate waarin solderen plaatsvond bij voltooiing van 
reliëfkralen en reliëfhangers. Mogelijk vond bevestiging in de meeste gevallen plaats door alleen de randen van 
voor- en achterblik samen te vouwen. Bij de vroege enkelzijdige reliëfhanger V 21 zijn beide blikdelen 
aaneengesoldeerd (Müller 1909, 294, nr. 2). Bij de vroege enkelzijdige reliëfkraal V 9 (Karo 1930-33, 51, nr. 52) 
zijn de randen zowel samengevouwen als aaneengesoldeerd. Voorbeelden van vroege reliëfkralen met 
aaneengesoldeerd dubbelzijdig reliëf zijn V 6-7 (Karo 1930-33, respectievelijk 55, nr. 77, en 59, nr. 112). Deze 
ornamenten zijn gecatalogiseerd in par. 8.2.3.1. 
182 Higgins (1980, 32) stelt dat men geen zacht soldeer (lood-tin mengsel met zeer laag smeltpunt) kende, maar 
Ogden (1982, 67) verwijst naar enkele voorbeelden waaruit kennelijk het tegendeel blijkt. 
183 Forbes 1964, 138. 
184 Higgins 1980 (2), 31-33. 
185 Forbes 1964, 139; Higgins 1980 (2), 21-22; Ogden 1982, 65; Callataÿ, de 1983, 187. 
186 Ogden betwijfelt of deze techniek in de Oudheid van meet af aan bekend was. Hij meent dat bij de vroegste 
voorbeelden van granulatie (zoals een ring uit Ur van ca. 2500 v. Chr.) een eenvoudiger techniek werd toegepast, 
waarbij gebruik werd gemaakt van het feit dat twee voorwerpen die in contact met elkaar verhit worden tot een 
bepaalde temperatuur, gelegen onder het eigenlijke smeltpunt, op hun raakvlak beginnen te smelten, waardoor 
beide voorwerpen verbonden worden. Ca. 2000 v. Chr. zou er een vorm van ‘colloid hard soldering’ in zwang 
zijn geraakt.  
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Het afwerken van sieraden behelst ook het verstevigen van holle exemplaren met behulp 
van andere materialen, bijvoorbeeld magnetisch zand.187 Dit gebeurde wel bij Myceense 
ornamenten zoals gouden reliëfkralen en hangers, en mogelijk ook bij holle zegelringen. Ten 
slotte werden de sieraden door schuren en schrapen ontdaan van overtollig soldeer en 
vloeimiddel, en werden ze gepolijst met zand, puimsteen, e.d. en eventueel gebruneerd met 
bruneerstenen (bijvoorbeeld agaat).188 
 
3.5 Faience 
 
3.5.1 Samenstelling en fabricage 
 
De twee belangrijkste bestanddelen van faience uit de Bronstijd zijn silicaten (kwartszand, 
verpulverde zandsteen of vuursteen) en een bindmiddel van sodiumcarbonaat, gewoonlijk 
natron (natuurlijke soda). Door deze bestanddelen te mengen en te verhitten tot ca. 870º C en 
hoger trekt iets van het carbonaat naar het oppervlak, waar het versmelt met de silicaatkorrels. 
Zo ontstaat er een wit, zelfglazurend faience. Voor blauw faience worden de reeds gebakken 
voorwerpen ingesmeerd met een kopermengsel en nogmaals gebakken, of de nog ongebakken 
voorwerpen worden ingesmeerd met een glazuurmengsel van kwarts, natron, koper en kalium. 
Om faience van nog meer kleuren en decoraties te voorzien worden de gebakken voorwerpen 
in verscheidene stadia ingesmeerd en opnieuw gebakken.189 

Het ongebakken mengsel van kwarts en natron is voldoende elastisch en vormbaar om op 
verschillende manieren verwerkt te worden. Reliëfplaques, hangers, e.d. konden worden 
gevormd in enkelvoudige open mallen, waarbij de faiencemassa plastisch dan wel vloeibaar 
kon zijn. Kleine voorwerpen en figurines werden met de hand gevormd. Vazen en potten 
konden worden gedraaid of met de hand gevormd. Rondom vormgegeven kralen werden 
gemaakt door middel van de ‘brandbare kern-methode’, door faience om een plantestengel of 
takje te kneden.190 

De uitvinding van faience berust waarschijnlijk op toeval, maar de ontwikkeling van de 
technologie kan worden beschouwd als de eerste bewuste poging van de mens om een 
synthetisch materiaal te fabriceren.191 Aanvankelijk zouden vuurputten, uitgehakt in rotsige 
grond, een rol hebben gespeeld. Door een toevallige combinatie van silicaathoudend gesteente 
(bijvoorbeeld steatiet), koperhoudend gesteente (bijvoorbeeld malachiet) en as van alkinerijk 
plantenmateriaal, bleek na langdurige verhitting dat sommige stenen helderblauw waren 
geworden. In een volgende fase werden uit steatiet gesneden voorwerpen ingesmeerd met een 
blauw poeder, afkomstig van schraapsel van reeds geglazuurde stenen, en verhit. De laatste 
fase bestond uit de vervanging van de steatieten voorwerpen door een door mensen gemaakt 
silicaathoudend mengsel, alsmede uit de verfijning van het zelfglazurend proces.192 
 
3.5.2 Terminologie193 
 
De term faience is afgeleid van Faenza, een Italiaanse stad die bekend stond om haar 
tinglazuur-aardewerk uit de 16e eeuw na Chr. De term werd aanvankelijk gebruikt om die  

                                                           
187 Zie par. 3.4.2.1 voor een gouden reliëfkraal met een bronzen kern. 
188 Higgins 1980 (2), 33-34; Ogden 1982, 40, 86-87. 
189 Kiefer en Allibert 1971, 111-117; Polinger Foster 1979, 1-2. De verhouding van de belangrijkste 
bestanddelen van faience is: 94 - 99 % kwartszand, 0 - 1 % soda en 2 % kalk, aldus Higgins, 1980 (2), 41. 
190 Evans 1921, 488; Brill 1963, 123; Kiefer en Allibert 1971, 110-111; Hood 1978, 134; Polinger Foster 1979, 
2; Laffineur 1979, 35; Higgins 1980 (2), 40; Ogden 1982, 124-125. 
191 Stone en Thomas 1956, 37-38; Polinger Foster 1979, 3. 
192 Polinger Foster 1979, 3. 
193 Forbes 1957, 110-111; Brill 1963, 123; Polinger Foster 1979, 9-10. 
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antieke voorwerpen aan te duiden waarvan het glanzende oppervlak en de decoratie aan het 
Faenza-aardewerk deden denken. 

Er zijn verschillende namen in omloop waarmee nu eens faience en dan weer glas(pasta) 
wordt bedoeld. De termen ‘porcelain’, ‘glaze’, ‘glazed ware’ en ‘glazed paste’ zijn afgeleid 
van de moderne aardewerktechnologie en zijn weinig specifiek of zelfs onjuist. In een poging 
tot een specifiekere benaming te komen, zijn termen als ‘glazed siliceous ware’ en ‘fritted 
siliceous ware’ gebruikt. Eerstgenoemde term kan echter worden toegepast op vrijwel alle 
materialen met veel silicaat (aardewerk, faience, glas). Laatstgenoemde term moet 
daarentegen beperkt blijven tot een donkerblauw materiaal dat ook wel ‘Egyptisch blauw’ 
wordt genoemd. (‘Frit’ is glas dat gesmolten en verpulverd wordt, zodat het kan worden 
toegevoegd aan glazuur en emaille. ‘Egyptisch blauw’ of ‘fritted siliceous ware’ lijkt echter 
weer sterk op een Laat-Egyptisch materiaal, dat vaak wordt aangeduid als ‘glassy faience’ of 
‘glassy frit’. Hoewel beide materialen ook nogal eens voor pigmenten en sieraden werden 
gebruikt, is het grote onderscheid dat ‘Egyptisch blauw’, in tegenstelling tot de zogeheten 
‘glassy faience/frit’, een kristalstructuur heeft en met een scheikundige formule kan worden 
aangeduid.) 
 
3.5.3 Herkomst en verspreiding van de faiencetechnologie194 
 
Het vroegst bekende faience komt uit Noord-Mesopotamië en dateert van het einde van het 5e 
millennium. Tijdens het 4e millennium ontstond hier een bloeiende faience-industrie met 
verschillende productiecentra. Aan het einde van dit millenium ontstond ook in Zuid-
Mesopotamië een productiecentrum. Het is niet duidelijk of de faience-technologie zich 
vanuit Mesopotamië naar Egypte verspreidde of dat er sprake was van een onafhankelijke 
ontwikkeling, maar aan het einde van het 4e millennium bevond zich ook in Boven-Egypte 
een belangrijk centrum. In het 3e millennium raakte men in de Indusvallei bekend met deze 
technologie. Vanuit deze vier grote centra verspreidde de technologie zich verder naar onder 
andere Syrië, de Levant en de zuidelijke Kaukasus. 

Voorwerpen van faience waren belangrijke handelsobjecten en zijn daardoor in een nog 
veel uitgestrekter gebied aangetroffen, van Groot-Brittannië tot Azië, en van Noord-Afrika tot 
Siberië. 
 
3.5.4 Minoïsch en Myceens faience 
 
De vroegste faience voorwerpen op Kreta komen uit Vroeg-Minoïsche graven op de Mesara-
vlakte en in Mochlos. Waarschijnlijk gaat het hier nog niet om plaatselijke makelij, maar om 
importstukken uit Syrië. Al spoedig, begin MM I, wordt het geproduceerd in Knossos. In LM 
I verschijnt er een tweede productiecentrum, in Kato Zakros, en begint het Minoïsche faience 
zich over heel Kreta en door het Aegeïsche gebied te verspreiden.195 

De Minoïsche faience voorwerpen omvatten onder meer vazen, potten en rhyta, figurines, 
plaques in de vorm van mensen, dieren, planten en schelpen, diverse soorten sieraden, zegels, 
ornamenten en inlegwerk van rozetten, achtschilden, ronde schijven, vierkanten, kruizen, enz., 
en het ‘Township Mosaic’, bestaande uit inlegwerk van mens- en dierfiguren, planten, water 
en huisfaçades.196 

Op het vasteland verschijnt faience pas in de Schachtgraven van Mycene (MH III-LH 
IIA), een enkele kraal uit het 3e millennium, met als herkomst Chalkidice, niet meegerekend.  

                                                           
194 Stone en Thomas 1956, 44; Hood 1978, 132; Polinger Foster 1979, 22-55; Ogden 1982, 125. 
195 Evans 1921, 486-488; Stone en Thomas 1956, 44; Hood 1978, 132; Polinger Foster 1979, 50-60, 155; 
Higgins 1980 (2), 42. 
196 Polinger Foster 1979, 60-118. 
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Het in de Schachtgraven teruggevonden faience is waarschijnlijk deels import van Kreta, 
deels van plaatselijke makelij naar Minoïsch voorbeeld en deels van plaatselijke makelij naar 
eigen smaak en inzicht.197 

De faience voorwerpen uit de Schachtgraven omvatten vazen, potten en rhyta, drie 
zwaardonderdelen, twee vrouwelijke figurines, enkele dolfijnen, een witte tritonschelp, 
plaques in de vorm van ‘sacral knots’, kralen, hangers en inlegwerk in de vorm van 
achtschilden en onderdelen (rozetten) van een speelbord.198 

Uit de navolgende perioden (LM II-III/LH II-III) zijn in talloze Aegeïsche graven, maar 
ook in paleizen en nederzettingen, faience kralen, hangers, reliëfornamenten en dergelijke 
aangetroffen. Hieronder bevonden zich schelpen, rozetten en voorwerpen in geometrische 
vormen.199 Toch kenmerken deze perioden zich door een aanzienlijke afname van het aantal 
teruggevonden faience producten, zowel op Kreta als op het Griekse vasteland. De grote 
bloeitijd van de faience-industrie in deze gebieden is voorbij,200 mogelijk door de opkomst 
van de glasindustrie.201 
 
3.6 Glas 
 
3.6.1 Samenstelling en fabricage 
 
De voornaamste bestanddelen van antiek glas zijn dezelfde als van faience: silicaten, alkali, 
bijvoorbeeld van natron (soda), en calciumcarbonaat (kalk); antiek glas wordt daarom ook wel 
soda-kalkglas genoemd.202 De belangrijkste verschillen tussen faience en glas betreffen de 
verhouding waarin de bestanddelen voorkomen, de duur van de verhitting en de daarbij 
bereikte temperatuur. Bovendien wordt faience eerst gemodelleerd en daarna verhit. Bij glas 
daarentegen gaat verhitting vooraf aan modellering.203 

Het eerste stadium in de glasfabricage bestaat uit het smelten van de ingrediënten tezamen 
met metaaloxiden voor de kleur. Dit zogeheten ‘fritting’-proces wordt uitgevoerd bij een lage 
temperatuur, opdat de vluchtige metaaloxiden behouden blijven. Daarna wordt de massa in 
kwestie – de ‘frit’ – gemalen en opnieuw gesmolten. Het ‘fritting’-proces, niet nodig voor 
faience of geglazuurde stenen, was essentieel voor de vervaardiging van gekleurd glas.204 

Soda-kalkglas is vrij gemakkelijk te bewerken, smelt al bij niet zo hoge temperaturen en is 
tamelijk resistent, behalve in zeer vochtige omstandigheden. Het is gewoonlijk lichtgroen of 
lichtblauw van kleur en soms enigszins opaak (bijvoorbeeld door onvolledige versmelting). 
Door toevoeging van metaaloxiden kan het bijvoorbeeld een donkerblauwe, donkergroene of 
geelbruine kleur aannemen.205 

                                                           
197 Polinger Foster 1979, 118-121. 
198 Hood 1978, 134-135; Polinger Foster 1979, 118-144. 
199 Polinger Foster 1979, 144-145. 
200 Polinger Foster 1979, 156-158. Ook Higgins (1967, 129) merkt op dat er na 1550 (LM II) op Kreta nog maar 
heel weinig vazen en figurines van faience worden gemaakt. Hij meent zelfs dat de faience vazen van het 
Griekse vasteland geïmporteerd zijn uit Syrië. 
201 Panagiotaki (1999, 621) suggereert dit ten aanzien van Kreta. 
202 Forbes 1957, 114; Higgins 1980 (2), 39; Ogden 1982, 128. De verhouding van de bestanddelen van antiek 
glas is: 57 - 72 % silicaten, 9 - 21 % soda en 3 - 10 % kalk, aldus Higgins. 
203 Stone en Thomas 1956, 39; Forbes 1957, 110-111. Papaefthymiou, 1973, 392, oppert echter de mogelijkheid 
van het vormen van glas ‘in koude toestand’, door gemalen glas te vermengen met een bindmiddel en deze 
substantie in mallen te modelleren en pas daarna te bakken. Zij maakt echter niet duidelijk hoe de aldus 
gevormde pasta-achtige voorwerpen tijdens het verhitten in model blijven in plaats van tot een vormeloze massa 
te smelten, tenzij ze impliciet bedoelt dat deze met mal en al verhit worden. 
204 Ogden 1982, 128. 
205 Forbes 1957, 114-116. 
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In zachte toestand is glas zo buigzaam dat het zich gemakkelijk laat uitwalsen tot een plaat 
of uitrekken tot een rol, stang of draad. Het kan worden geknipt, in stukjes gescheurd of in 
een mal geperst. Zelfs kan verhit glas met behulp van een blaaspijp tot bellen worden 
geblazen, zoals in de eerste eeuw voor Chr. werd ontdekt.206 
 
3.6.2 Terminologie 
 
Net als faience en glazuur bestaat antiek glas grotendeels uit silicaten. Het onderscheidt zich 
echter in belangrijke mate van de andere twee door de fabricageverschillen en de verschillen 
in het chemisch proces tijdens het verhitten. 

Glas en glazuur zijn chemisch gezien identiek, maar glazuur is slechts een glasachtige 
laag op een kern van andersoortig materiaal. Deze laag kan aangebracht worden na een eerste 
bakfase, maar de glazuuringrediënten kunnen ook voor het bakken vermengd worden met een 
mengsel van de kern.207 Bij glaspasta worden de ingrediënten bij een hogere temperatuur en 
gedurende langere tijd verhit dan bij faience, waardoor de chemische processen zich verder 
kunnen ontwikkelen. Er ontstaat echter nog geen volledige versmelting, zoals dat bij echt glas 
het geval is.208 

De termen glas en glaspasta worden vaak verward. Archeologen lijken met de term 
glaspasta niet te verwijzen naar een glasachtige substantie zonder volledige versmelting van 
alle ingrediënten, maar naar de opake glassoorten die vroeger werden gebruikt, mogelijk met 
het idee dat dit soort glas in een pasta-achtige, half gesmolten toestand zou zijn verwerkt.209 
 
3.6.3 Herkomst en verspreiding van de glastechnologie 
 
Hoe men er ooit in geslaagd is voor het eerst glas te vervaardigen, is niet geheel duidelijk. 
Zeker is wel dat de ontwikkeling van de faiencetechnologie aan de ontdekking van glas 
vooraf is gegaan, met het vervaardigen van glaspasta als tussenstadium.210 In welk stadium de 
glazuurtechnologie ontwikkeld werd, is onderwerp van discussie en lijkt per regio te 
verschillen. R.J. Forbes plaatst de glazuurtechnologie als direct resultaat van de 
faiencetechnologie in het 4e millennium voor wat betreft Mesopotamië, Egypte en het 
Aegeïsche gebied.211 E. Peltenburg meent daarentegen dat blauw alkaline-glazuur al in het 5e 
millennium bekend was in Mesopotamië en Egypte, en dat het Egyptische faience pas aan het 
einde van het 4e millennium zou verschijnen.212 

Duidelijk is wel dat de productie van glas (of eigenlijk glaspasta) pas halverwege het 3e 
millennium in Mesopotamië voorzichtig op gang begint te komen, terwijl dat in Egypte zelfs 
tot het 2e millennium zou duren.213 Van glasproductie in grotere hoeveelheden was pas einde 
16e eeuw sprake in Mesopotamië en begin 15e eeuw in Egypte.214 Het ging daarbij om echt 
glas, waarbij dus een volledige versmelting van alle bestanddelen heeft plaatsgevonden. Het 
zou zich in deze periode (einde 16e eeuw) ontwikkeld hebben.215 In Syrië en de Levant zou de 

                                                           
206 Moorey 1985, 194. 
207 Forbes 1957, 110-111. 
208 Forbes 1957, 113; Brill 1963, 123; Polinger Foster 1979, 4-5. 
209 Ogden 1982, 130. 
210 Brill 1963, 123; Polinger Foster 1979, 4-5. 
211 Forbes 1957, 113. 
212 Peltenburg 1991, 6. 
213 Forbes 1957, 127-131. Brill 1963, 123. De redenen voor deze late opkomst zijn evenmin duidelijk, aangezien 
men tegen die tijd alle onderdelen van de verschillende verwante technologieën al onder de knie lijkt te hebben. 
Misschien ontbrak gewoonweg de behoefte aan glas, zoals Brill oppert. 
214 Peltenburg 1971, 9; Harden 1981, 31; Ogden 1982, 130, 133. 
215 Polinger Foster 1979, 5-7. 
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plaatselijke glasproductie pas na de Bronstijd ontstaan. Glas van voor die tijd werd uit Egypte 
geïmporteerd.216  

In 1982 werd voor de kust van de Zuid-Turkse stad Kaš het Uluburun-scheepswrak 
ontdekt (overgang van LH IIIA2 naar LH IIIB1). Het schip voer waarschijnlijk, tegen de klok 
in, langs de havensteden van het oostelijk Middellandse Zeegebied. Zijn thuishaven lag 
vermoedelijk aan de Levantijnse kust. Aan boord bevonden zich vooral grondstoffen, maar 
ook voltooide producten, uit Afrika en het Nabije Oosten, onder meer bestemd voor het 
Aegeïsche gebied.217 In het wrak werden 175 glasbaren aangetroffen in de kleuren 
kobaltblauw, turquoise of lichtblauw, amber (geelbruin) en paars. Hun oorspronkelijke vorm 
was ruwweg die van een afgeknotte kegel. De herkomst van deze baren is vooralsnog 
onbekend. Ook is onduidelijk of de baren van verschillende tint ook op verschillende locaties 
werden geproduceerd.218 C. Pulak laat echter zien dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 
kobaltblauwe baren een Egyptische herkomst hebben.219 

Voor Kreta en het Griekse vasteland lijkt de conclusie te zijn dat de grondstof glas in de 
Late Bronstijd in het Aegeïsch gebied, midden in een tijd dat het daar met behulp van mallen 
overvloedig werd gebruikt voor de vorming van reliëfornamenten, niet in eigen 
productiecentra werd vervaardigd, maar werd geïmporteerd. 

D. Harden opperde reeds dat de Myceners het ruwe glas in baarvorm importeerden, 
aangezien het gebruikte type glas een duidelijke overeenkomst in tint en helderheid vertoont 
met het glas uit Mesopotamië.220 Indien er in het Aegeïsche gebied plaatselijke 
productiecentra voor glas als basismateriaal zouden zijn geweest, zouden er ook 
glasproducten in andere kleuren zijn aangetroffen. Alle tot nu toe gevonden glasproducten 
zijn volgens hem echter van hetzelfde, koperhoudende ‘kyanos’ vervaardigd dat in 
Mesopotamië werd gebruikt. (Zie voor een bespreking van de oorspronkelijke kleur van 
Myceens glas en de betekenis van het woord ‘kyanos’ hieronder bij ‘Minoïsch en Myceens 
glas’.) 
 
3.6.4 Minoïsch en Myceens glas 
 
De vroegste, schaarse ornamenten van glas die in het Aegeïsche gebied zijn teruggevonden, 
dateren van het begin van de Late Bronstijd. Ze verschijnen zowel op Kreta (LM I) als op het 
Griekse vasteland (LH I).221 In LH IIB komt in Mycene een beperkte productie van glazen 
reliëfornamenten met behulp van mallen op gang.222 Deze ornamenten tonen dezelfde 
motieven als hun tegenhangers van goudblik.223 De uiteindelijk grootscheepse productie van  

                                                           
216 Forbes 1957, 144; Brill 1963, 123. 
217 Pulak 2008, 289, 297, 299-301. Het wrak lag op een diepte van 42-61 m. Het werd ontdekt door een 
sponzenduiker en opgegraven van 1982-1994. Tussen de lading bevonden zich ook Myceense voorwerpen, 
waaronder twee halskettingen met glazen reliëfkralen. Volgens Pulak waren dit persoonlijke bezittingen van 
twee met de Syro-Kanaänitische bemanning meereizende Myceners met een hoge status. 
218 Pulak 2008, 313. De baren hebben een max. ø van 11-16,2 cm en een max. dikte van 3,7-7,2 cm. 
219 Pulak 2008, 314. Opmerkelijk is dat een replica van een kobaltblauwe Uluburun-baar precies in verscheidene 
terracotta smeltkroezen past die in Tell el-Amarna zijn opgegraven. De smeltkroezen bevatten sporen van 
kobaltblauw glas. De chemische samenstelling van de kobaltblauwe Uluburun-baren komt overeen met die van 
contemporain  Egyptisch ‘core-formed’ vaatwerk, fragmenten van kobaltblauwe baren uit Tell el-Amarna, en 
Myceense reliëfkralen die zich in het Uluburun-wrak bevonden. 
220 Harden 1981, 40. 
221 Zie par. 8.2.5. 
222 In kamergraven 55, 71, 75-76, 81, 84, 88, 93-94 en 102 zijn glazen reliëfkralen en/of reliëfhangers in een LH 
IIB-context teruggevonden. Zie Sakellariou 1985. 
223 Zie bijvoorbeeld de glazen reliëfhanger in de vorm van een klimop met uitwendige ‘waz’ uit graf 55 en het 
goudblikken exemplaar in dezelfde vorm uit graf 81 (Mylonas 1985, 170, nr. 2793, pl. 69, respectievelijk 228, 
nr. 3217 (20), pl. 109). 
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glazen reliëfornamenten, zowel op Kreta als op het vasteland, beleeft haar hoogtepunt in 
LM/LH IIIA-B. 

Glazen sieraden, die aaneengeregen werden of kleding versierden, zouden eens allemaal 
van hetzelfde donkerblauwe en soms groene transparante glas zijn geweest. De donkerblauwe 
kleur dan wel het donkerblauwe materiaal zelf wordt op Myceense Lineair B-tabletten 
waarschijnlijk aangeduid met het woord ‘ku-wa-no’ (Grieks: ‘kyanos’).224 

Er is evenwel nogal wat verschil van mening over de oorspronkelijke kleur van de 
Myceense glassieraden, aangezien het glas inmiddels zo sterk is gecorrodeerd dat het soms 
zelfs voor faience wordt aangezien.225 Higgins gaat uit van twee kleurtypen: donkerblauw en 
licht blauwgroen, het eerste op basis van koper en kobalt, het laatste alleen op basis van 
koper.226 Ogden meent daarentegen dat Myceens glas van een nog donkerder type blauw was, 
afkomstig van kobalt, en sporen van zink vertoont die ontbreken in glas uit Mesopotamië.227 

De precieze oorspronkelijke kleur van het glas (blauw, donkerblauw, helder blauwgroen, 
licht groenig-blauw, turquoise?) blijft in het duister gehuld. Feit is dat op het vasteland en op 
Kreta in de LB III-periode op grote schaal glassieraden worden gefabriceerd; men spreekt in 
dit verband zelfs van ‘massaproductie’, een term die echter veeleer van toepassing lijkt te zijn 
op productiemethoden die tijdens de industriële revolutie werden ontwikkeld. Glazen 
vaatwerk is zeldzaam en wordt grotendeels beschouwd als import (uit Egypte of 
Mesopotamië).228 

Een punt van overeenstemming in de vakliteratuur is dat Myceense glazen reliëfkralen 
gegoten zijn.229 Het gieten van glas is mogelijk door het te verhitten en in vloeibare vorm in 
een mal te gieten.230 Ook kan, zoals uit experimenten is gebleken, een hoeveelheid stroperig 
glas, die zich aan het uiteinde van een kleien of metalen staaf bevindt, in een mal worden 
gedrukt, waarna de glasdraad wordt afgesneden of snel wordt weggetrokken, en de glasmassa 
in de matrijs glad wordt gestreken met bijvoorbeeld een vlakke terracottascherf.231 De mallen 
die hiervoor in gebruik waren, konden enkelvoudig zijn, of meervoudig en gesloten (en dus 
voorzien van gietkanalen en pengaten), afhankelijk van de wens om ornamenten met een 
vlakke achterkant of dubbelzijdige ornamenten te maken. De meeste glazen ornamenten 
hebben een vlakke achterzijde, enkele zijn echter aan twee zijden gevormd.232 Vaak vertonen 
glassieraden nog sporen van het gieten, te weten stollingsribbels en een kromming aan de 
achterzijde, wat er op wijst dat het glas bij het afkoelen enigszins is gekrompen.233 

Er is nog een bijkomende aanwijzing dat glassieraden in mallen gegoten werden: 
gelijkvormige ornamenten in bepaalde vondstgroepen vertonen dezelfde minieme details of  

                                                           
224 Vermeule 1967, 29: ‘The dark blue of the glass beads was the magical color called kyanos in ancient times. It 
was the color of the sea, and of the hair and brows of the greater gods and sea divinities.’ Zij houdt het voor 
mogelijk (pp. 29-30) dat ‘kyanos’ een kleur is die naar verschillende materialen kan verwijzen: niëllo, blauw 
glas en lapis lazuli. Hughes-Brock (1999, 289) noemt ‘kyanos’ ‘some dark or blue substance, probably (if not in 
every case) blue glass and faience’. 
225 Haevernick 1960, 38-39; Harden 1981, 39. 
226 Higgins 1980 (2), 40. 
227 Ogden 1982, 129. 
228 Tsountas 1897, 104; Hood 1978, 136; Laffineur 1979, 31, 34; Harden 1981, 31; Nightingale 2005, 19. 
229 Zie o.a. Haevernick 1960, 39; Vermeule 1967, 21; Laffineur 1979, 34; Higgins 1980 (2), 40; Harden 1981, 
25, 31, 39; Ogden 1982, 131; Laffineur 1984, 6; Deppert-Lippitz 1985, 39. Nightingale (2008, 76) noemt echter 
als alternatieve mogelijkheid ‘chip casting’. Hierbij wordt de matrijs gevuld met grote schilfers dan wel 
korreltjes glas. De mal wordt vervolgens in zijn geheel verhit, waardoor het glas vloeibaar wordt. 
230 Forbes 1957, 110-111; Nightingale 2008, 108. 
231 Schmid 1960, 50-53. 
232 Tsountas 1897, 99-100; Papaefthymiou 1973, 392; Higgins 1980 (2), 40-41; Harden 1981, 25, 39. 
233 Wace 1921-23, 398; Haevernick 1960, 39; Vermeule 1967, 25. 
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foutjes, hetgeen alleen kan worden verklaard doordat ze in een en dezelfde matrijs zijn 
ontstaan.234 

Zowat alle glassieraden zijn voorzien van kanalen voor rijgdraden (hier voor het gemak 
rijggaten genoemd). De meeste lopen evenwijdig aan het oppervlak, van de ene zijkant naar 
de andere. Sommige rijggaten lopen van de voorkant naar de achterkant.235 Vooral het 
aanbrengen van de rijggaten van het eerste type vereist grote vaardigheid. Hoewel het 
menigeen was opgevallen dat veel matrijzen in de hierboven besproken mallen (zie de 
Catalogus) voorzien zijn van lange smalle groeven waarvan de locatie overeenkomt met die 
van de rijggaten in de glassieraden, en men in navolging van Chr. Tsountas236 concludeerde 
dat in deze groeven een draad zou zijn gelegd voordat het glas in de matrijs werd gegoten of 
gedrukt,237 bleek uit experimenten dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan was. Alle draden 
van organisch materiaal (plantaardige stengels, dieren- en mensenharen) brandden 
onmiddellijk weg, nog voordat het glas was afgekoeld, zodat er geen rijggaatjes achterbleven. 
Bij metalen draden smolt het glas vast aan het metaal, zodat de draad er niet meer zonder 
schade uitgehaald kon worden. Uiteindelijk vond men de oplossing, zij het waarschijnlijk niet 
de enige oplossing, door een gouden draad te omhullen met een verse, vochtige grashalm. 
Voordat deze was weggebrand en het glas aan de metalen draad kon vastsmelten, was het glas 
voldoende afgekoeld, zodat de draad zonder schade uit het kant en klare rijggat kon worden 
getrokken.238 Aangezien de meeste groeven voor rijgdraden nogal oppervlakkig (ondiep) zijn, 
stak de ingegoten glasmassa mogelijk iets boven het oppervlak van de mal uit; anders zou er 
op de achterzijde van het glasornament niet meer dan een groef zijn ontstaan, in plaats van 
een rijggat in het inwendige van het materiaal. 

Hoewel het technisch gezien ook mogelijk is om glassieraden door middel van de 
verloren-wastechniek te gieten (zie ook par. 3.4.1.2 en 4.3), lijkt het niet waarschijnlijk dat dit 
gebeurde. Het is ongetwijfeld veel eenvoudiger en efficiënter om glas rechtstreeks in een mal 
te gieten. 
 
3.7 Mineralen en gesteenten239 
 
Het materiaal van de 28 stenen Aegeïsche sieraadmallen is in één geval (mal Di), 
waarschijnlijk bij vergissing, omschreven als ‘leem (siltgesteente)’.240 Van 12 of 13 mallen, 
bijna de helft van het totaal, is de steensoort geïdentificeerd als steatiet (7 van het vasteland, 4 
of 5 van Kreta,241 en 1 van onbekende herkomst).242 Twee of drie mallen zijn van serpentijn  

                                                           
234 Haussoullier 1878, 190; Laffineur 1979, 34, 37-38. 
235 Wace 1921-23, 398; Haevernick 1960, 38; Higgins 1980 (2), 40; Harden 1981, 25. 
236 Tsountas 1897, 100-101. 
237 Vermeule 1967, 25; Papaefthymiou 1973, 392-393. Het verschijnsel dat op sommige mallen echte 
gietvormen, dat wil zeggen matrijzen die van een gietkanaal en/of giettrechter zijn voorzien, gecombineerd 
worden met lange smalle groeven, kan als extra argument dienen voor de opvatting dat deze lange smalle 
groeven geen gietkanalen zijn, maar een andere functie hadden. Voorts zijn deze lange smalle groeven veel te 
smal om als gietkanaal te kunnen fungeren. Bovendien lopen ze aan de ‘overzijde’ van de matrijs nog een stuk 
door, wat noodzakelijk is voor een rijggat, maar onlogisch voor een gietkanaal. 
238 Schmid 1960, 52-53. Evely (2000, 458): voegt hieraan toe: …metals are said to shrink more than a glass on 
cooling: this, in conjunction with a parting agent, would probably also help to ensure the removal of stringhole-
core from finished bead.’ 
239 Een mineraal is een homogeen, natuurlijk bestanddeel van de vaste aardkorst. De meeste mineralen hebben 
zeer specifieke kristalvormen. Een kristal is een homogeen lichaam met een streng meetkundige en wetmatige 
inwendige bouw (kristalrooster). De verschillen in de structuur van dit rooster zijn oorzaak van de verschillende 
natuurkundige eigenschappen van de kristallen en daarmee ook van de mineralen en gesteenten. Een gesteente is 
een mengsel (aggregaat) van in de natuur ontstane mineralen (Schumann 1977 (2), 10). 
240 Zie hieronder, deze paragraaf, bij ‘leem’ en ‘siltgesteente’. Zie ook noot 119. 
241 Mal Kn 2 zou ofwel van steatiet ofwel van serpentijn zijn (Evely 2000, 413, nr. 11). 
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(Kn 2?,243 Kn 4 en Kr, alle drie van Kreta). Twee andere mallen worden omschreven als 
gemaakt van ‘schist’244 (Si 1-2). Voorts zijn er mallen van chloriet schist (Em) dan wel 
chloriet (Po 1?), en van Minnesotaïet (Be 1). Van acht mallen is de steensoort niet nader 
gespecificeerd (Ch, Go, Kn 5-6, Po 1, My 3-4, Th); wel is voor een hiervan een steensoort 
gesuggereerd (Po 1: chloriet). In de loop der tijd zijn ook agalmatoliet (Be 1), basalt (My 2) 
en graniet (My 1, My 3) als malmateriaal aangewezen, waarschijnlijk ten onrechte. Hieronder 
worden de materialen in kwestie besproken. Daarbij wordt vooral gelet op de samenstelling 
en de eigenschappen die van belang zijn bij het gebruik ervan voor sieraadmallen, zoals 
hardheid, hittebestendigheid en structuur. 
 
Steatiet, ook wel zeepsteen, speksteen of potsteen genoemd (en niet te verwarren met 
serpentijn), is een gesteente dat tot de albastgroep behoort. Het is een dichte, witte variëteit 
van talk, heeft een hardheid van slechts 1 op de schaal van Mohs (lopend van 1 tot 10, waarbij 
10 staat voor de hardheid van diamant) en voelt vettig aan.245 Steatiet komt ook in andere 
kleuren voor, zoals groen, geel, blauw, paars en bruin, maar dit zijn verkleuringen veroorzaakt 
door contact met andere materialen (bijvoorbeeld ijzer); de kleur van het dieper gelegen 
gesteente is wit.246 

Hoewel steatiet een zacht gesteente is, wordt het door branden hard, zodat het niet breekt 
wanneer het verhit wordt. Het kan gedurende enkele uren een temperatuur van ca. 1100º C 
verdragen, waarbij slechts een zeer geringe en te verwaarlozen krimp optreedt.247 Behalve dat 
steatiet in eerste instantie zacht genoeg is om gemakkelijk bewerkt te kunnen worden, heeft 
het ook een homogene en compacte structuur, waardoor motieven zeer scherp en gedetailleerd 
uitgesneden kunnen worden.248 

Op Kreta komen tal van steatietbronnen voor. Deze waren al in de Vroeg-Minoïsche 
periode in gebruik, vooral voor kleinere vazen.249 
 
Serpentijn is feitelijk een mineraal, in tegenstelling tot het gesteente steatiet, maar wordt daar 
desondanks vaak mee verward. Het is voornamelijk groen, maar kent tal van variëteiten (zoals 
vergroeiingen met andere mineralen of gesteenten) en heeft wisselende chemofysische 
eigenschappen, reden waarom het ook wel een gesteente wordt genoemd.250 Serpentijn is 
harder dan steatiet, namelijk 2 tot 5,5 op de schaal van Mohs. Door de compacte 
samenstelling laat het zich echter goed snijden.251 Sommige varianten kunnen door branden 
heel hard worden en krijgen dan een wit oppervlak.252 

                                                                                                                                                                                     
242 In de meeste gevallen wordt in de literatuur niet aangegeven waar de identificatie van de steensoort op is 
gebaseerd. Naar mag worden aangenomen, gebeurde identificatie meestal ‘met het blote oog’. 
243 Zie noot 241. 
244 Zie noot 52. 
245 Deer, Howie en Zussmann 1967, 119; Boardman 1970, 374; Schumann 1977 (2), 214; Higgins 1980 (2), 39. 
Een mineraal heeft op de Schaal van Mohs een hoger hardheidsgetal dan een ander indien het in staat is het 
andere mineraal te krassen (Grote Winkler Prins Encyclopedie, 1979-1984, lemma Hardheid). 
246 Warren 1969, 140. 
247 Fenton en Fenton 1946, 303-304; Deer, Howie & Zussmann 1967, 116; Ogden 1982, 73; Evely en Runnels 
1992, 29. 
248 Evely en Runnels 1992, 30-31. 
249 Warren 1969, 140-141. Volgens Becker (1976, 363, 373) zijn echte steatietbronnen minder talrijk. Het betreft 
dan bronnen waarbij de lagen voldoende dik zijn om het materiaal effectief te kunnen delven zodat er 
kunstvoorwerpen van kunnen worden gemaakt. Mogelijk gold dit ook voor de bronnen van andere hier 
besproken materialen, zoals serpentijn. 
250 Zie bijvoorbeeld Warren 1969, 138. 
251 Fenton en Fenton 1946, 304-306; Deer, Howie en Zussmann 1967, 182; Warren 1969, 138; Schumann 1977 
(2), 202. 
252 Boardman 1970, 374. 
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 Er zijn op Kreta veel bronnen voor serpentijn gevonden. Net als die voor steatiet waren 
dergelijke bronnen al in gebruik sinds de Vroeg-Minoïsche periode, vooral voor vazen, 
plengtafels en lampen.253 Witte en groene serpentijn waren in gebruik voor zegels. De meest 
gebruikte variant gedurende de LM IIIB/LH IIIB-periode was echter de zwartgrijze 
serpentijn.254 
 
Agalmatoliet is een gesteente dat, evenals steatiet, behoort tot de albastgroep (en dat soms ook 
met steatiet verward wordt255). Het wordt ook wel beeldsteen, pagodensteen en pagodiet 
genoemd, omdat het veel gebruikt wordt om beelden van te snijden. Agalmatoliet is een zacht 
gesteente (1 tot 1,5 op de schaal van Mohs) met een compacte structuur, dat door branden 
uiterst hard wordt.256 Net als steatiet en serpentijn lijkt agalmatoliet dus over de juiste 
eigenschappen te beschikken om er fijne details in uit te snijden.257 
 
Chloriet schist258 of chloriet is eveneens een gesteente, veelal grijsgroen tot zwart van kleur 
(ook wel groen steatiet genoemd). Het is tamelijk zacht.259 Op Kreta komen ook veel bronnen 
van chloriet schist voor.260 Het materiaal werd door steensnijders blijkbaar zeer geschikt 
geacht: het werd, na serpentijn, het meest gebruikt voor het snijden van vazen. Aangezien er 
veel variëteiten chloriet schist bestaan, met elk hun eigen kenmerken en eigenschappen, kan 
er geen algemene uitspraak worden gedaan met betrekking tot de hittebestendigheid ervan.261 
 
Basalt is een vulkanisch en hard gesteente met veel variëteiten en kleurschakeringen, meestal 
met een fijnkorrelige structuur.262 Het is ongevoelig voor hoge temperaturen, maar zou niet 
erg geschikt zijn om fijne details in uit te snijden.263 
 
Graniet, eveneens een vulkanisch gesteente, is zeer grofkorrelig. Het bestaat voornamelijk uit 
veldspaten en kwarts, waarbij vooral het laatste mineraal vrij hard is. Er bestaan veel 
variëteiten en kleurschakeringen.264 Hoewel bestand tegen hitte, lijkt graniet wegens de 
relatieve hardheid en de grofkorrelige structuur nauwelijks geschikt voor het uitsnijden van 
fijne details.265 
 
Leem is geen mineraal of gesteente, maar een grondsoort, samengesteld uit silt (slib), zand en 
klei, in een gemiddelde verhouding van respectievelijk 70-20-10 %. Bij andere verhoudingen 
is sprake van zandige of kleiige leem. Doordat leem ijzerverbindingen bevat, is het gelig of  

                                                           
253 Warren 1969, 138-140. 
254 Boardman 1970, 374. 
255 Zie bijvoorbeeld Higgins 1980 (2), 39. 
256 Schumann 1977 (2), 214. 
257 Gegevens over het voorkomen van agalmatoliet op Kreta zijn mij niet bekend. 
258 Chloriet schist is chloriet met een schisteuze structuur. Zie voor de betekenis van de term ‘schist’ noot 52. 
259 Warren 1969, 129-130. De hardheid van chlorietmineralen varieert van 2 tot 3 op de schaal van Mohs 
(www.igweb.vub.ac.be). 
260 Warren 1969, 129-130. De bekende bronnen van chloriet schist zouden volgens Becker, 1976, 373-374, bij 
delven geen geschikte kwaliteit opleveren (zie noot 249). Wel meent hij dat er manieren waren om aan het ruwe 
materiaal te komen zonder het te hoeven delven, bijvoorbeeld door ‘mechanische voorsortering’ (erosie e.d.), 
waarbij stukken chloriet afbrokkelen in kleinere stukken, waarvan dan kunstvoorwerpen gemaakt konden 
worden. 
261 Erkelens 1993, II, 37. Zij baseert zich hierbij op informatie van prof. ing. P.A. Riezebos, vakgroep Fysische 
geografie en Bodemkunde, Universiteit van Amsterdam. 
262 Fenton en Fenton 1946, 117-119; Hellinga 1980, 44. 
263 Pernice 1904, 197. 
264 Fenton en Fenton 1946, 92-99; Hellinga 1980, 33. 
265 Zie noot 261. 



 93

bruin van kleur, soms ook rood, grauw of wit.266 Leem, nog steeds in grote delen van de 
wereld een belangrijk bouwmateriaal, werd in de Bronstijd op Kreta en het Griekse vasteland 
gebruikt om de muren van de bovenverdieping van woonhuizen op te trekken. Stenen van 
leem (‘mudbrick’), ook kleitichel genoemd, werden in de zon gedroogd of in een houten mal 
gegoten.267 Het lijkt echter uitermate onwaarschijnlijk dat leem zelf als materiaal voor mallen 
diende, zoals ten aanzien van de Dimini-mal is beweerd.268 
 
Siltgesteente is een afzettingsgesteente dat hoofdzakelijk is samengesteld uit hoekige 
slibdeeltjes.269 De vorming van siltgesteente doet de samenhang van de minerale deeltjes en 
de hardheid toenemen, waardoor er tijdens het snijden in de steen minder kans is op breuk. 
Dit maakt verfijnde details en complexe vormen mogelijk.270 
 
3.8 Glyptische technieken 
 
3.8.1 Gereedschap en techniek 
 
Hoewel de meeste literatuur over steensnijkunst betrekking heeft op zegels, kralen en stenen 
vazen, kan hieruit toch wel iets worden afgeleid met betrekking tot stenen mallen. 

Er zijn aanwijzingen voor werkplaatsen voor stenen vazen, zegels e.d. Mogelijk werden in 
zulke werkplaatsen ook metalen voorwerpen vervaardigd.271 Het is goed voorstelbaar dat men 
in dergelijke combinatiewerkplaatsen stenen mallen sneed.272 Zoals H. Hughes-Brock 
opmerkt, vereiste het snijden van matrijzen dezelfde vaardigheden als het graveren van 
zegels.273 

Gereedschappen zullen in het begin hebben bestaan uit diverse snij- en schraapwerktuigen 
en beitels van bijvoorbeeld obsidiaan en amaril (afkomstig van Melos en Naxos), vuursteen, 
of brons, waarmee met gemak de zachtere steensoorten bewerkt konden worden.274 

In VM III-MM I raakte op Kreta voor het snijden van stenen vazen de cilindrische boor in 
zwang. Waarschijnlijk was dit, net als in Egypte, een holle rietstengel, die, gezien de aard van 
rietstengels, een uiteenlopende middellijn kon hebben. De holte in de stengel werd met 
slijppoeder gevuld. Dat poeder bestond uit kwarts en, vanaf MM III-LM I, bovendien uit 
amaril. Om te boren moest de stengel in een roterende beweging worden gebracht. Het 
slijppoeder bezat doorgaans de vereiste hardheid om de steen uit te kunnen boren; zo bezit 
amaril een hardheid van 8 op de schaal van Mohs.275 

De Aegeërs introduceerden aan het begin van de Late Bronstijd een instrument dat 
omschreven kan worden als een snijpasser.276 Mogelijk werden hiermee discusvormige 
motieven ingekrast, waarna het materiaal binnen de cirkel werd uitgehold. 

                                                           
266 Grote Winkler Prins Encyclopedie, 1979-1984, lemma Leem. 
267 Castleden 2005, 115-116, fig. 4.1. 
268 Zie de aanhef van deze paragraaf. 
269 www.britannica.com 
270 us.geocities.com 
271 Warren 1969, 157-158; Younger 1979, 266; Laffineur 1979, 39. 
272 Zie hoofdstuk 7, Werkplaatsen en paleizen. 
273 Hughes-Brock 1999, 289. 
274 Boardman 1970, 377, 379-380. 
275 Warren 1969, 158, 160-161. 
276 Warren 1969, 158-159; Evely 1993, 192 en n. 117. Het vroegste bewijs voor het gebruik van een snijpasser is 
te zien op de ‘Treasury of Minyas’ in Orchomenos. Evely verwijst naar motieven uit Grafcirkel A in Mycene 
(Karo 1930-33, pls. 6, 29), die met behulp van dit instrument zijn gemaakt. Op Kreta is het gebruik van een 
snijpasser pas bewezen in LM II-IIIA1. Zie ook de cirkelvormige insnijding met centrale punt op één der lange 
zijden van mal Be 2. 
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Voor een mal moest eerst een geschikt stuk steen op maat gezaagd of gesneden worden en 
glad worden afgewerkt. Om er vervolgens in te kunnen snijden, moest het goed vastliggen. 
Dit kon bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door de steen te verankeren in klei, was, bitumen 
of lood. Ook is het mogelijk dat de steen vastgebonden en met pennen op zijn plaats gehouden 
werd.277 Dit zou dan verklaren waarom sommige mallen, vooral op de smalle, onbewerkte 
zijkanten, inkepingen, groeven en ondiepe gaten vertonen.278. 

Voordat een matrijs werd uitgesneden, werd (zoals nog te zien is bij motief 3 op Sitia-mal 
1, motieven 3, 9, 20 en 22 op Mycene-mal 7, en mogelijk ook motief 1 op Knossos-mal 5) het 
kader ingekrast waarbinnen het motief moest passen. Nadat het motief met behulp van 
bovengenoemde werktuigen was uitgesneden, werden de kaderlijnen weggeschuurd279 en was 
de matrijs klaar voor gebruik. 
 
3.8.2 Gieten in stenen mallen 
 
Hoewel de giettechnieken reeds besproken werden (par. 3.4.1.2), lijkt het zinvol om op deze 
plaats nog enkele opmerkingen te maken over het gieten in stenen mallen. 

Experimenten met het gieten van glas in open stenen mallen hebben de juistheid van twee 
veronderstellingen bevestigd. Ten eerste bleek dat glasornamenten vervaardigd konden 
worden door gesmolten glas te gieten of te persen in stenen matrijzen (zie ook par. 3.6.4, 
‘Minoïsch en Myceens glas’). Ten tweede bleek de voor deze experimenten gebruikte mal van 
steatiet bestand te zijn tegen de hoge temperaturen.280 

Ook met het gieten van metaal in stenen mallen zijn experimenten gedaan. E. Pernice 
gebruikte voor zijn proeven mallen in verschillende steensoorten, zoals albast, kalksteen, 
steatiet en leisteen. Het betrof zowel open mallen als gesloten mallen met gietkanalen, 
vervaardigd naar antieke voorbeelden. In alle gevallen waren de afgietsels volledig 
onbruikbaar. De mallen zelf werden zwaar tot zeer zwaar beschadigd door het contact met het 
hete metaal, hoewel ze van tevoren goed waren doorverhit. De mal van steatiet overleefde een 
eerste poging weliswaar goed, maar na een tweede poging was ook deze mal te zeer 
beschadigd om hem nog verder te kunnen gebruiken. Alle mallen vertoonden bovendien 
brandsporen.281 

In 1980 liet R.-B. Wartke zien dat het gieten van metaal in vijfendertig gietmallen uit 
West-Azië (Assur, Babylon, Uruk, Megiddo, Sendschirli; 3e-1e millennium) goed en 
probleemloos verliep. De mallen zijn van diverse materialen (meest kalksteen en serpentijn, 
voorts een enkel exemplaar van leisteen, gebrande klei en brons) en bevatten matrijzen voor 
de vervaardiging van sieraden, zowel enkel- als dubbelzijdig (contramallen voor de 
dubbelzijdige voorwerpen ontbraken overigens). Ze bevatten giettrechters, gietkanalen en 
pengaten. Ontluchtingskanalen zijn door de geringe afmetingen der matrijzen blijkbaar 
overbodig en ontbreken dan ook.282 Het tijdens het experiment gebruikte materiaal was lood, 
onder meer omdat dit een relatief laag smeltpunt bezit (327º C). De matrijzen werden tijdens 
het gieten bedekt met een dunne plaat van gladgepolijst marmer, die met een houten 
schroefklem aan de mal werd bevestigd. Ongewenste uitsteeksels (meegegoten giettrechters, 

                                                           
277 Younger (1979, 262) suggereert van een bepaalde kraal dat het boorgat bedoeld was om de kraal tijdens de 
bewerking op zijn plaats te houden: het gat is zeer ondiep en heeft een vrij lange middellijn. 
278 Zoals de mallen Kn 2, Pa en Po 2 van Kreta, en mal My 2 uit Mycene. 
279 Evely en Runnels 1992, 31. 
280 Schmid 1960, 50-53. 
281 Pernice 1904, 154-197. 
282 Op ongeveer negen van de achtentwintig besproken Minoïsche en Myceense mallen voor reliëfornamenten 
zijn gietkenmerken te zien (zie hoofdstuk 4, Functies, en Appendix III). Op twee of drie van deze mallen zijn 
ontluchtingskanalen aanwijsbaar. Zie de matrijs voor een bijl in de Gournia-mal (nr. 1), de matrijs voor de 
‘cultushorens’ in Sitia-mal 1 (nr. 5) en de ringvormige matrijzen in de Dimini-mal (nrs. 1, 3). 
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gietkanalen en bramen) werden na vervaardiging van het gietstuk mechanisch verwijderd met 
schaar, mes en fijne vijl.283 

Volgens Ogden hebben experimenten met het gieten van goud (dat, zoals we in par. 3.2.4 
zagen, een veel hoger smeltpunt heeft dan lood, namelijk 1064º) in stenen mallen tot 
uiteenlopende resultaten geleid. Hij stelt dat met oefening en ervaring een goed resultaat 
mogelijk is. Bovendien merkt hij op dat er niet voor niets zoveel mallen van steatiet voor 
metalen voorwerpen zijn teruggevonden, zelfs in die gebieden waar dit materiaal relatief 
moeilijk te verkrijgen is. Dit moet te maken hebben met de gunstige eigenschappen met 
betrekking tot het snijden en/of gieten.284 Ook A. Papaefthymiou bevestigt dat het technisch 
gezien mogelijk is om goud te gieten in stenen mallen (open en gesloten), mits de betreffende 
steensoort hittebestendig is.285 Mallen van steatiet zouden dus heel goed gebruikt kunnen zijn 
voor het gieten van zowel glas als goud. 

De eigenschappen van serpentijn, agalmatoliet en chloriet schist zijn vergelijkbaar met die 
van steatiet: de hardheid is niet onoverkomelijk hoog en de compacte structuur maakt het 
mogelijk om de motieven scherp en strak uit te snijden. Vooral van serpentijn en agalmatoliet 
lijkt ook de hittebestendigheid gunstig; de eigenschap om door het branden hard te worden, 
kan in het geval van ‘mallen-repoussé’ eveneens voordelig zijn. De hittebestendigheid van 
chloriet schist kan per variëteit echter zo verschillen, dat daar (zonder nader mineralogisch 
onderzoek) geen uitspraak over kan worden gedaan. 

Basalt en graniet lijken niet de juiste eigenschappen te bezitten. Beide materialen zijn te 
hard zijn om goed te kunnen worden bewerkt. Ook de grofkorrelige structuur van graniet lijkt 
niet gunstig. Waarschijnlijk zijn Mycene-mallen 1 en 3 daarom niet van graniet en Mycene-
mal 2 niet van basalt, zoals Schliemann, Tsountas en vele latere auteurs hebben aangenomen, 
maar van steatiet of een vergelijkbare steensoort.286 

                                                           
283 Wartke 1980, 223-258. Wartke toont zowel de mallen in kwestie als de in lood gegoten voorwerpen. 
284 Ogden 1982, 73. 
285 Papaefthymiou 1973, 392. E. Konstantinidi-Syvridi en M. Kontaki (2009, 314) merken op dat een mal, 
voorafgaand aan het gieten van metaal, verhit moet worden, om te voorkomen dat het eerste metaal in de matrijs 
direkt afkoelt en stolt en zo het vullen van de matrijs belemmert. 
286 Zie voor literatuurverwijzingen en beschrijving van het materiaal de Catalogus (hoofdstuk 3). 
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4 Functies 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk behandelt de functies van de achtentwintig mallen voor reliëfornamenten en 
kleine cultusvoorwerpen, dat wil zeggen de gebruiksmogelijkheden met betrekking tot 
materialen en technieken. De ideeën die daarover door archeologen naar voren zijn gebracht, 
komen aan bod in een historisch overzicht. Vervolgens wordt commentaar geleverd op de 
geopperde mogelijkheden en wordt per mal bekeken welke functies in aanmerking komen. 
 Aan het einde van het hoofdstuk is bovendien een beknopte verhandeling opgenomen over 
Kretenzische mallen voor andersoortige voorwerpen. De zienswijze dat deze mallen licht 
kunnen werpen op de oorsprong van de mallen voor reliëfornamenten en kleine 
cultusvoorwerpen komt aan de orde in de Slotbeschouwing (hoofdstuk 9). 
 
4.2 Historisch overzicht 
 
Over de functies van de mallen zijn in de loop der tijd verschillende meningen geuit. Het was 
Heinrich Schliemann die in 1876 in Mycene de eerste twee sieraadmallen (My 1-2) aantrof. 
Hij achtte het waarschijnlijk dat ze bestemd waren voor het gieten van goud en zilver.287 Tien 
jaar later publiceerden Furtwaengler en Loeschcke Berlijn-mal 1. Zij opperden dat zowel deze 
mal als de twee mallen uit Mycene bestemd waren voor het fabriceren van glazen 
ornamenten.288 Argumenten voor beide visies bleven achterwege. 
 Chr. Tsountas, in 1890 de vinder van de derde Mycene-mal (My 3), was van mening dat 
deze mallen zowel voor het stansen van goudblik als voor glazen ornamenten bedoeld waren. 
Hij voerde als argument aan dat de matrijzen enkelzijdig en nogal ondiep waren, net als de 
meeste glazen ornamenten. Tsountas wees op de aanwezigheid van lange smalle groeven in 
de mallen, volgens hem bedoeld om een draad in te leggen voordat de glasmassa in de matrijs 
werd gedaan. Zo kon er een kant en klaar rijggat ontstaan. Hij betoogde dat er geen goud in de 
matrijzen gegoten zou zijn, omdat gietkanalen ontbraken. Wel konden deze matrijzen zijn 
gebruikt voor het stansen van goudblik, dat vervolgens tot enkelzijdige en dubbelzijdige 
(holle) gouden sieraden kon zijn verwerkt.289 
 In het jaar 1903 stuitte Arthur Evans op Knossos-mal 1, de eerste van zes teruggevonden 
mallen voor reliëfornamenten uit Knossos. Hij bracht de mal in verband met de vondst van 
faience ornamenten in Knossos en gebruikte hem als ondersteunend bewijs voor zijn visie dat 
er in Knossos een plaatselijke faience-industrie had bestaan. De afmeting en het hoge reliëf 
van enkele matrijzen achtte hij ongeschikt voor het gebruik van glaspasta en voor het drijven 
van metaal.290 Het idee dat er in mallen ornamenten van faience konden zijn gevormd, was in 
zekere zin in 1891 al door C. Schuchhardt geopperd ten aanzien van de Myceense mallen. 
Schuchardt meende namelijk dat deze mallen, behalve voor goudblik, bedoeld waren voor 
klei. Hierbij zij opgemerkt dat de ornamenten die door anderen werden geïnterpreteerd als 
gemaakt van glas, door hem beschouwd werden als gemaakt van terracotta geglazuurd met 
loodglas.291 
 In 1904 publiceerde E. Pernice de resultaten van een reeks experimenten met het gieten 
van metaal in stenen mallen, om zo een uitspraak te kunnen doen over een aantal in Troje  
                                                           
287 Schliemann 1880, 108. 
288 Furtwaengler en Loeschcke 1886, 34. 
289 Tsountas 1897, 99-101. Ook Schreiber (1894, 277, 280-281) meende dat de drie vroegst bekende mallen uit 
het Minoïsch-Myceense cultuurgebied – Mycene-mallen 1 en 2 en Berlijn-mal 1 – bestemd waren voor het 
stansen van goudblik, aangezien gietkanalen ontbraken. 
290 Evans 1902-1903, 64-65; Evans 1921, 488-489. 
291 Schuchhardt 1891, 279; Tsountas 1897, 99. 
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gevonden mallen. Omdat de experimenten op een mislukking uitliepen en de door hem 
gebruikte proefmallen zware brandsporen vertoonden, meende hij dat de Trojaanse mallen 
nooit in aanraking konden zijn geweest met heet metaal. De meeste hiervan vertoonden 
immers geen brandsporen. Zijns inziens waren in elk geval sommige van deze mallen 
(bestemd voor wapentuig) gebruikt om wasmodellen te maken voor de verloren-wastechniek. 
Deze mogelijkheid hield Pernice, naast andere mogelijkheden (gebruik van glaspasta, stansen 
van goudblik), ook open voor de Myceense mallen. Ook in het geval van mallen met 
gietkanalen nam hij aan dat deze bestemd waren voor het gieten van modellen van was of 
lood. Het rechtstreeks gieten van goud in stenen mallen sloot hij resoluut uit, omdat dit proces 
nauwelijks of geen goede resultaten zou kunnen opleveren.292 
 A.J.B. Wace gaf, in 1923, Evans gedeeltelijk gelijk: naar zijn mening waren de matrijzen 
voor het ‘krullend blad’ (onder meer te vinden op Knossos-mal 1) uitsluitend geschikt voor de 
verwerking van materialen die bij het drogen of afkoelen enigszins krimpen, zoals 
bijvoorbeeld faience en glaspasta, waarbij hij tevens verwees naar experimenten. Deze 
matrijzen zouden te diep en te veel ondersneden zijn om een niet-krimpend materiaal, zoals 
goud, in te gieten. Het stansen van goudblik zou om dezelfde reden onmogelijk zijn geweest. 
Wace liet zich echter niet uit over de andere matrijzen in de mallen.293 
 
4.3 Commentaar op de gebruiksmogelijkheden 
 
Na Wace’ bijdrage aan het debat over de gebruiksmogelijkheden der mallen stokte de stroom 
ideeën hierover. De eerder geopperde mogelijkheden werden alleen nog herhaald, eventueel 
aangevuld met extra argumenten. Samengevat zijn die mogelijkheden de volgende: 
- de mallen zouden bestemd zijn geweest voor het rechtstreeks gieten van enkelzijdige 
respectievelijk dubbelzijdige massiefgouden ornamenten, 
- voor het stansen van goudblik, 
- voor het modelleren van ornamenten in faience, 
- voor het gieten/persen van enkelzijdige respectievelijk dubbelzijdige glazen ornamenten, 
- voor het maken van wasmodellen voor de verloren-wastechniek. 
Daarnaast is er een door velen gedeelde visie dat tal van mallen bestemd zijn geweest voor 
een combinatie van materialen en/of technieken:294 hetzij in de zin dat de verschillende 
matrijzen van een mal voor verschillende doeleinden werden gebruikt, hetzij in de zin dat één 
en dezelfde matrijs op verschillende manieren werd gebruikt, dat wil zeggen een 
dubbelfunctie had. 
 
In paragraaf 3.7, ‘Mineralen en gesteenten’, is gebleken dat bepaalde steensoorten geschikt 
zijn om gedetailleerde vormen in uit te snijden en waarschijnlijk ook om hete materialen in te 
gieten en langere tijd hoge temperaturen te kunnen weerstaan. Goud kan waarschijnlijk wel in 
stenen mallen worden gegoten, hoewel dit niet eenvoudig lijkt te zijn en kennelijk enige 
ervaring vergt. Afgaand op het aandeel van gegoten exemplaren binnen het geheel van de 
gevonden gouden sieraden, lijkt het niet aannemelijk dat deze techniek op grote schaal werd 
toegepast voor reliëfornamenten.295 In die gevallen waarin men dubbelzijdige, massiefgouden 
sieraden wenste, werden deze gemaakt met behulp van gesloten mallen, voorzien van 
gietkanalen en pengaten. In alle andere gevallen werden gouden sieraden gemaakt van  

                                                           
292 Pernice 1904, 180-197. 
293 Wace 1921-23, 398. Evely (2000, 415) wijst er op dat metalen tijdens het afkoelen eveneens krimpen. Het 
volume van gouden voorwerpen zou bijvoorbeeld met 5 % afnemen. 
294 Haevernick 1960, 39-40; Daux 1967, 658; Papaefthymiou 1973, 394-395; Harden 1981, 39; Mierse 1983, 24; 
Laffineur 1979, 31-39, en 1984, 6; Evely en Runnels 1992, 31; Hughes-Brock 1992, 628; Hughes-Brock 2008, 7. 
295 Papaefthymiou 1973, 392; Evely en Runnels 1992, 31. 
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goudblik, hetzij handmatig gedreven, hetzij gestanst in mallen. Hoewel de mogelijkheid dat 
gouden sieraden een enkele keer als enkelzijdige ornamenten werden gegoten niet uit te 
sluiten valt, is het aannemelijk dat de mallen zonder gietkanalen en pengaten over het 
algemeen niet werden gebruikt voor het rechtstreeks gieten van massiefgouden ornamenten. 
De afwezigheid van brandsporen op de door mij onderzochte mallen in Athene (My 1-4) en 
Berlijn (Be 1-2) kan hierbij dienen als extra ondersteunend bewijs.296 
 In tegenstelling tot het gieten van goud werd het stansen van goudblik in stenen mallen wel 
op grote schaal toegepast, zoals blijkt uit de teruggevonden ornamenten van goudblik op 
Kreta en het vasteland. De technische mogelijkheid hiervan is bovendien door experimenten 
bewezen. Ook is gebleken dat faience in mallen gevormd kan worden, al blijft de vraag 
bestaan of de zo gemodelleerde producten eerst uit de mal werden gehaald en daarna verhit, 
of dat de mal met faiencevulsel en al verhit werd. Daarnaast kan men zich afvragen of faience 
een geschikt materiaal is om alle kleine details weer te geven die sommige matrijzen 
vertonen, en of faience geschikt is voor zeer ondiepe matrijzen. Ook glas kan worden gegoten 
of geperst in stenen mallen; de glazen sieraden zelf tonen dit aan. Het gaat zowel om 
enkelzijdige glasornamenten met vlakke achterzijde als om dubbelzijdige glasornamenten. 
Voor de laatste werden gesloten mallen met gietkanalen en pengaten gebruikt. 
 Gegevens over de verloren-wastechniek zijn minder talrijk. Men kende de techniek in de 
Bronstijd waarschijnlijk wel, maar op welke schaal deze werd gebruikt, is onbekend, omdat 
zowel de modellen van was of lood als de terracotta omhulsels meestal verloren zijn 
gegaan.297 Met betrekking tot kleine ornamenten ligt het voor de hand dat de vervaardiging 
van was- of loodmodellen alleen zin heeft indien het de bedoeling is massief gouden 
voorwerpen te vervaardigen. Glas en faience kunnen immers veel gemakkelijker en efficiënter 
rechtstreeks in mallen gevormd worden, zonder tussenkomst van modellen. Wanneer men 
echter aanneemt dat de mallen onder meer gebruikt werden voor de vervaardiging van 
modellen voor massiefgouden ornamenten, is het impliciete uitgangspunt de 
vooronderstelling dat het direct gieten van goud in stenen mallen niet mogelijk is. Er zijn, 
kortom, twee redenen om aan te nemen dat de mallen niet werden gebruikt voor de 
vervaardiging van model-reliëfornamenten voor de verloren-wastechniek, ofschoon dit in 
technisch opzicht mogelijk is:298 1. Er zijn bijna geen gegoten massiefgouden ornamenten 
teruggevonden. 2. Het rechtstreeks gieten van goud in stenen mallen is waarschijnlijk 
mogelijk. 
 
De toepassing van een combinatie van technieken met behulp van een en dezelfde mal vond 
zeker plaats. Er zijn minstens vier mallen waaruit dit blijkt: 
- De Kretenzische Poros-mal 1 telt matrijzen voor zegelringen (met pengaten en gietkanalen). 
Daarnaast toont deze mal matrijzen voor een eenvoudige hanger en een eenvoudige kraal 
(eveneens met pengaten en gietkanalen), en een matrijs zonder gietkanaal (reliëfornament 
vrouwenfiguur). 
- Op de Kretenzische Sitia-mal 1 is matrijs 1, mogelijk als enige op deze mal, niet uitgerust 
met een gietmond. Waarschijnlijk diende de matrijs voor het stansen van blik. 
- Op Mycene-mal 5 bevinden zich zowel matrijzen voor reliëfornamenten (zonder pengaten 
voor een contramal) als een matrijs voor een ringzegel (met pengaten). 
                                                           
296 Op Knossos-mal 2 zijn door Erkelens brandsporen vastgesteld. De verkleuringen in kwestie bevinden zich 
echter niet in de matrijzen, maar op het maloppervlak. Zij meent dat deze eerder het gevolg zijn van een 
ongelukje met vuur of van een brand zoals die ook het paleis van Knossos getroffen heeft, dan van het gieten met 
vloeibaar metaal. Erkelens 1993, II, 62, n. 241. 
297 Er zijn enkele uitzonderingen, zowel wat betreft de loden modellen als de terracotta mantels (Pernice 1904, 
189-197; Laviosa 1967-68, 499-510; Branigan 1974, 83; Evely 2000, 360, nr. 29, 362, 366, fig. 145.7). 
298 In het kader van dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan de vraag of de verloren-wastechniek voor 
bijvoorbeeld zegelringen werd gebruikt. Zie daarvoor Konstantinidi-Syvridi en Kontaki 2009. 
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- De aanwezigheid van sporen goud en restjes faience (of glas) op Berlijn-mal 2 (herkomst 
onbekend) wijst op het gebruik van verschillende technieken, aangezien goudblik door middel 
van een andere techniek in de matrijs werd gevormd dan de beide andere materialen. 
 Met dit laatste voorbeeld kan de dubbelfunctie van een matrijs worden aangetoond: het 
goud en de faience dan wel het glas bevinden zich immers beide in de matrijs voor de 
rechthoekige plaque met rozetten (motief 3). 
 Onder deze dubbelfunctie wordt in de vakliteratuur verstaan dat de meeste lossende299 
matrijzen zonder gietkanalen èn voor het persen/gieten van glas èn voor het stansen van 
goudblik werden gebruikt, al naar gelang waaraan behoefte bestond. De aanname daarbij is 
dat de lange smalle groef voor een rijggat (in het glazen ornament300) geen belemmering was 
voor het stansen van goudblik in dezelfde matrijs.301 Een voor de hand liggende vraag is dan 
waarom niet alle matrijzen van zulke groeven waren voorzien. De reden moet wel zijn dat de 
behoefte aan een dubbelfunctie niet voor elke matrijs bestond. 
 Op Mycene-mal 6 en Poros-mal 2 komen matrijzen voor die bij uitstek geschikt zijn voor 
het stansen van goudblik. Toch bezitten die matrijzen een lange smalle groef. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de vier druppelvormen op de Poros-mal. Gezien die rijgdraadgroeven ligt 
het voor de hand dat deze matrijzen gebruikt zijn, of althans bedoeld zijn geweest, voor het 
maken van glazen kralen. Omdat die matrijzen symmetrie vertonen en in paren zijn 
uitgesneden, lijkt het echter aannemelijk dat ze bestemd waren voor het stansen van vier halve 
goudblik-vormen die vervolgens aan elkaar gesoldeerd werden tot dubbelzijdige ornamenten. 
Ik denk dat vele matrijzen op de mallen een dubbelfunctie kunnen hebben gehad. Of ze die 
ook echt hadden, is onzeker. 
 
Kortom, van de in de literatuur geopperde gebruiksmogelijkheden van de mallen vallen er 
twee af. Dat houdt in dat, in onderstaande bespreking van de functies der afzonderlijke 
mallen, de vervaardiging van model-reliëfornamenten voor de verloren-wastechniek niet als 
een reële mogelijkheid zal worden beschouwd. Dit geldt, op een enkele uitzondering na, ook 
voor het rechtstreeks gieten van massiefgouden ornamenten in mallen zonder gietkanalen en 
pengaten voor een contramal. 

                                                           
299 Een matrijs is lossend of niet-lossend. Niet-lossende matrijzen kenmerken zich door ondersnijdingen, 
lossende door de afwezigheid daarvan. Ondersnijdingen maken het onmogelijk om afdrukken in niet-krimpend 
materiaal heelhuids uit de mal te krijgen, tenzij de mal kapot wordt gemaakt. In dat geval kan hij echter maar één 
keer gebruikt worden. Lossende matrijzen impliceren de mogelijkheid van hergebruik van de mal. Niet-lossende 
matrijzen impliceren het gebruik van krimpgevoelige materialen of eenmalig gebruik van de mal. Dit laatste 
geldt natuurlijk niet voor de mallen die zijn teruggevonden, tenzij ze nooit zijn gebruikt. 
Krimpgevoelige materialen zijn faience, glas en gips. De krimp treedt op bij drogen en afkoelen. Bij veel glazen 
kralen is de krimp waarneembaar aan de achterkant en de zijkanten. Goud is door archeologen lange tijd 
aangezien voor een niet krimpend materiaal. Uit matrijzen die te diep en te veel ondersneden zijn, zou een 
gegoten gouden voorwerp niet kunnen worden verwijderd. Ook voor het stansen van goudblik zouden dergelijke 
matrijzen ongeschikt zijn (Wace 1921-23, 398; Vermeule 1967, 25). Evely meent echter dat ook metalen 
gevoelig zijn voor krimp (zie noot 293). 
300 Het lijkt aannemelijk dat zo’n lange smalle groef alleen nut had bij het maken van glazen sieraden, en niet bij 
die van faience. Glas wordt immers vloeibaar in de matrijs aangebracht, waarbij een draad in de groef een 
uitsparing oplevert die anders achteraf geboord had moeten worden (wat technisch gezien nog veel 
ingewikkelder is, want de glazen sieraden zijn veelal vrij dun). In het geval van faience wordt het materiaal 
echter eerst gemodelleerd en pas daarna verhit. In de eerste plaats zal het niet meevallen deze substantie in de 
matrijs te krijgen wanneer er al een draad in de groef en dus in de weg zit. In de tweede plaats duurt het proces 
van verhitting waarschijnlijk te lang, zodat een verse grashalm om de draad toch wegbrandt en de draad aan het 
voorwerp vastsmelt. Het is efficiënter om bij faience-voorwerpen het rijggat pas na het modelleren aan te 
brengen, en soms misschien zelfs na het bakken. 
301 Tsountas 1897, 100-101; Papaefthymiou 1973, 395; Laffineur 1979, 34; Laffineur 1984, 6; Harden 1981, 39; 
Evely en Runnels 1992, 31; Hughes-Brock in: McDonald en Wilkie 1992, 628. 
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4.4 Gebruiksmogelijkheden van de afzonderlijke mallen 
 
De vraag welke functies de afzonderlijke mallen kunnen hebben gehad, laat zich het beste 
beantwoorden door per mal te bepalen wat de uiterlijke kenmerken zijn. (De relevante 
kenmerken staan vermeld in Appendix III.) Op grond hiervan kan een driedeling worden 
gemaakt tussen mallen zonder gietkanalen en pengaten, mallen met gietkanalen en/of 
pengaten, en combinatiemallen.302 
 De eerste categorie is het omvangrijkst. Zij omvat de Kretenzische mallen Kn 1-6 en Po 2, 
de vastelandsmallen My 1-4, My 6-7, Mi, Th en Ni, en voorts mal Be 1, die een onbekende 
herkomst heeft. Deze zeventien mallen zonder gietkanalen en pengaten waren bedoeld voor 
de vervaardiging van enkelzijdige reliëfornamenten met vlakke achterzijde dan wel 
dubbelzijdige reliëfornamenten van goudblik. Dubbelzijdige exemplaren ontstonden door 
twee helften aaneen te solderen, hetgeen alleen mogelijk is bij symmetrische matrijzen. 
 Tot de tweede categorie behoren de vijf Kretenzische mallen Ch, Go, Pa, Si 2 en Kr, 
vastelandsmal Di, en mogelijk ook mal Em van Chios. Deze mallen zijn uitgerust met 
gietkanalen en/of pengaten.303 Ze waren bedoeld voor het gieten van dubbelzijdige 
reliëfornamenten met behulp van een contramal of voor het gieten van enkelzijdige 
reliëfornamenten waarbij de mal met een soort tegel werd afgedekt. Overigens tellen drie van 
deze mallen elk één matrijs (Ch, Go, Pa). 
 De vier mallen in de derde categorie werden in de vorige paragraaf al genoemd: Po 1 en Si 
1 van Kreta, My 5 van het vasteland, en Be 2 van onbekende herkomst. De uiterlijke 
kenmerken van deze mallen laten zien dat er verschillende technieken mee werden toegepast, 
ter vervaardiging van verschillende typen sieraden. 
 Precieze informatie omtrent de datering der mallen kan in principe helpen bepaalde 
functies voor een mal uit te sluiten. Helaas is dit type informatie met betrekking tot de thans 
bekende mallen dun gezaaid. 
 
4.4.1 Mallen zonder gietkanalen en pengaten 
 
A. Kretenzische mallen (Kn 1-6, Po 2) 
 
De volgende vuistregels kunnen voor de functiebepaling van Kretenzische mallen zonder 
gietkanalen en pengaten worden gebruikt: 
1. Mallen uit het begin van de Jonge Paleistijd (MM III) kunnen alleen voor het maken van 
faienceornamenten zijn gebruikt. 
2. Mallen uit het latere deel van de Jonge Paleistijd (LM I) kunnen alleen voor faience en 
misschien ook voor het stansen van goudblik zijn gebruikt. 
3. Mallen uit LM III kunnen daarnaast ook voor glazen ornamenten zijn gebruikt. Voor 
mallen uit LM II is dit minder aannemelijk: de productie van glazen reliëfornamenten op het 
vasteland is dan nog maar net begonnen. Het is onduidelijk in welke mate dit materiaal toen 
ook al op Kreta werd gebruikt. 
 
Kn 1 

                                                           
302 Bij de bespreking en de opsomming van de mallen binnen deze categorieën wordt dezelfde volgorde 
aangehouden als in de catalogus. 
303 De incomplete mal Go bezit nog een deel van een gietmond. Mal Pa bezit vier pengaten en mogelijk een 
gietmond. Mal Em bezit misschien een giettrechter; de pengaten zijn mogelijk weggesneden (toen de mal tot 
hanger werd getransformeerd). 
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Knossos-mal 1 neemt op grond van zijn vroege datering (MM III-LM IA) een aparte plaats in 
temidden der mallen. Slechts drie motieven op deze Jonge Paleistijd-mal (rozet, 
trochusschelp, krullend blad) behoren tot de standaardtypen reliëfkralen die we van de latere 
mallen kennen (zie par. 8.2.4). Een hiervan, het krullend blad, wijkt in uiterlijk en omvang af 
van de latere krullend blad-matrijzen. Kenmerkend voor deze mal (en andere Kretenzische 
mallen) is het ontbreken van lange smalle groeven voor rijggaten. Bovendien zouden de 
matrijzen tamelijk diep zijn, waarbij de matrijs van het krullend blad waarschijnlijk niet-
lossend is. 
 De functies die, zoals we in par. 4.3 zagen, voor deze categorie mallen zijn overgebleven, 
zijn het stansen van goudblik en het vormen van faience en glas. Het laatste is echter in de 
Jonge Paleistijd (MM III-LM I) niet aannemelijk: glazen sieraden komen in deze periode wel 
voor, maar dan voornamelijk als eenvoudige, rondom vormgegeven kralen. De luttele 
teruggevonden Kretenzische glazen reliëfornamenten uit deze tijd (en die van het vasteland 
uit LH I en LH IIA) zijn misschien niet met een mal gevormd (zie par. 8.2.5). Bij matrijzen 
voor glazen reliëfornamenten zouden we voorts lange smalle groeven mogen verwachten, 
vooral bij het krullend blad, dat op de andere mallen alleen met groef voorkomt. 
 Faience is juist in de Jonge Paleistijd op Kreta heel populair. De diepte en het eventueel 
niet-lossend zijn van bepaalde matrijzen is bij gebruik van dit materiaal geen probleem, 
wegens de krimp die optreedt tijdens het drogen of verhitten. Het stansen van goudblik 
daarentegen is in de diepe en niet-lossende matrijzen niet mogelijk. 
 Het is moeilijk de visie van Reinholdt304 te delen dat deze mal het vroegste voorbeeld is 
van de mallenstanstechniek. Zoals Evans305 reeds veronderstelde, was Knossos-mal 1 
hoogstwaarschijnlijk bestemd voor het maken van enkelzijdige reliëfornamenten van faience. 
 
Kn 2-4 
 
Het ontbreken van een (verfijnde) context-datering voor de Kretenzische mallen Kn 2-4 heeft 
als consequentie dat bovengenoemde vuistregels in deze gevallen niet kunnen worden 
gebruikt. De Knossos-malen 3 en 4 hebben bovendien het nadeel dat ze zeer fragmentarisch 
zijn en slechts een beperkt aantal motieven te zien geven. Geen van beide fragmenten heeft 
lange smalle groeven voor rijggaten, maar dat wil niet zeggen dat ze op deze eens intacte 
mallen ontbraken. Ook in stilistisch opzicht bieden beide malfragmenten geen 
aanknopingspunten. 
 Knossos-mal 2 is evenmin compleet, maar geeft toch tal van motieven te zien. De 
matrijzen met lange smalle groef in deze mal moeten bestemd zijn geweest voor glazen 
hangers, waarbij een dubbelfunctie voor het stansen van goudblik niet kan worden uitgesloten 
(behalve voor de matrijs van het krullend blad, nr. 10, die voor het stansen van goudblik 
ongeschikt is). Waarschijnlijk was de ondiepe matrijs voor een rechthoekige plaque met twee 
vrouwenfiguren (nr. 5) bedoeld voor het stansen van goudblik. Voor het gebruik van glas of 
faience lijkt deze matrijs minder geschikt, omdat de ruimte tussen de vrouwenfiguren en het 
kader niet verdiept is. De andere matrijzen zonder groef kunnen eventueel een dubbele functie 
hebben gehad, al lijken de spiraal (nr. 2) en de argonauten (nrs. 1, 4) bij uitstek geschikt voor 
de stanstechniek. Het is ook mogelijk dat de mal (mede) voor de vervaardiging van faience-
ornamenten werd gebruikt. Matrijzen als de ruit (nr. 3) en de trochusschelp (nrs. 6, 8) lijken 
hiervoor geschikt. 
 
Kn 5 

                                                           
304 Reinholdt 1987, 195. 
305 Evans 1921, 488. 
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Knossos-mal 5 is een hoekfragment van een mal. Bij de enige matrijs, een incompleet 
bewaard gebleven rechthoek, zijn groeven aangebracht die waarschijnlijk niet voor een 
rijgdraad bedoeld waren.306 In de rechthoek is op enige diepte een spiraalpatroon aangebracht, 
misschien te diep om er goudblik in te stansen. De matrijs was mogelijk bedoeld voor faience. 
 
Kn 6 
 
Knossos-mal 6 is een fragment met vier matrijzen, die toebehoren aan twee reliëfkraaltypen. 
Hoewel bij de matrijzen geen rijggroeven zijn aangebracht, waren ze mogelijk wel voor glas 
bedoeld. Beide kraaltypen zijn namelijk alleen in glas teruggevonden.307 Het is denkbaar dat 
de maker van de mal ervan heeft afgezien rijggroeven aan te brengen: de vier matrijzen 
bevinden zich zo dicht opeen, dat voor dergelijke groeven nauwelijks ruimte is overgebleven. 
 
Po 2 
 
Van Poros-mal 2 is de dateringscontext onbekend, maar op grond van verschillende 
argumenten kan een datering in LM IIIA(-B1) of iets eerder worden voorgesteld.308 Het feit 
dat alle matrijzen tamelijk ondiep zijn, maakt ze geschikt voor het stansen van goudblik. De 
symmetrische matrijzen kunnen bovendien gebruikt zijn voor de vervaardiging van 
dubbelzijdige goudblikornamenten, waarbij de helften op elkaar werden gesoldeerd. Behalve 
de matrijs voor het liggende dier (nr. 1) en die voor de voluut met staafje (nr. 3), zijn alle 
matrijzen symmetrisch; de beide paren druppelvormen (nr. 9) zijn een extra aanwijzing voor 
de fabricage van dubbelzijdige goudblikornamenten.309 De twee asymmetrische matrijzen 
kunnen alleen voor enkelzijdige ornamenten bedoeld zijn geweest. De lange smalle groeven 
bij de meeste matrijzen tonen ook een functie voor het modelleren van glas aan. Het gebruik 
van faience behoort eveneens tot de mogelijkheden, ook voor de matrijzen zonder groef. 
 
B. Vastelandsmallen (My 1-4, My 6-7, Mi, Th, Ni) 
 
De volgende vuistregels kunnen voor de functiebepaling van vastelandsmallen zonder 
gietkanalen en pengaten worden gebruikt: 
1. Vroeg-Myceense mallen (MH III-LH IIA) kunnen voor het stansen van goudblik en het 
modelleren van faience zijn gebruikt. 
2. Mallen uit LH IIB en later kunnen ook voor de vervaardiging van glasornamenten zijn 
benut. 
3. In LH III neemt de glasproductie een hoge vlucht, hetgeen ten koste gaat van de productie 
van reliëfornamenten in goud310 en faience.311 
 
Helaas ontbreekt het de meeste vastelandsmallen zonder gietkanalen en pengaten aan een 
context-datering (My 1-4 en My 6 uit Mycene, en mal Ni uit Nichoria). Wel goed gedateerd 
zijn de mallen My 7 (Mycene), Mi (Midea) en Th (Thebe). 
 
My 1 

                                                           
306 Zie par. 5.2, ‘Spiraalpatroon’. 
307 Zie par. 6.7, Kn 6. 
308 Zie par. 6.7, Po 2. 
309 Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 394-395. 
310 Hood 1978, 205-206; Higgins 1980 (2), 77; Deppert-Lippitz 1985, 38. 
311 Zie par. 3.5.4. 
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De meeste matrijzen in Mycene-mal 1 zijn geschikt voor glas, faience en goudblik. Hierbij 
valt wel op dat een lange smalle groef doorgaans ontbreekt. Rijggaten zijn mogelijk pas 
achteraf in de sieraden aangebracht. Bij drie matrijzen op de achterzijde – het krullend blad 
(nr. 14), de kaurischelp (nr. 16) en de bloemkelk (nr. 18) – loopt wel een lange smalle groef. 
In de matrijs van het krullend blad (nr. 14), de enige diepe matrijs in deze mal, zal glas zijn 
aangebracht. De matrijzen in een rechthoekig kader (met argonaut, X-vorm en octopus, 
respectievelijk nrs. 1, 3 en 13) lijken zeer geschikt voor het stansen van goudblik. 
 
My 2 
 
Mycene-mal 2 is eveneens gebruikt of bedoeld voor vervaardiging van glazen ornamenten, 
gezien de lange smalle groeven bij de matrijzen voor de vogel (nr. 1) en de ‘waz’-lelie (nr. 4). 
Beide matrijzen kunnen bovendien bestemd zijn geweest voor faience en goudblik. Dit geldt 
ook voor de andere matrijzen, met uitzondering van die voor het krullend blad (nr. 8), die te 
diep is om er goudblik in te kunnen stansen (max. 1,4 cm). De twee schijfvormige matrijzen 
(nr. 5) en de amandelvormige matrijs (nr. 7) zijn daarentegen voor het stansen van goudblik 
uitermate geschikt. Eventueel kunnen hierbij twee afdrukken aan elkaar zijn gesoldeerd, zodat 
een dubbelzijdig ornament ontstond. 
 
My 3 
 
Ook Mycene-mal 3 was bestemd voor het maken van glasornamenten, dat wil zeggen: de 
matrijzen voor het krullend blad (nrs. 1, 3), beide uitgerust met lange smalle groef. De derde 
matrijs op deze mal, de verdiepte rechthoek met argonaut, kan zowel zijn gebruikt voor glas 
als voor faience en goudblik. 
 
My 4 
 
Mycene-mal 4 is te fragmentarisch om een uitspraak te kunnen doen over de functie der 
matrijzen. De (incomplete) langwerpige, kantige matrijs (nr. 1) en de balk met driehoek (nr. 
2) tonen geen groef voor een rijggat. Ze behoren beide niet tot een standaardtype sieraad, 
waardoor een stilistische vergelijking onmogelijk is. 
 
My 6 
 
De lange smalle groeven op Mycene-mal 6 laten zien dat er rekening is gehouden met een 
functie voor glassieraden. Sommige matrijzen zijn echter zo ondiep dat het meer voor de hand 
ligt dat er goudblik in werd gestanst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de druppels (nr. 3) Hun 
onderlinge symmetrie maakt dit nog aannemelijker: de afdrukken kunnen aan elkaar zijn 
gesoldeerd, zodat een dubbelzijdig ornament ontstond, zoals Vermeule suggereert.312 
 Het feit dat er in moderne tijd afdrukken in waarschijnlijk gips (een krimpend materiaal) 
van rozet (nr. 5), schijf (nr. 10), bij (nr. 8) en hartschelp (nr. 11) zijn gemaakt,313 bevestigt dat 
deze matrijzen geschikt waren voor glas en faience, dat wil zeggen: daarvoor genoeg diepte 
hadden. De lange smalle groeven bij de schelp en de schijf maken dat ook aannemelijk. Dit 
sluit de mogelijkheid van het gebruik van goudblik echter niet uit. 
 Ook de twee voluten met staafje (nrs. 1-2) kunnen op verschillende manieren zijn gebruikt. 
In het geval van glazen afdrukken zullen deze echter zonder rijggat zijn ontstaan: lange smalle  

                                                           
312 Vermeule 1967, 25. 
313 Vermeule 1967, 24, afb. 5. 



 105

groeven ontbreken immers. De twee krullend blad-matrijzen (nrs. 4, 9) lijken op grond van 
hun diepte voor het stansen van goudblik ongeschikt. 
 
My 7 
 
Mycene-mal 7 heeft een goed gedateerde context (midden LH IIIB). Opvallend is het grote 
aantal matrijzen met lange smalle groef. Het gebruik van glas ligt daarom voor de hand en is 
in de matrijs van de ‘genius’ (nr. 11) zelfs aangetoond door glasresten. 
 Opvallend is voorts dat de beschikbare ruimte op deze mal efficiënt is gebruikt: de 
matrijzen staan dicht op elkaar en in enkele gevallen lopen de lange smalle groeven van de 
ene matrijs over in die van de andere. Ook de twee motieven in een rechthoekig kader (nrs. 
11, 14) zijn op deze mal van lange smalle groeven voorzien, hetgeen bij dit type matrijzen 
meer niet dan wel lijkt voor te komen.314 De glazen plaques konden zo aaneengeregen 
worden. Toch kan het gebruik van faience of goudblik in beide matrijzen niet worden 
uitgesloten, evenals in de andere matrijzen.315 Vooral de matrijzen van de drie ‘onduidelijke 
motieven’ op deze mal, het vierkant met binnencirkel (nr. 10) en de beide ringen met centrale 
schijf (nrs. 18-19), lijken zeer geschikt voor het stansen van goudblik, waarbij van twee 
afdrukken een dubbelzijdig ornament kan zijn samengesteld. 
 Wat betreft de matrijzen zonder lange smalle groeven, de dubbelargonauten (nrs. 3, 8-9) en 
de zuilvormen (nrs. 20-22) lijken zowel geschikt voor glas (of faience) als voor goudblik. 
Dubbelargonauten van het vasteland zijn overigens tot dusverre niet in faience 
teruggevonden. 
 
Mi 
 
De Midea-mal (vondstcontext: LH IIIB 2) was bestemd voor de vervaardiging van 
glassieraden, zoals de lange smalle groeven bij de papyrusvormige matrijzen (nrs. 1-2) 
duidelijk maken. Het gebruik van faience en het stansen van goudblik behoren echter ook tot 
de mogelijkheden. Aan de voluut met staafje (nr. 4) en de drielobbige bloemkelk (nr. 5) 
ontbreekt dat deel van de matrijs waarbij zich een lange smalle groef kan hebben bevonden. 
De voluut met imitatie-granulen is mogelijk geschikter voor glas dan de bloemkelk, die in 
glas vermoedelijk een nogal breekbaar hangertje zou opleveren. Stansen van goudblik is een 
mogelijkheid die voor deze matrijs meer voor de hand ligt. De matrijs voor de rechthoekige 
plaque (nr. 3) is eveneens zeer geschikt voor goudblik; het gebruik van glas of faience kan 
niet worden uitgesloten, al is de matrijs daarvoor misschien iets te ondiep. 
 
Th 
 
De incomplete Thebe-mal (vondstcontext: LH IIIB 2) toont slechts één matrijs, die eveneens 
incompleet is. Waarschijnlijk is er net voldoende van de rozet in kwestie bewaard gebleven 
om te kunnen vaststellen dat er geen lange smalle groef was aangebracht. Het malfragment 
heeft een beperkte dikte (1 cm). Zo op het oog is de ingekraste rozet zeer ondiep, hooguit 0,1 
cm, reden om te veronderstellen dat het de bedoeling was hierin geen glas maar goudblik aan 
te brengen. 
 
Ni 

                                                           
314 Zie par. 5.2, motief ‘rechthoekige plaque’, met noot 602. 
315 Evely en Runnels 1992, 31. 
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Het Nichoria-malfragment vertoont nog net een deel van twee lange smalle groeven bij de 
incomplete matrijs voor een klimop (nr. 1). De mal was daarom in ieder geval voor de 
vorming van glazen ornamenten bedoeld. De enige andere matrijs, die de vorm heeft van een 
bij (nr. 2), mist dergelijke groeven. Voor beide matrijzen geldt echter dat er glas, faience en 
goudblik in kunnen zijn aangebracht. 
 
C. Mallen van onbekende herkomst (Be 1) 
 
Lange smalle groeven ontbreken op de van drie matrijzen voorziene Berlijn-mal 1. Het 
gebruik van de mal voor ornamenten van glas is technisch gezien echter mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor ornamenten van faience en goudblik. Het gebruik van laatstgenoemd materiaal is 
bovendien bewezen door de vondst van goudsporen op de dubbelargonaut (motief 1). 
Overigens zijn dubbelargonauten van goudblik zowel bekend van Kreta als van het vasteland. 
 
4.4.2 Mallen met gietkanalen en/of pengaten 
 
Mallen met gietkanalen zijn per definitie bestemd voor de fabricage van een gegoten 
voorwerp. De aanwezigheid van gietkanalen geeft op zich geen uitsluitsel over de vraag of dit 
voorwerp enkelzijdig dan wel dubbelzijdig moest zijn. Pengaten daarentegen wijzen op het 
gebruik van een contramal, en daarmee indirect op de beoogde dubbelzijdigheid van het 
gietproduct. Een gietmal zonder pengaten moet tijdens het gieten van het reliëfornament met 
een soort tegel of platte steen zijn afgedekt. 
 Van zes mallen, waarvan vijf afkomstig van Kreta en slechts één van het vasteland, is het 
zeker dat ze gietkanalen en/of pengaten bezitten. Met betrekking tot de zevende mal, 
teruggevonden op Chios, kan die zekerheid niet worden verschaft. 
 
A. Kretenzische mallen (Ch, Go, Pa, Si 2 en Kr) 
 
Ch 
 
De Choumeriakos-mal bevat een gietmond, een pengat en een rijggroef. Die combinatie kan 
betekenen dat de bedoeling voorlag met behulp van de enige matrijs, een schelp, een 
dubbelzijdig ornament van glas te vervaardigen. De matrijs kan echter ook zijn gebruikt voor 
de vorming van enkelzijdige glazen ornamenten, en dubbelzijdige van gegoten metaal. 
 
Go 
 
In de incomplete Gournia-mal, aangetroffen in een LM I-context, is een gietvorm van een 
minuscule bijl met een enkel blad uitgesneden. Bij de matrijs lopen twee 
ontluchtingskanaaltjes. Een deel van het gietkanaal is nog intact. Pengaten ontbreken en zijn 
er, naar de afbeelding te oordelen, mogelijk niet geweest, omdat ze in de bewaard gebleven 
korte zijde van de mal niet voorkomen. Dit zou dan betekenen dat de matrijs bestemd was 
voor een enkelzijdig metalen bijltje. Tijdens het gieten zal de matrijs in dat geval met een 
tegel zijn afgedekt. 
 
Pa 
 
De Palaikastro-mal (LM III-context) is voorzien van vier pengaten voor een contramal en vier 
inkepingen op de lange zijden om deze contramal op de juiste plaats te bevestigen. Hoewel op 
de beschikbare afbeelding niet met zekerheid een gietkanaal kan worden onderscheiden, geeft  
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de aanwezigheid van pengaten en inkepingen voldoende grond voor de veronderstelling dat 
het hier een mal met gietkanaal betreft en dat deze mal bedoeld was voor het gieten van een 
dubbelzijdig ornament. 
 De lange smalle groef door de cirkelvormige knop van het klimopmotief geeft aan dat deze 
matrijs een hanger moest voortbrengen, en wel een van glas, zoals de opgravers zelf ook 
meenden.316 Dat glas ook op deze manier werd gevormd (in een heuse gietmal), wordt 
bevestigd door het bestaan van dubbelzijdige glazen reliëfornamenten. Of de mal, behalve 
voor het gieten van glas, voor het gieten van goud was bedoeld, laat zich niet vaststellen. 
Hoewel dat technisch gezien goed mogelijk is, gebeurde het misschien niet of nauwelijks (zie 
par. 3.4.1.2 en par. 4.3). De lange smalle groef toont voorts aan dat de rechtstreekse 
giettechniek is toegepast, en niet de verloren-wastechniek. Bij het gieten van een wasmodel 
heeft het immers geen zin om al voorzieningen te treffen voor een rijggat. Dit gat zou net zo 
goed verdwijnen als de was zelf. Bij de verloren-wastechniek zou het het gemakkelijkst zijn 
een draad door het wasmodel zelf te steken en het geheel in te pakken in klei, zodat bij het 
uitsmelten van de was en het ingieten van het metaal een uitsparing voor het rijggat zou 
overblijven. Hetzelfde geldt voor faience. 
 
Si 2 
 
Sitia-mal 2 (buiten context gevonden) telt drie matrijzen, die alle met een gietkanaal zijn 
uitgerust. Waarschijnlijk is in één der hoeken een pengat te zien. In de ontbrekende, schuin er 
tegenoverliggende hoek kan zich een tweede pengat hebben bevonden. 
 Miniatuur-dubbelbijlen (motieven 1 en 2) zijn op Kreta aangetroffen in brons, koper, zilver 
en goud. Het betreft zowel massieve als blikken exemplaren (zie par. 5.2, motief ‘Dubbelbijl’, 
onder ‘Kreta/Vasteland’). Een vrouw met geheven armen (motief 3) is een motief dat onder 
meer in faience (in het rond) is afgebeeld (zie par. 6.7, ‘Si 1 en Si 2’). 
 De mal was bestemd voor gegoten metalen ornamenten, dubbelzijdige dan wel 
enkelzijdige. De matrijzen zijn ondiep en zijn daardoor tevens geschikt voor het stansen van 
goudblik. 
 
Kr 
 
De Kreta-mal (vindplaats en vondstcontext onbekend) telt drie matrijzen. De beide 
druppelvormige matrijzen (nrs. 1-2) zijn zowel uitgerust met een giettrechter als met een 
groef voor een rijgdraad (vergelijk de matrijs op mal Pa). Tezamen met de aanwezigheid van 
pengaten wijst dit erop dat deze gietvormen een dubbelzijdig ornament van glas moesten 
voortbrengen. 
 Bij de schijfvormige matrijs (nr. 3), eveneens met giettrechter, lijkt een rijgdraadgroef te 
ontbreken. 
 
B. Vastelandsmallen (Di) 
 
In drie hoeken van de rechthoekige Dimini-mal uit Thessalië is een pengat aangebracht. 
Hoewel alle matrijzen met een gietkanaal (vaak alleen een giettrechter) zijn uitgerust, bezit 
minstens één van deze matrijzen, de rechthoekige plaque (nr. 4), groeven voor een rijgdraad; 
wellicht is dat ook het geval bij matrijzen 2 en 5. Dat zou betekenen dat ze alle drie geschikt 
zijn voor de productie van dubbelzijdige glazen reliëfkralen (vergelijk mal Pa). De 
mogelijkheid dat met de mal ook dubbelzijdige ornamenten van gegoten metaal werden 
gemaakt, kan echter niet worden uitgesloten. 
                                                           
316 Dawkins 1903-04, 215-216; Bosanquet en Dawkins 1923, 150; Higgins 1980 (2), 40-41. 
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 Deze recentelijk teruggevonden mal (uit de overgangsfase van LH IIIB naar IIIC) bezit 
voorts matrijzen voor zegelringen (nrs. 1 en 3). 
 
C. Mallen van elders (Em) 
 
De Emporio-mal van het eiland Chios laat zich niet met zekerheid in de hier besproken 
categorie indelen. Het is namelijk geen uitgemaakte zaak of het een mal met of zonder 
gietkanalen en pengaten betreft. Het gietkanaal kan op de beschikbare afbeeldingen niet 
duidelijk onderscheiden worden en de eventuele pengaten en inkepingen op de lange zijden 
zouden er afgezaagd kunnen zijn. 
 Aangezien het gat in de mal (die naderhand blijkbaar als hanger diende) in het onderste 
gedeelte is aangebracht, waardoor de vlinder ondersteboven kwam te hangen, zou kunnen 
worden verondersteld dat voor deze plaats gekozen is omdat hier al meer materiaal was 
weggehaald voor het gietkanaal. De zo te zien trechtervormige uitholling tussen gat en 
malrand lijkt deze veronderstelling te ondersteunen. 
 Wanneer de mal een vroege datering heeft (LM I/LH IIA), zoals op stilistische gronden is 
voorgesteld,317 is het niet erg waarschijnlijk dat hij voor het modelleren van glas was 
bestemd, Hoewel er aanwijzingen lijken te zijn dat het idee van glasgieten in die periode 
ingang vond in het Aegeïsch gebied (zie par. 8.2.5), is het vrijwel uitgesloten dat de schaarse 
grondstof en de nieuwe technologie Chios toen al wisten te bereiken. Aangezien een lange 
smalle groef voor een rijggat (aanwezig op deze mal) alleen zin heeft bij het rechtstreeks 
gieten van heet vloeibaar materiaal, blijft het gieten van goud (of zilver) logischerwijze als 
gebruiksmogelijkheid over. Deze mal zou dan een voorbeeld zijn van het relatief zeldzame 
gebruik van de giettechniek voor de vervaardiging van massief gouden reliëfornamenten. 
Technisch gezien is dit mogelijk, want de vlindervormige matrijs lijkt lossend te zijn. 
 Wanneer de mal echter een latere datering heeft (LM IIIA(-B1) of iets eerder/LH IIB-IIIA 
of iets later), zoals door mij wordt verondersteld (zie par. 6.7, mal Em), blijft het gieten van 
glas tot de mogelijkheden behoren. Dat de mal waarschijnlijk bestemd is geweest voor het 
gieten van goud of glas, sluit echter niet uit dat er (bijvoorbeeld naderhand door de Myceners 
in Emporio) ook goudblik in kan zijn gestanst. Voor het modelleren van faience lijkt de 
matrijs te ondiep. 
 Strikt genomen echter kan zonder gietkanaal, pengaten en inkepingen geen uitsluitsel 
worden gegeven over het type mal: het kan een open mal zijn geweest, maar ook een gesloten 
mal die met een contramal dan wel een tegel werd afgedekt. Of het ornament enkelzijdig of 
dubbelzijdig moest worden, kan daarom niet meer worden nagegaan. 
 
4.4.3 Combinatiemallen 
 
Elke mal waarvan kan worden aangetoond dat hij bestemd was voor het gebruik van meer dan 
één techniek, wordt als een combinatiemal beschouwd. Op de vier mallen in deze categorie is 
hierboven, in par. 4.3, al ingegaan. Daar wordt ook toegelicht wat onder de ‘dubbelfunctie’ 
van een matrijs wordt verstaan. 
 
A. Kretenzische mallen (Po 1, Si 1) 
 
Po 1 
 
Poros-mal 1 vertoont een combinatie van verschillende technieken voor verschillende typen 
sieraden. In de mal bevinden zich drie matrijzen voor zegelringen, voorzien van gietkanalen  
                                                           
317 Hood 1982, 654-655. 
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en pengaten (motief 1), een paar eenvoudige matrijzen voor een kraal en een hanger, voorzien 
van gietkanalen, lange smalle groeven en pengaten (motieven 2-3), en een matrijs voor een 
vrouwenfiguurtje met een lange smalle groef (motief 5). Dit vrouwenfiguurtje is als 
reliëfkraal onder meer in glas en faience teruggevonden.318 Deze reliëfkralen hebben twee 
doorboringen, een onderaan en een op schouderhoogte. Op de mal is op schouderhoogte geen 
groef te zien, maar dat kan het gevolg zijn van een beschadiging. De groef onderaan loopt 
overigens als een kerf door het figuurtje heen en kan dus ook een beschadiging zijn. In deze 
matrijs kan glas zijn aangebracht, en mogelijk ook faience. Voor het stansen van goudblik is 
de matrijs op de plaats van de groef waarschijnlijk te diep. Indien die groef echter niet voor 
een rijgdraad is bedoeld, maar inderdaad een beschadiging is, bestond die geschiktheid 
aanvankelijk wel. In de matrijzen met gietkanalen voor de eenvoudige kraal en hanger kan 
zowel glas als goud gegoten zijn. De kraalvormige matrijs moest waarschijnlijk een 
dubbelzijdig ornament voortbrengen. Het modelleren van faience ligt, hoewel het niet 
onmogelijk is, voor beide matrijzen niet voor de hand. Voor de zegelring-matrijzen behoort 
zowel het rechtstreeks gieten van goud als het maken van wasmodellen tot de mogelijkheden. 
Er is een opvatting dat zegelringen met behulp van de verloren-wastechniek zouden zijn 
gefabriceerd,319 een onderwerp dat evenwel niet binnen het kader van dit onderzoek valt. 
 
Si 1 
 
Sitia-mal 1 (buiten context gevonden) bevat verscheidene gietvormen (nrs. 2, 4 en 5, en 
mogelijk nr. 3) en minimaal één matrijs zonder gietkanaal (nr. 1 en mogelijk nr. 3). Lange 
smalle groeven ontbreken op deze mal. Het is onduidelijk of zich in een der hoeken een 
pengat bevindt. Daarom staat het niet vast of de gietvormen waren bedoeld voor een 
enkelzijdig dan wel een dubbelzijdig ornament. Overigens bezit de verwante Si 2-mal 
waarschijnlijk een pengat. 
 In de gietvormen werd een metaal gegoten, mogelijk goud. De matrijs zonder gietkanaal, 
een schijfophoudend figuurtje, is ondiep en geschikt voor het stansen van goudblik. De andere 
matrijzen zijn eveneens ondiep en zijn er in principe ook geschikt voor. 
 
B. Vastelandsmallen (My 5) 
 
My 5 
 
In de incomplete Mycene-mal 5 zijn mogelijk verschillende technieken toegepast. Behalve de 
matrijzen 2-7, die bedoeld zijn voor de gebruikelijke reliëfornamenten, bevindt zich in deze 
mal namelijk een ovalen holte met drie pengaten voor een ringzegel (nr. 1). Blijkbaar is de 
holte verder niet bewerkt, wat kan betekenen dat de pengaten niet zijn gebruikt. In de 
achterzijde bevinden zich eveneens drie pengaten, waarvan er een op de rand van het krullend 
blad is gepositioneerd. De functie van deze pengaten is onduidelijk.320 Mogelijk bleven ook 
deze ongebruikt. 
 Het krullend blad (nr. 7), dat onafgemaakt lijkt en mogelijk nooit is gebruikt, kan alleen 
bedoeld zijn geweest voor het gebruik van glas. De matrijzen 2 en 4-6 zijn lossend en tamelijk 
ondiep, wat ze geschikt maakt voor glas, faience en goudblik. De lossende matrijs voor de  

                                                           
318 Haevernick 1960, 45-46, pl. 4; Konstantinidi 2001, 74 li., fig. 17. 
319 Ogden 1982, 73. Zie voor een andere mening: Sakellarakis 1981, 172. 
320 Volgens Harden (1981, 25) zijn er krullend bladornamenten die alleen met behulp van een tweedelige mal 
kunnen zijn gemaakt (zie ook de mening van G. Nightingale in par. 5.2, motief ‘Krullend blad’, onder 
‘Vasteland’). In het geval van de krullend blad-matrijs op de My 5-mal moeten de pengaten, gezien hun positie, 
echter een andere bedoeling hebben gehad. 
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rechthoekige plaque met argonaut (nr. 3) lijkt echter zo ondiep (max. 0,1 cm) dat hij alleen 
voor het stansen van goudblik bestemd kan zijn geweest. Op de matrijs voor de rechthoekige 
plaque (en uiteraard de holte voor een ringzegel) na bezitten alle matrijzen lange smalle 
groeven voor rijggaten. 
 
C. Mallen van onbekende herkomst (Be 2) 
 
De reepvormige Berlijn-mal 2 is incompleet en bevat in het bewaard gebleven uiteinde twee 
pengaten, een in de bovenhoek en een in de benedenhoek. De verwachting is dan dat zich in 
het ontbrekende uiteinde eveneens twee pengaten bevonden. Het bijzondere van deze mal is 
echter dat bij de drie bewaard gebleven matrijzen een gietkanaal ontbreekt en dat de 
bevestiging van een contramal daarom, althans in deze gevallen, niet nodig was. De band met 
wervelingen (nr. 1) en de afzonderlijke werveling (nr. 2) zijn zeer ondiep en lijken zich alleen 
te lenen voor het stansen van goudblik. In de matrijs voor de rechthoekige plaque (nr. 3), die 
tamelijk ondiep is (te ondiep voor een gietvorm), zijn resten goud en faience/glas 
achtergebleven. De goudsporen kunnen worden beschouwd als bewijs dat er goudblik in de 
matrijs is gestanst. De resten faience of glas tonen aan dat er bovendien faience of glas in is 
aangebracht. Deze matrijs bezat dus een dubbelfunctie, waarmee de mal als een 
combinatiemal kan worden gekarakteriseerd. 
 Hoewel de eventueel ontbrekende matrijzen in deze mal gietvormen kunnen zijn geweest, 
is dat moeilijk voorstelbaar gezien de afwezigheid daarvan op het relatief lange stuk dat 
bewaard is gebleven. De matrijs voor de band liep nog door en kan, zoals gezegd, geen 
gietvorm zijn geweest. Mogelijk hebben de gaten in Berlijn-mal 2 een andere functie gehad 
(bijvoorbeeld voor het vastzetten van de mal tijdens de bewerking) of is na het aanbrengen 
van de gaten afgezien van het voornemen gietvormen aan te brengen. 
 
4.5 Kretenzische mallen voor andere doeleinden 
 
4.5.1 Mallen voor andere siervoorwerpen 
 
Stenen mallen 
 
Er zijn van Kreta zeker zeven stenen mallen bekend waarin uitsluitend matrijzen voor ringen 
zijn uitgesneden.321 Op één mal (Po 1) komen ze naast andersoortige matrijzen voor.322 Alle 
beschikken over gietkanalen en pengaten. Drie mallen zijn bedoeld voor oorringen, twee voor 
een ringzegel (‘bezel’). De herkomst van de mallen is Katsamba, Poros, Mallia, de Mesara en 
Mochlos. De mal uit Mochlos zou in LM I dateren, maar ‘misschien later’ zijn. Een mal uit 
Mallia komt uit een LM IIIB-context en een mal van onbekende herkomst is waarschijnlijk 
Laat-Minoïsch. Van de andere mallen is de datering onbekend. 

Bovendien is in Katsamba een mal voor glazen zegels (‘seals’) teruggevonden. Deze werd 
aanvankelijk gedateerd in MM III-LM I, maar parallellen wijzen mogelijk op een veel latere 
datering (LM III?).323 
 
Terracotta mallen 

                                                           
321 De informatie over deze stenen mallen is ontleend aan Evely 2000, 411, 413-415, nrs. 1-5, 7-8. 
322 Zie de Catalogus (hoofdstuk 2) en zie Evely 2000, 413, nr. 6, pl. 91.4. Mal Po 1 bevat drie matrijzen voor 
zegelringen. Ook vastelandsmallen Di en My 5 bevatten – naast kraalvormige matrijzen – vijf matrijzen voor 
zegelringen en een ring respectievelijk een onvoltooide matrijs voor een ringzegel. 
323 Evely 2000, 413: ‘Evans implies MM III-LM I, but Medeon parallels are LH IIIA-C.’ 
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Behalve stenen mallen voor reliëfornamenten, ringen en zegels zijn er op Kreta zestien 
terracotta mallen voor reliëfornamenten teruggevonden.324 Voor zover bekend is hierin 
telkens één matrijs aangebracht. De twee vroegst gedateerde mallen komen uit Mallia (MM 
II-III). Zeven van deze mallen zijn afkomstig uit Poros (één exemplaar LM IA, rest 
vooralsnog onbekend), zes uit Gournia (MM III-LM I) en één uit Archanes (Tourkogeitonia; 
LM IB; waarschijnlijk bedoeld voor ringzegels). 
 
4.5.2 Mallen voor wapens en gebruiksvoorwerpen 
 
Kretenzische mallen voor wapens en gebruiksvoorwerpen zijn voornamelijk van steen en 
terracotta. Eén exemplaar is van metaal.325 De mallen zijn in feite helften van een tweedelige 
mal of zijn enkelvoudig en ‘open’. Het gaat in alle gevallen om mallen waarin vloeibaar 
metaal moet zijn gegoten. Niet al deze mallen bezitten gietkenmerken (gietmonden, 
gietkanalen, pengaten, ontluchtingsgaten e.d.).326 Bij sommige enkelvoudige mallen moet het 
metaal rechtstreeks uit de smeltkroes in de matrijs zijn gegoten. Daarbij werd de matrijs 
mogelijk ten dele afgedekt met een stenen plaat.327 Van een aantal mallen zijn de details 
onzeker. 
 
Stenen mallen 
 
Het materiaal van de 29 of meer328 stenen mallen wordt omschreven als ‘schist’, ‘talk’, 
schist/?serpentijn’, ‘zachte kalksteen’ en ‘zandsteen’. Veelal is de steensoort onbepaald. Ze 
zijn afkomstig uit Gournia, Knossos, Koumasa, Mallia (16 mallen), Myrtos (Pyrgos), 
Palaikastro, Phaistos en Pseira. Met behulp van deze mallen werden vooral dubbelbijlen 
vervaardigd (een op de drie bezit een matrijs voor een dubbelbijl),329 maar ook beitels330 en 
lemmeten331 voor messen, dolken en dergelijke. Andere matrijzen hebben de vorm van 
stangvormige voorwerpen.332 Mogelijk zijn ook matrijzen voor een speerpunt en een hamer te 
identificeren.333 

De dateringen lopen uiteen van MM IA tot LM IIIA2-B. De mal uit MM IA, afkomstig uit 
Knossos, is van zandsteen.334 De meerderheid van de stenen mallen stamt uit Midden-
Minoïsche tijd: 12 mallen zijn gedateerd in MM I-II. Deze datering is door O. Pelon echter 
bijgesteld naar MM III.335 Er is 1 mal uit VM-MM, 3 zijn uit MM II-III, 1 uit MM III-LM I 
en 4 uit LM I.336 Van de overige is de datering onbekend.337 
                                                           
324 De informatie over deze terracotta mallen is, tenzij anders aangegeven, ontleend aan Evely 2000, 414, 416, 
en, voor wat betreft de mallen uit Poros, aan Dimopoulou 1997, 436-437. 
325 De informatie over deze mallen is, tenzij anders aangegeven, ontleend aan Evely 2000, 356-361.  
326 Evely 2000, nrs. 1-4 (p. 356), en ten dele ook 9 (pp. 356-357), bevatten matrijzen zonder gietkenmerken. 
327 Evely 2000, 361: ‘The molten metal is poured straight from the crucible into the prepared mould lying on or 
slightly off the horizontal – technologically the simplest approach, but one open to waste through oxidation of 
the surface and the possible collection there of any gas bubbles evolved. Placing a stone cover over part would 
help to reduce this somewhat.’ 
328 Behalve 29 stenen mallen (Evely 2000, 356-361, nrs. 1-3, 5-9, 11-16, 18-28, 31, 33, 35-36) vermeldt Evely 
(p. 360, nr. 32) verscheidene fragmentarische mallen met dezelfde herkomst die waarschijnlijk van steen zijn. 
329 Evely 2000, 358, 360, nrs. 18-25, 27. Al deze mallen voor dubbelbijlen waren oorspronkelijk tweedelig. 
330 Evely 2000, 356, 358, nrs. 3, 9, 11(?), 15(?). 
331 Evely 2000, nrs. 1 (open mal zonder gietkenmerken, 12 (open mal met giettrechter), 25 (oorspronkelijk 
tweedelige mal), 28 (oorspronkelijk tweedelige mal). 
332 Evely 2000, 356, 358, 361, nrs. 3, 5, 13, 15-16, 35. 
333 Evely 2000, 360, nrs. 26-27. 
334 Evely 2000, 360, nr. 31. 
335 Evely 2000, 356, 358, 360, 361, nrs. 5-7, 8(?), 13-14, 19-24. 
336 Evely 2000, 356, 358, 360. VM-MM: nr. 18; MM II-III: nrs. 9, 26, 33; MM III-LM I: nr. 25. 
337 Evely, 358, 360, nrs. 11-12, 15-16, 27-28. 
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Terracotta mallen 
 
Van de 17 mallen338 van terracotta zijn er 12 afkomstig uit Kommos (LM IIIA2-B). De 
andere komen uit Chania (LM), Hagia Photia (MM), Knossos (LM II), Palaikastro (LM II of 
vroeger) en Phaistos (MM I-II). Ze zijn grotendeels bedoeld voor het gieten van dubbelbijlen. 
De mallen uit Kommos zijn tijdens het verwijderen van de bijlen in stukken gebroken. De mal 
uit Knossos bezit geen gietkanaal of pengaten. Het is een open mal met op beide zijden een 
matrijs voor een kleine staaf. De mal uit Phaistos (mogelijk van gedroogde klei) is bedoeld 
voor het maken van modellen voor de verloren-wastechniek. De vorm is die van een bijna 
levensgrote gebalde linkerhand met onderarm.339 
 
Vroegste mallen voor wapens en gebruiksvoorwerpen 
 
De vroegste mal van Kreta is de helft van een tweedelige gietmal uit Vasiliki met een matrijs 
voor een dubbelbijl. Niet alleen de datering, VM II, is uniek voor een Kretenzische mal, ook 
het materiaal, koper of brons. Volgens D. Evely kan in een dergelijke mal zeer wel metaal zijn 
gegoten. Hij kan echter ook zijn gebruikt voor de productie van modellen van was of lood, als 
eerste stadium van het verloren-wasproces dan wel het gietproces van metaal.340 

Een tweedelige stenen gietmal uit Koumasa (Mesara), eveneens met een matrijs voor een 
dubbelbijl, zou ook vroeg kunnen zijn. Hij wordt door Evely beschouwd als een mal uit de 
tijd voor de paleizen (zijn datering is VM-MM). De vorm van de dubbelbijl zou doen denken 
aan die van de Vasiliki-dubbelbijl.341 

Een ongepubliceerd malfragment uit Knossos, eveneens van zandsteen, is gedateerd in 
MM IA. Verdere gegevens ontbreken.342 

                                                           
338 Evely 2000, 356, nr. 4 (mal uit Knossos), 360, nr. 29 (mal uit Phaistos) en type 4 (overige terracotta mallen). 
339 Evely 2000, 360, nr. 29, 362, 366, fig. 145.7. Zie voor de mal uit Phaistos: par. 5.2, motief ‘Hand’. 
340 Evely 2000, 358, nr. 17, 361. 
341 Evely 2000, 358, nr. 18, 361. 
342 Zie noot 334. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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 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. 



 184

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. 
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6 Chronologie 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Hoewel er een minderheid is van mallen met een goed gedateerde vondstcontext, verschaft 
deze groep aanwijzingen omtrent de chronologische reikwijdte van het mallensnijden.808 
Daarnaast zijn enkele mallen op andere, helaas niet altijd bekende gronden van een datering 
voorzien. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd de mallen opnieuw dan wel voor het eerst te 
dateren en hun chronologie enigszins in beeld te krijgen. 

Enkele omstandigheden bemoeilijken de bepaling van de chronologie der mallen in 
aanzienlijke mate. Aegeïsche motieven komen in de Bronstijd gedurende een zeer lange 
periode voor, eerst op Kreta, naderhand ook in andere Griekse gebiedsdelen. Veel van die 
motieven ondergaan weinig of geen veranderingen in stijl. Bovendien komen slechts zeven 
motieven op meer dan drie mallen voor.809 Voorts zijn vondstcontexten van reliëfornamenten 
vaak ruim gedateerd.810 Toch zijn er mallen waarbij het lonend is per afzonderlijk uitgesneden 
motief na te gaan of iconografisch vergelijkbare stukken chronologische informatie bieden. 
Ook is het mogelijk van een enkel motief (argonaut, krullend blad) op de mallen de 
stilistische ontwikkeling aan te geven. Aanvullende dateringsmiddelen zijn echter nodig. Van 
het al of niet aanwezig zijn van rijgdraadgroeven en gietkanalen wordt nagegaan welke 
waarde zij in dit verband bezitten. 
 
6.2 Gedateerde vondstcontexten 
 
Zeven van de achtentwintig mallen komen uit een goed gedateerde vondstcontext. Het gaat 
om drie mallen van Kreta (Go, Kn 1, Pa) en vier mallen van het Griekse vasteland (Di, Mi, 
My 7, Th). 
 
De vondstcontexten van de genoemde Kretenzische mallen dateren respectievelijk in: 
 
- MM III-LM IA (Kn 1) 
- LM I (Go) 
- LM III (Pa) 
 
De vondstcontexten van de genoemde vastelandsmallen dateren respectievelijk in: 
 
- midden LH IIIB (My 7)      
- LH IIIB2 (Mi) 
- LH IIIB2 (Th) 
- overgang van LH IIIB naar IIIC (Di) 
 
De Kretenzische vondstcontexten lopen uiteen van MM III-LM IA tot LM III, dat wil zeggen 
van de Jonge Paleistijd (Go, Kn 1) tot laat in de Late Bronstijd (Pa). De chronologie van de  

                                                           
808 Met de term ‘mallen’ worden in dit hoofdstuk uitsluitend de achtentwintig Minoïsche en Myceense stenen 
mallen voor reliëfornamenten bedoeld. Voor termen als ‘mallensnijden’ geldt mutatis mutandis hetzelfde. 
809 Het betreft de motieven Argonaut (afgebeeld op zeven mallen, in drie varianten), Krullend blad (zeven 
mallen), Voluut met staafje (zes), Rozet (vijf), Schijf (vijf), Papyrus (vier, in twee varianten), Trochusschelp 
(vier). 
810 Zo zijn de meeste kamergraven te Mycene, waarin vele reliëfornamenten zijn teruggevonden, voorzien van de 
datering LH IIIA-B, een periode van circa twee eeuwen. 
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vastelandscontexten concentreert zich laat in de Late Bronstijd, in een periode die loopt van 
midden LH IIIB tot de overgang van LH IIIB naar IIIC.811 

Van de eenentwintig resterende mallen zijn er dertien door archeologen van een datering 
voorzien, doorgaans binnen het tijdsbestek LM/LH II-III. De vroegste datering is ‘LM IB/LH 
IIA’ (mal Em van Chios).812 
 
6.3 Groeven voor rijgdraden 
 
Het is mogelijk uit de aanwezigheid van groeven voor rijggaten op een mal enige kennis 
omtrent de datering van die mal af te leiden. Het uitgangspunt is daarbij dat deze groeven 
werden aangebracht vanaf het ogenblik dat glazen ornamenten in mallen werden gevormd, dat 
wil zeggen vanaf LH IIB op het vasteland. Omdat uit de contemporaine periode op Kreta, LM 
II, slechts twee reliëfkralen (van een ander materiaal) zijn teruggevonden,813 is de navolgende 
periode, LM IIIA, waaruit vele glazen reliëfkralen stammen, voor Kreta een zekerder 
uitgangspunt.814 Een iets eerdere verschijning is echter niet uitgesloten. 
 Aanwezigheid van rijggroeven op een mal is in dit verband interessanter dan afwezigheid 
daarvan, omdat afwezigheid een andere dan een chronologische oorzaak kan hebben. Diverse 
mallen blijven om die andere, niet-chronologische oorzaak buiten beschouwing. Zo is mal Kn 
4 een klein malfragment met drie fragmentarische matrijzen, waarvan twee voor een 
trochusschelp, een motief dat op de mallen überhaupt geen rijgdraadgroef vertoont. Mal Kn 5 
is een hoekfragment met een incomplete matrijs. Mal Kn 6 is een twijfelgeval: de uitgesneden 
matrijzen hebben geen rijggroef, maar ook hier gaat het om een malfragment. Op de 
beschikbare afbeeldingen van mal Kn 3 (slechts twee van de drie incomplete matrijzen 
worden in beeld gebracht) is geen rijgdraadgroef te zien, maar de mal is zo fragmentarisch dat 
uit die afwezigheid geen algemene gevolgtrekking kan worden gemaakt. Ten aanzien van mal 
My 4, die twee matrijzen telt, waarvan een incompleet, geldt eveneens dat het 
fragmentarische karakter van de mal een zuiver oordeel in de weg staat. De meeste matrijzen 
op mallen Si 1-2 lijken niet of niet in de eerste plaats bedoeld te zijn voor kralen of hangers 
(zie onder de desbetreffende motieven in par. 5.2 en zie hoofdstuk 9). 
 Op het restant van mal Th (context-datering LH IIIB2) bezit het enige en incomplete 
motief waarschijnlijk geen groef voor een rijgdraad. De enige aanwezige matrijs op mal Go, 
die van een kleine bijl, is mogelijk niet bedoeld voor een kraal of een hanger. De afwezigheid 
van een rijggroef vloeit echter al voort uit zijn context-datering LM I. Vorenstaande twee 
mallen blijven in deze paragraaf eveneens buiten beschouwing. 
 Met betrekking tot de andere mallen is de situatie als volgt:  
 
Mallen uitgerust met groeven voor rijgdraden: 
Kreta: Kn 2, Kr, Pa, Po 1-2 
Vasteland: Di, Mi, My 1-3, My 5-7, Ni 

                                                           
811 De Cypriotische mal Id, behandeld in Appendix I, dateert uit Laat Cypriotisch IIIB, hetgeen ongeveer 
samenvalt met vroeg LH IIIC. 
812 Kretenzische mallen zijn gedateerd in LM II (Kn 2), LM IIIA1 (Po 2) en LM III (Si 1-2). Vastelandsmallen 
zijn gedateerd in LH IIIA (My 5), LH II-IIIA1-2 (vroeg?) (Ni), LH IIIA-B (My 6), LH IIIB (My 5-6), LH (My 
3), LH II-III (My 2) en LH III (My 1). Mallen van onbekende herkomst zijn gedateerd in LM/LH IIIA-B (Be 2) 
en LM (Be 1). Zie voor literatuurverwijzingen de behandeling van de mallen in kwestie in par. 6.7. 
813 Het betreft twee gouden reliëfkralen uit Knossos-Isopata, rotskamergraf 2 (‘Tomb of the Double Axes’), in de 
vorm van een dubbele argonaut. De kralen zijn 2-delig; de achterzijde is vermoedelijk vlak. Waarschijnlijk zijn 
ze in dezelfde matrijs gevormd. Zie Effinger 1996, KnI 5a, 30-31, 206, 341, pl. 5l. 
814 Uit LM I en LH I-IIA zijn van Kreta en het Griekse vasteland weliswaar glazen reliëfkralen en reliëfhangers 
bekend, maar hun aantal is uiterst gering. Bovendien is het de vraag of ze met behulp van mallen vervaardigd 
zijn. Zie par. 8.2.5. 
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Chios: Em 
 
Mallen zonder groeven voor rijgdraden: 
Kreta: Kn 1 
Vasteland: - 
Herkomst onbekend: Be 1-2 
 
De grote hoeveelheid vooral Kretenzische mallen die buiten beschouwing blijft, verkleint de 
waarde van de lange smalle groef als dateringsmiddel. Niettemin kan worden vastgesteld dat 
mallen met rijggroeven, zowel op Kreta als op het vasteland, overvloedig voorkomen binnen 
de (beperkte) groep van achtentwintig exemplaren. Hun aanwezigheid op vijftien hierboven 
genoemde mallen maakt een datering van deze exemplaren vanaf LM IIIA of iets eerder, 
respectievelijk vanaf LH IIB, aannemelijk. Voor drie van deze mallen (Di, Mi en My 7) is het 
tevens een bevestiging van hun context-datering. 
 De afwezigheid van rijggroeven op mal Kn 1 verbaast niet, gezien de vondstcontext (MM 
III-LM IA). Overigens kan, zoals hierboven opgemerkt, de afwezigheid van rijggroeven 
verscheidene oorzaken hebben. De afwezigheid ervan op mallen Be 1-2815 kan samenhangen 
met de afwezigheid van de bedoeling glas in deze mallen toe te passen. Daarmee betreden we 
echter het terrein van de speculatie. 
 
6.4 Gietkanalen 
 
De mallen kunnen worden onderverdeeld in exemplaren met en zonder gietkanalen. De 
Kretenzische mallen Kn 3-6, en de vastelandsmallen Mi, My 4, Ni en Th – waarop geen 
gietkanalen te zien zijn – worden wegens hun fragmentarische karakter van deze tweedeling 
uitgezonderd. Ook de mal uit Chios (Em), op de afbeelding waarvan een gietkanaal zich niet 
met zekerheid laat onderscheiden, blijft buiten beschouwing. Ditzelfde geldt voor mal Be 2: 
ondanks de aanwezigheid van pengaten in dit grote malfragment is het onduidelijk of op het 
ontbrekende stuk van deze mal gietkanalen voorkwamen.816 De samenstelling van beide 
groepen mallen, met en zonder gietkanalen, is als volgt: 
 
Mallen met gietkanalen: 
Kreta: Go, Kr, Pa, Po 1, Si 1-2 
Vasteland: Di 
 
Mallen zonder gietkanalen: 
Kreta: Kn 1-2, Po 2 
Vasteland: My 1-3, My 5-7 
Herkomst onbekend: Be 1 
 
Het aanbrengen van gietkanalen in sieraadmallen gebeurde op Kreta reeds in de Jonge 
Paleistijd (MM III-LM I), getuige mal Go (context LM I).817 Op Jonge Paleistijdmal Kn 1 
(context MM III-LM IA) komen echter geen gietkanalen voor. 

                                                           
815 Hoewel mal Be 2 incompleet is, wordt hier aangenomen dat het ontbrekende stuk geen rijggroeven bevatte, 
net als het bewaard gebleven gedeelte. Op het ontbrekende stuk was waarschijnlijk alleen de rest van matrijs nr. 
1 te zien (een matrijs zonder rijggroef). 
816 Zie par. 4.4.3, C. 
817 De Sitia-mallen 1-2, buiten context aangetroffen, kunnen hier mogelijk nog aan worden toegevoegd. Zie het 
desbetreffende dateringsvoorstel in par. 6.7. 
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 Mal Pa van Kreta (context LM III), die zeer waarschijnlijk een gietkanaal bezat,818 en mal 
Di van het vasteland (context: overgang van LH IIIB naar IIIC) geven aan dat de techniek bij 
een deel van de sieraadmallen blijvend wordt toegepast. Opvallend is wel dat van de zeven 
(min of meer complete) vastelandsmallen er zes geen gietkanalen bezitten. Het 
vondstmateriaal lijkt te schaars om hieraan een conclusie te verbinden. 
 Ook op de vermoedelijk in LM IIIA (of iets eerder) te dateren Kretenzische mal Kn 2 
ontbreken gietkanalen. Maar op de Kretenzische mal Po 1, die min of meer in dezelfde 
periode dateert (LM IIIA-B1 of iets eerder), komen ze weer wel voor.819 
 Er lijkt, met andere woorden, in de tijd geen nauwe begrenzing te zijn van mallen met en 
mallen zonder gietkanalen, niet wat betreft de Kretenzische exemplaren en niet wat betreft de 
vastelandsexemplaren. Als dateringsmiddel is het gietkanaal dus ongeschikt. 
 
6.5 Stilistische ontwikkeling van het argonaut-motief 
 
De stilistische ontwikkeling van het argonaut-motief op Minoïsch en Myceens aardewerk is 
tot en met LM IIIA2 respectievelijk LH IIIA1 nauwgezet vastgelegd. De stijl van het motief 
verschilt echter zo zeer van die op de mallen dat vergelijking geen zin heeft.820 

Het argonaut-motief is in totaal negen maal afgebeeld, en wel op zes mallen. Mal Kn 2 
komt van Kreta, mal Be 1 heeft een onbekende herkomst, de andere mallen zijn uit Mycene 
afkomstig (My 1, 3, 5, 7). Het motief komt in twee varianten voor, enkel en dubbel. De 
tweede variant toont de argonaut samen met zijn spiegelbeeld. De argonauten van beide 
varianten kunnen onderling worden vergeleken, omdat de verdubbeling niets aan de argonaut 
zelf verandert. Bij geen van de voorbeelden van dit motief is een groef voor een rijgdraad 
aangebracht.821 Het volgende overzicht gaat van elk argonaut-motief op de mallen de vier 
belangrijkste stijlkenmerken langs. Het teken ‘+’ betekent dat een kenmerk aanwezig is, het 
teken ‘–’ dat het afwezig is.  
 
Stijlkenmerken argonaut: 
 
Mal en motiefnummer  Kader  Complete vorm Cirkel in schelp Zuignappen 
 
enkel 
 
Kn 2, nr. 1   –  +  +  + 822 
 
My 1, nr. 1   +  –  +  – 
 
My 3, nr. 2   +  –  –  + 
 
My 5, nr. 3   +  –  –  – 
 
dubbel 

                                                           
818 Zie par. 4.4.2, A, Pa. 
819 Zie voor de datering van mallen Kn 2 en Po 1 de gelijknamige paragrafen hieronder. 
820 Zie Niemeier 1985, 22-28. Hij noemt het verbazingwekkend dat men bij reliëfsieraden en in 
frescoschilderingen tot in LM/LH IIIB principieel aan het in de Zeestijl (Kreta, LM IB) ontstane type blijft 
vasthouden (pp. 27-28). 
821 Het ontbreken van een rijggroef bij motief 4 op mal Kn 2 kan het gevolg zijn van de incompleetheid van deze 
matrijs. 
822 Twee van de drie tentakels bezitten zuignappen. 
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Be 1, nr. 1   –  +  +  – 
 
My 7, nrs. 3, 8, 9  –  +  +  + 
 
variant onbekend 
 
Kn 2, nr. 4   –  ?  ?  – 
 
Er is onder de argonautvormige motieven op de mallen een tendens zichtbaar van een relatief 
naturalistische, gedetailleerde weergave naar een veel schraler en schematischer weergave, 
hetgeen in overeenstemming is met de algemene ontwikkeling van Aegeïsche motieven in de 
Late Bronstijd.823 Het begin van deze ontwikkeling lijkt te worden gerepresenteerd door de 
argonauten op mallen Kn 2 en My 7, het einde door die op mal My 3. 
 Om te beginnen is er een tweedeling tussen argonauten met een min of meer halfronde, 
spiraalvormige schelp (Be 1, nr. 1; Kn 2, nr. 1; My 7, nrs. 1, 3, 9) en argonauten waarbij de 
schelp veeleer langwerpig is dan halfrond (My 1, nr. 1; My 5, nr. 3) of waarbij het lijkt alsof 
er een uitvergroot detail van de schelp is weergegeven (My 3, nr. 2). Wat opvalt is dat de drie 
incomplete argonauten (op My 1, My 3 en My 5) omkaderd zijn. Ten tweede wordt het 
cirkelvormige element binnenin de schelp op een gegeven moment weggelaten (bij twee van 
de drie incomplete vormen, niet op My 1). 
 Zuignappen komen zowel voor bij de tentakels van de argonaut op mal My 3 als bij die 
van de argonauten op mal My 7. Aangenomen dat de argonauten op beide mallen inderdaad 
de bovengeschetste stilistische ontwikkeling markeren, biedt het al of niet aanwezig zijn van 
zuignappen geen chronologisch aanknopingspunt. Dit blijkt ook uit het feit dat motief 1 op 
mal Kn 2 wel met zuignappen is uitgevoerd (zij het bij twee van de drie tentakels), en motief 
4 op dezelfde mal niet. 
 Overigens geven de tentakels van de argonauten op de mallen My 3 en My 7 een scherp 
contrast te zien. Op mal My 3 bestaat elke tentakel uit een lichte groef waarin een reeks 
punten is uitgeboord. Alle tentakels lijken uit het niets voort te komen: er is geen zichtbare 
verbinding met de schelp. De suggestie van zo’n verbinding wordt hooguit opgewekt door het 
feit dat de tentakels licht meekrommen met het schelpoppervlak. Ze verdwijnen echter in de 
kaderrand. Op mal My 7 is een tentakel een samenstel van drie evenwijdig lopende 
elementen: een brede groef, een smalle groef en een reeks uitgeboorde punten. Van elke drie 
tentakels ontspruiten er twee zichtbaar uit het innerlijk van de schelp. De derde komt als het 
ware achter de schelp te voorschijn, waarmee een zekere diepte wordt gesuggereerd. 
 
Een en ander leidt tot de volgende chronologische rangschikking, waarbij de bovenste mallen 
ouder zijn dan de onderste: 
 
Mal en motiefnummer Kader  Complete vorm Cirkel in schelp Zuignappen 
 
Be 1, nr. 1  –  +  +  – 
 
Kn 2, nr. 1  –  +  +  + 824 
 
Kn 2, nr. 4  –  ?  ?  – 
 
My 7, nrs. 3, 8, 9 –  +  +  + 

                                                           
823 Zie bijvoorbeeld Biers 1980, 82, fig. 3.19. 
824 Zie noot 822. 
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My 1, nr. 1  +  –  +  – 
 
My 5, nr. 3  +  –  –  – 
 
My 3, nr. 2  +  –  –  + 
 
Overigens is het goed denkbaar dat bepaalde afbeeldingen van dit motief in datering zeer 
dicht bijeen liggen of zelfs contemporain zijn. 
 
6.6 Stilistische ontwikkeling van het krullend blad-motief 
 
In Mycene en elders in het Aegeïsch gebied zijn diverse glazen reliëfkralen aangetroffen die 
aan een krullend blad doen denken. Het motief komt, voor zover bekend, niet voor op 
Minoisch en Myceens aardewerk. In de mallen Kn 1, My 3 en My 5-6 is dit motief tweemaal 
uitgesneden, in de mallen Kn 2 en My 1-2 eenmaal. Mallen Kn 1-2 zijn afkomstig uit 
Knossos, de andere vijf mallen komen uit Mycene. De gepubliceerde voorbeelden van dit 
motief825 hebben in de meeste gevallen een groef voor een rijgdraad; het vroege krullend blad 
op mal Kn 1 heeft er geen en het krullend blad op My 2 is zodanig beschadigd dat de 
oorspronkelijke aanwezigheid van een rijggroef niet kan worden vastgesteld. 

Onderstaand schema voorziet in een overzicht van vier belangrijke stijlkenmerken van het 
motief op de mallen. De letters G en K in de kolom ‘Omvang’ betekenen respectievelijk 
‘groot’ en ‘klein’. Dit onderscheid kon worden gemaakt omdat het motief driemaal een lengte 
heeft die tussen 4,0 en 4,9 cm ligt, en viermaal een lengte tussen 7,1 en 9,0 cm. In twee 
gevallen is de lengte niet bekend. Omdat één daarvan een extreme breedte heeft (My 2, nr. 8), 
kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de omvang in dit geval groot is.826 
 
Stijlkenmerken krullend blad: 
 
Mal- en motiefnummer Rollen  Vorm boveneinde Omvang  Vierkant 
 
Kn 1, nr. 8  1  V-vormig  G  Verdiepte cirkelvorm 
 
Kn 2, nr. 10  3  V-vormig  K  Open puntencirkel 
 
My 1, nr. 14  2  Rechthoekig  G  Verhoogde cirkelvorm 
 
My 2, nr. 8  2 (ooit 3?) V-vormig  G (waarsch.) ? 
 
My 3, nr. 1  2  V-vormig  G  Binnenringen in reliëf 
                                                           
825 Nr. 9 op mal Kn 1 is niet gepubliceerd en daarom niet in de beschrijving opgenomen. Dit geldt ook voor het 
tweede krullend bladmotief (zonder nr.) dat zich op mal My 5 zou bevinden. 
826 De lengte en breedte van het krullend blad-motief zijn (in cm) de volgende: 
Kn 1, nr. 8  9,0 x 3,8 
Kn 2, nr. 10  4,9 x 1,4 
My 1, nr. 14  7,1 x 1,7  
My 2, nr. 8  ? x 2,4 
My 3, nr. 1  8,1 x 1,95 
My 3, nr. 3  7,5 x 1,8  
My 5, nr. 7  ? x 1,5 
My 6, nr. 4  4,0 x 1,5 (circa) 
My 6, nr. 9  4,4 x 1,8 (circa) 
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My 3, nr. 3  2 (ooit 3?) V-vormig  G  Verhoogde cirkelv. 827 
 
My 5, nr. 7  2 of 3  ? 828   ?  Cirkelvorm829/Lijncirkel 
 
My 6, nr. 4  2  V-vormig  K  Verhoogde cirkelvorm 
 
My 6, nr. 9  1  V-vormig  K  Verhoogde cirkelvorm? 
 
Een eigenaardigheid van het krullend blad-motief op de mallen is dat het uit twee 
verschillende bladen is samengesteld. Naast het hoofdblad bevindt zich een secundair blad, 
dat aanvankelijk een ‘zwaardvorm’ heeft, te oordelen naar het exemplaar op mal Kn 1. 
Omvang en uiterlijk van dit bijblad zijn aan verandering onderhevig. Het navolgende 
overzicht geeft een beknopte beschrijving van het uiterlijk van dit blad op de mallen. 
 
Herkenbaarheid en vorm van het tweede blad: 
   
Kn 1, nr. 8  Relatief breed ‘zwaardvormig’ blad. 
Kn 2, nr. 10 Tweede blad is een zone die uit knobbelachtige vormen bestaat, maar 

misschien bevindt zich langs de andere zijde van het hoofdblad een 
‘zwaardvorm’. 

My 1, nr. 14  Tweede blad is een zeer smalle zone met uitstulpingen. 
My 2, nr. 8  Restanten van een smal tweede blad. 
My 3, nr. 1 Tweede blad amper herkenbaar in groevenpatroon. Vorm is aan één 

zijde dieper uitgesneden. Punt van ‘zwaardvorm’ zichtbaar? 
My 3, nr. 3 Tweede blad amper herkenbaar in groevenpatroon. Vorm is aan één 

zijde dieper uitgesneden. 
My 5, nr. 7  ? 
My 6, nr. 4  ‘Zwaardvormig’ blad met diepe uithollingen. 
My 6, nr. 9  Smal en ‘zwaardvormig’ blad. 
 
Bij de vaststelling van de tendenzen in de stilistische ontwikkeling van het krullend blad is het 
uitgangspunt dat het krullend blad op mal Kn 1 (nr. 8) – de enige mal in dit gezelschap met 
een context-datering (MM III-LM IA) – het vroegst bekende exemplaar op een mal is. Elk 
van de vier in het schema ondergebrachte kenmerken van dit krullend blad komt bij andere 
exemplaren op de mallen voor, maar geen daarvan bezit al zijn kenmerken. 

Volgens Wace is het glazen krullend blad-ornament in LH III aanvankelijk klein en 
verzorgd uitgevoerd, maar krijgt het later een grovere uitvoering en een grotere omvang.830 
Dit zou betekenen dat het krullend blad-motief op mallen Kn 2 en My 6 uit eerder tijd dateert 
dan het krullend blad op de mallen My 1-3. Voor het omvangrijke krullend blad op mal Kn 1 
– hoogstwaarschijnlijk bestemd voor ornamenten van faience831 – betekent deze observatie 
niets, omdat het een ver voor LM/LH III ontstane versie is.  

                                                           
827 Of deze cirkelvorm vlak was dan wel binnenringen bevatte (vergelijkbaar met die van motief 1 op deze mal), 
laat zich niet meer bepalen. 
828 Het motief is aan het uiteinde afgebroken, waardoor de vorm ervan niet kan worden vastgesteld. 
829 De cirkelvorm lijkt niet te zijn verdiept. Of hij hoger ligt dan het omringende veld binnen het vierkant kan aan 
de hand van de afbeeldingen niet worden vastgesteld. Het kan daarom ook om een cirkelvormige uitsnijding 
(lijncirkel) gaan. 
830 Zie noot 566. 
831 Zie par. 4.4.1, A, Kn 1. 
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Een interessante vraag is of het aantal rollen op het hoofdblad van het motief maatgevend 
is voor de tijd waarin het is uitgesneden. Eén rol (mal Kn 1) zou dan voor ‘vroeg’ staan, en 
meer rollen voor ‘laat’. In feite is er maar één ander krullend blad met één rol, de als ‘klein’ 
getypeerde en daarom mogelijk vroege nr. 9 op mal My 6. De andere zeven krullend blad-
motieven op de mallen hebben twee of drie rollen. Het geval wil dat het andere krullend blad 
op mal My 6 (nr. 4) twee rollen heeft, en het ‘kleine’ krullend blad op mal As zelfs drie. 

Zowat alle krullend blad-motieven, klein en groot, bezitten een V-vormig boveneinde 
(mal My 5, nr. 7: onbekend). Alleen nr. 14 op Mycene-mal 1 vertoont een eenvoudig 
rechthoekig uiteinde, hetgeen, samen met zijn grote afmeting, op een late makelij zou kunnen 
wijzen. In het algemeen gesproken heeft de uitvoering van het motief op My 1 het een en 
ander gemeen met die van het My 5-motief: beide exemplaren zijn strak rechthoekig opgezet 
en bezitten een nogal slordig en fantasieloos groevenpatroon. 

Een vierde kenmerk van het krullend blad is de wijze waarop het vierkant is versierd. De 
centraal geplaatste cirkelvorm van mal Kn 1 was blijkbaar nog lang in zwang, want hij is 
terug te vinden op de meeste andere mallen, zij het in een andere variant. De uitgediepte vorm 
heeft plaatsgemaakt voor een verhoogde vorm (My 1, My 5?, My 6) of voor binnenringen in 
reliëf (My 3, motief 1). Sterk afwijkend is de onvolledige cirkel van uitgeboorde punten in het 
vierkant op mal Kn 2, al blijft ook hier het cirkelvormige karakter gehandhaafd. Men zou 
geneigd kunnen zijn de cirkelvorm van nr. 1 op My 3 laat in de tijd te plaatsen, mede omdat 
dit krullend blad zich kenmerkt door een niet erg verfijnde uitvoering van de boven- en 
benedenrand van het vierkant (die niet langer plastisch zijn). De verzorgde puntencirkel van 
mal Kn 2 valt in dit gezelschap uit de toon. Wellicht betreft het hier een (eerdere?) 
Kretenzische variant. 

Het laatste te bespreken element is het secundaire blad, het smallere blad naast het 
hoofdblad. De ‘zwaardvorm’ van het secundaire blad is, behalve op de Kn 1-mal, goed te 
herkennen op de My 6-mal. Op mal My 1 is een tweede blad zichtbaar, maar heeft de 
‘zwaardvorm’ plaatsgemaakt voor een smalle reep met pleksgewijs zeer diepe uithollingen. 
Een dergelijke, bredere reep bevindt zich voorts op mal Kn 2, maar daar is, langs de andere 
rand van het motief, misschien ook sprake van een ‘zwaardvorm’. Op Mycene-mal 3 (nrs. 1-
3) lijkt een tweede blad (bijna) alleen nog te bestaan uit zeer hoog reliëf aan één zijde van het 
motief. Zo verandert het secundaire blad van een duidelijk te onderscheiden ‘zwaardvormig’ 
element in een plastisch plompe overdrijving van een der zijranden van het motief. 

De gegevens die bovenstaande detailvergelijkingen opleveren, leiden niet in alle opzichten 
tot de eenduidige vaststelling van een stilistische richting of ontwikkeling van het detail in 
kwestie. Een duidelijke chronologie van de mallen kan aan de hand van het krullend blad-
motief dan ook niet worden vastgesteld. Er is slechts ruimte voor enkele voorzichtige 
conclusies: 
- Beide exemplaren van het krullend blad op mal My 6 staan het dichtst bij dat op mal Kn 1. 
- De krullend blad-motieven op My 1 en My 5 tonen een overeenkomstig ‘gedegenereerd’ 
uiterlijk en zijn daarom mogelijk in dezelfde tijd uitgesneden. 
- De krullend blad-motieven op My 3 zijn laat, maar of zij de allerlaatste fase binnen de groep 
representeren, kan niet worden vastgesteld. 
- Het tweede blad verliest gaandeweg zijn ‘zwaardvormige’ omtrek. 
 
6.7 Datering mallen 
 
In deze paragraaf wordt geprobeerd het incomplete chronologische beeld, zoals dat uit de 
voorgaande paragrafen oprijst, aan te vullen met bewijsmateriaal betreffende de tijdspanne 
waarin de in de mallen uitgesneden reliëfornamenten voorkomen. Er werd al op gewezen dat 
Minoisch-Myceense motieven een lang leven leiden. Door de mallen systematisch na te lopen  
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kan toch in een aantal gevallen worden vastgesteld waar het gezamenlijk zwaartepunt in de 
dateringen van de motieven op een mal ligt, al betreft het ook dan dikwijls een tamelijk ruim 
tijdsbestek (zoals LM IIIA-B1). 

Knossos-mal 5 en Mycene-mal 4 blijft buiten beschouwing: zij zijn te fragmentarisch om 
in een specifieke periode te kunnen worden gedateerd.832 

Het uitgangspunt bij de datering van de mallen uit Knossos en omgeving is dat deze niet 
later kunnen zijn dan LM IIIA2, een gevolg van de ondergang van het paleis (zie hieronder bij 
Kn 2). Elders op Kreta gaat het gebruik van mallen misschien nog door tot in LM IIIB1: er is 
een beperkt aantal vondsten van reliëfkralen in contexten later dan LM IIIA2 (zie par. 8.3.2). 
Mogelijk zijn ze in een eerdere periode vervaardigd en werden ze als erfstukken gekoesterd. 
 
Be 1 
 
Berlijn-mal 1 is van onbekende herkomst. Onder verwijzing naar Laat-Minoïsche en Laat-
Helladische sieraden, en matrijs 1 op Knossos-mal 3, neemt Kriseleit aan dat met behulp van 
de mal sieraden voor gouden kettingen zijn vervaardigd, die in Laat-Minoïsche tijd worden 
gedateerd.833 
 De mal telt slechts drie matrijzen. In de matrijs van de dubbele argonaut (nr. 1) moet goud 
zijn toegepast, getuige de achtergebleven sporen.834 Kretenzische reliëfkralen van dit type zijn 
voornamelijk van glas of goudblik. Eén vondstgroep, bestaande uit goudblik-exemplaren, 
heeft een LM II-context. De dertien andere vondstgroepen hebben uiteenlopende context-
dateringen binnen LM IIIA-B, waarbij de zes vondstgroepen met goudblik-exemplaren zich 
beperken tot LM IIIA.835 Vastelandsgraven uit LH IIB-IIIC bevatten overeenkomstige 
reliëfkralen van glas en goudblik.836 De door Effinger genoemde exemplaren van goudblik 
hebben dateringscontexten binnen het tijdsbestek LH IIB-IIIB; het is evenwel mogelijk dat ze 
allemaal van voor LH IIIB dateren, net als de Kretenzische.837 Vrijwel alle 
vastelandsexemplaren in kwestie bezitten pseudo-granulen, waarmee ze zich onderscheiden 
van de matrijs in de mal.838 
 Reliëfkralen met het gevleugelde klimopmotief (motief nr. 2) van Kreta dateren uit LM 
IIIA1 (drie vondstgroepen bij dezelfde bijzetting) en LM IIIA (één vondstgroep).839 Onder de 
reliëfkralen van het vasteland is het motief grotendeels te dateren in LH III (acht 
vondstgroepen); drie vondstgroepen dateren uit LH IIB en twee hebben dateringen binnen LH 
II-III.840 
                                                           
832 De twee bewaard gebleven matrijzen in malfragment Mycene 4 zijn niet thuis te brengen in het 
sieradenmateriaal. 
833 Kriseleit 1980, 195. Zij noemt de mallen Be 1 en Be 2, die beide van onbekende herkomst zijn, ‘Myceens’. 
Haar datering in Laat-Minoïsche tijd impliceert echter een (door haar veronderstelde) Kretenzische herkomst van 
de mal. 
834 Zie hoofdstuk 2, Catalogus, Berlijn-mal 1. 
835 Effinger 2006, 341, vermeldt de volgende vondstcontexten. Groepen goudblik-exemplaren: LM II, LM IIIA1 
(2 x), LM IIIA (3 x), LM IIIA2. Groepen glazen exemplaren: LM IIIA, LM IIIA-B (2 x), LM IIIA2 en LM IIIB. 
Eén groep faience exemplaren: ‘LM IA-B + LM IIIA + LM IIIC’. Eén ‘porseleinen’ exemplaar: LM IIIB1. 
836 Effinger 1996, 31. 
837 De specifieke dateringscontexten zijn LH IIB (Mycene, kamergraven 81 en 88: elk 14 exemplaren); LH IIB-
IIIA (Volos-Kapakli, tholos 1: 26 exemplaren); LH IIIA (Argos, graf 6: 7 exemplaren); LH IIIA-B (Mycene, 
kamergraf 8: 6 exemplaren). Vindplaatsen en vondstomvang zijn ontleend aan Effinger 1996, n. 461. 
838 De exemplaren van de vondstgroep uit kamergraf 8 in Mycene bezitten geen pseudo-granulen. 
839 Effinger 1996, 31-32, 341. Deze dateringscontexten bevonden zich respectievelijk in Knossos-Sellopoulo (pp. 
218-219, nrs. KnS 5d, 5f, 5i) en Phaistos-Kalyvia (p. 281, nr. PK 14o). 
840 De specifieke dateringscontexten zijn LH (Salamis, graf: 11 exemplaren van glas/faience); LH IIB (Mycene, 
kamergraven 68, 88 en 91: respectievelijk 15, 4 en 180 exemplaren van goudblik; kamergraf 84: 3 exemplaren 
van glas/faience); LH IIB-IIIA1 (Dendra, tholos: 61 exemplaren van goudblik, 4 exemplaren van glas/faience); 
LH II-IIIA/B (Argos, ‘Tomb at the Argive Heraion’: 1 exemplaar van goudblik); LH IIIA (Asine, kamergraf I 2: 
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 De matrijs voor de rechthoekige plaque met klimopblad (nr. 3) is onvoltooid, zodat 
detailvergelijking met klimopplaques niet mogelijk is. Wel kan worden vastgesteld dat de 
korte zijden van het kader zich links en rechts van het staande klimopblad bevinden. Op de 
teruggevonden Kretenzische plaques met dit motief ligt het klimopblad daarentegen op zijn 
kant. Deze plaques zijn van glas en van een als ‘porselein’ aangeduide substantie. Het betreft 
respectievelijk een vondstgroep uit LM IIIA-B en een uit LM IIIB1.841 Overeenkomstige 
vastelandsplaques, eveneens van glas, komen grotendeels uit dateringscontexten binnen LH 
IIIA-B.842 Twee vroege exemplaren, waarvan het materiaal aanvankelijk is aangezien voor 
faience, werden aangetroffen in Schachtgraf III te Mycene (pl. 62:5; LH I).843 De exemplaren 
van alle vijf vondstgroepen van het vasteland hebben met het motief op mal Be 1 gemeen dat 
de korte zijden van het kader zich links en rechts van het staande klimopblad bevinden.844 
 De context-dateringen van vondstgroepen met reliëfsieraden overeenkomstig aan de 
matrijzen in de mal zijn hieronder voor Kreta respectievelijk het vasteland op een rij gezet.845 
Elke datering vertegenwoordigt in principe een vondstgroep. Het aantal vondstgroepen wordt, 
indien meer dan één, achter de datering tussen haakjes aangegeven. 
 
Kreta: 
- motief 1: LM II; LM IIIA (6x) 
- motief 2: LM IIIA1 (3x); LM IIIA 
- motief 3: LM IIIA-B; LM IIIB1 
 
Vasteland: 
- motief 1: LH IIB (2x); LH IIB-IIIA; LH IIIA; LH IIIA-B 
- motief 2: LH; LH IIB (3x); LH II-IIIA1; LH II-IIIA/B; LH IIIA1; LH IIIA; LH IIIA2; LH 
IIIA-B (3x); LH IIIA2-IIIB; LH IIIC. 
- motief 3: LH I; LH IIIA (2x); LH IIIA-B; LH IIIB 
 
Wanneer mal Be 1 van Kretenzische makelij is, dateert hij op grond van het vondstmateriaal 
niet vroeger dan LM II en niet later dan LM IIIB. Op grond van de aanwezigheid van 
goudsporen in matrijs nr. 1, het relatief hoge aantal gedateerde vondstgroepen van 
overeenkomstige ornamenten in goudblik, en de grootste gemene deler in de datering van alle 
betrokken vondstgroepen (van ornamenten die een parallel vormen voor de drie motieven op 
mal Be 1), lijkt het mogelijk de mal specifieker te dateren, namelijk in LM IIIA. 
 Mocht de mal op het vasteland zijn vervaardigd, dan lijkt het vondstmateriaal te wijzen op 
een tijdstip binnen het tijdsbestek LH IIB-IIIB. Aangezien de contexten van tweederde van de  

                                                                                                                                                                                     
19 exemplaren); LH IIIA2 (Mycene, kamergraf 520: 20 exemplaren van glas/faience); LH IIIA-B (Mycene, 
opgraving 1887/88: 12 exemplaren van goudblik; kamergraf 8 en ‘Tsountas House’: respectievelijk 1 en 2 
exemplaren van glas/faience); LH IIIA2-IIIB (Megalo Monasteri, graf Γ: minstens 14 exemplaren van goudblik); 
LH IIIC (Gritsa, graf: 4 exemplaren van goudblik). Vindplaatsen en vondstomvang zijn ontleend aan Effinger 
1996, n. 480-481. 
841 Effinger 1996, 35, 343. Deze dateringscontexten bevonden zich respectievelijk in Stamnii-Palialona (p. 294, 
nr. SP 2a) en Gournes (Pediados) p. 177, nr. Go 1p). 
842 De specifieke dateringscontexten zijn LH IIIA (2x) (Argos, graf 6: verscheidene exemplaren; Diaselo-
Broumasi, kamergraf B: 25 exemplaren); LH IIIA-B (Mycene, kamergraf 60: 2 exemplaren); LH IIIB (Dendra, 
graf 2: 6 exemplaren). Vindplaatsen en vondstomvang zijn ontleend aan Effinger 1996, n. 559. 
843 Zie noot 519. 
844 De vastelandsexemplaren zijn afgebeeld in: Vollgraff 1904, 387, fig. 24 (Argos); Persson 1931, 104, nr. 26, 
fig. 80 (Dendra); Yalouris 1968, 11, afb. 4-6 (Diaselo-Broumasi); Sakellariou 1985, 185, nr. Γ2811(8), pl. 79 
(Mycene, kamergraf 60); Karo 1930-33, 54, 189, nr. 71, pl. XX, XXIII (Mycene, Schachtgraf III). 
845 Voor meer specifieke informatie betreffende deze dateringscontexten zie noten 835, 837, 839-842. Ten 
aanzien van motief 1 zijn alleen de vondstgroepen met goudblik-exemplaren meegewogen. 
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vondstgroepen in LH IIIA of in LH IIIA-overlappende perioden zijn gedateerd, is de kans 
redelijk groot dat de mal in LH IIIA te dateren is. 
 
Be 2 
 
De Berlijn-mal 2 is van onbekende herkomst. Kriseleit beschouwt hem als een persmal voor 
de toepassing van dun goudblik. Zij dateert de mal impliciet door te verwijzen naar 
ornamenten uit de 14e-13e eeuw, dat wil zeggen LM/LH IIIA-B, die vergelijkbaar zouden zijn 
met twee van de drie motieven op deze mal (nrs. 2-3).846 
 De wervelingen van motief nr. 1, die waarschijnlijk deel uitmaken van een armband, 
vertonen overeenkomst met wervelingen op twee Kretenzische zegels van steatiet die in VM 
III-MM I en in MM IIB te dateren zijn (respectievelijk pl. 81:2-3). Op het vasteland, waar dit 
motief minder wijdverbreid was, is eveneens een zegel van steatiet met een overeenkomstige 
werveling aangetroffen, maar dan uit veel later tijd: LH IIIC (pl. 81:6).847 Uit Schachtgraf IV 
in Mycene (LH I) komt een strook goudblik met een reeks van zeven dergelijke wervelingen 
(pl. 84:2), zij het dat hart en contour door een enkele respectievelijke dubbele ‘parelrand’ 
worden omgeven. De uiteinden van de strook zijn geperforeerd.848 
 Ook motief nr. 2 op de mal beeldt een dergelijke werveling uit, al is het dan een houterige 
variant. Zoals eerder uiteengezet, is er een rozet in te herkennen die veranderd is in een 
werveling. Mogelijk betreft het een eerste poging op deze mal een werveling te 
vervaardigen.849 Dat rozet en werveling tot één motief konden samensmelten is goed te zien 
op een stuk goudblik uit Mycene (Schachtgraf I; LH I-vroeg IIA; pl. 85:1), dat ten tijde van 
zijn ontdekking om een lichaamsdeel, mogelijk een arm, gewikkeld zat. Het goudblik is 
bewerkt in repoussé.850 De wervelende ‘rozet’ is sierlijk en verzorgd uitgevoerd, en voorzien 
van een ‘parelrand’ langs de buitencontour en rondom het hart. Kriseleit verwijst naar een 
gouden diadeem uit Kition op Cyprus (LC IIB; pl. 85:2), waarop de gestempelde rozetten 
eveneens lijken te wervelen.851 
 Motief nr. 3 is bedoeld voor een rechthoekige plaque met vier puntrozetten. Hoewel er op 
Kreta een beperkte hoeveelheid met rozetten versierde plaques is teruggevonden (glazen 
exemplaren uit LM IIIB1 en LM IIIC, en één ongedateerd exemplaar van faience), wijken 
deze in uiterlijk fundamenteel af van motief 3.852 Kriseleit vergelijkt het motief op de mal met 
rechthoekige plaques van goudblik uit Mycene853 (LH; pl. 85:3) waarop een dubbel 
klimopblad is te zien. In de spiraalvormige uiteinden van beide bladen bevinden zich kleine 
rozetten. Het gaat dus om een ander versieringsmotief waarvan soortgelijke rozetten deel 
uitmaken, namelijk cirkelvormige puntrozetten. Het zijn er eveneens vier en ze bevinden zich 
in eenzelfde rangschikking. Anders dan op de mal is het hart echter net zo groot als de 
bloemblaadjes. Kriseleit verwijst ook naar een voorhoofdsband uit Enkomi op Cyprus (LC II, 
vergelijkbaar met LH IIIA-B),854 een reep goudblik van 20 x 3 cm waarop 24 rozetten in 
reliëf zijn weergegeven (pl. 86:1). Waarschijnlijk gaat het telkens om dezelfde rozet, hetgeen 
betekent dat de strook ofwel 24 keer met dezelfde pons is ‘gestempeld’ ofwel over een mal 
geschoven is en 24 keer in dezelfde matrijs geperst. Deze rozet, hoewel van meer blaadjes  

                                                           
846 Kriseleit 1980, 196. 
847 Zie par. 5.2, motief Werveling, voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
848 Schliemann 1880, 248, fig. 358; Karo 1930-33, 75-76, nr. 257, pl. XLIII. 
849 Zie par. 5.2, motief Werveling. 
850 Schliemann 1880, 302, fig. 459. 
851 Kriseleit 1980, 196, n. 54, verwijst abusievelijk naar pl. XXX, I in Karageorghis 1968, maar bedoelt 
ongetwijfeld pl. XXXI, 1; Karageorghis 1968, 6, 33, pl. XXXI, nr. 1. 
852 Zie par. 5.2, motief Rozet, Kreta, voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
853 Kriseleit 1980, 196, n. 53; Bielefeld 1968, C 12, afb. 2a. 
854 Kriseleit 1980, 196, n. 53; Pierides 1971, 14, pl. IV, nr. 2. 
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(waarschijnlijk negen) voorzien, is inderdaad vergelijkbaar met de vier puntrozetten van 
matrijs 3, maar de drager van het motief is een andere. De vraag is in hoeverre beide 
parallellen als chronologisch aanknopingspunt kunnen dienen. De puntrozet is in diverse 
perioden afgebeeld, getuige Minoïsch aardewerk uit MM IB (pl. 86:2) en LM IA (pl. 86:3).855 
Dat betekent dat een overeenkomst tussen rozetten op zich geen aanwijzing is voor een 
overeenkomstige datering. 

Rechthoekige reliëfkralen die als drager van een motief fungeren, zoals een afdruk van 
motief 3, zijn doorgaans van glas en afkomstig uit LM/LH III. Een groep van zevenentwintig 
faience exemplaren uit Mallia is echter afkomstig uit MM IB-II,856 en zes exemplaren uit 
Mycene (vier van faience, twee van glas) dateren uit laat MH III-LH I.857 De enige gouden 
exemplaren die mij bekend zijn, afgezien van de hierboven genoemde plaques met dubbel 
klimopblad, werden teruggevonden in Schachtgraf III te Mycene (LH I).858 Ook in matrijs 3 
moet goudblik zijn gevormd, gezien de sporen van goud die hierin, naast restjes glas of 
faience, zijn achtergebleven. 
 Er zijn, al met al, te weinig gegevens voorhanden om de mal met enige zekerheid aan een 
specifieke periode te kunnen toewijzen. Konstantinidi stelt vast dat metalen armbanden in de 
Griekse Bronstijd nooit erg populair zijn. Tot begin LB I zijn ze zo goed als afwezig op Kreta 
en de Aegeïsche eilanden. Wel genieten ze populariteit in Mycene, ten tijde van de 
Schachtgraven (LH I).859 Een en ander zou een aanwijzing kunnen zijn dat deze mal, waarin 
immers een matrijs voor een metalen armband is uitgesneden, uit de Late Bronstijd dateert. 
 
Ch 
 
De vondstcontext van de onvolledig gepubliceerde Choumeriakos-mal is blijkbaar 
onbekend.860 Deze Kretenzische mal laat zich door de aanwezigheid van een rijggroef op zijn 
vroegst  kort voor LM IIIA dateren. Zoals in de inleiding van deze paragraaf aangegeven, is 
een latere datering dan LM IIIB1 voor Kretenzische mallen onaannemelijk. Dat wil zeggen 
dat mal Ch kan worden gedateerd in LM IIIA-B1 of iets eerder. 
 
Di 
 
Behalve matrijzen voor zegelringen en een ring (nrs. 1, 3), alsmede een onduidelijke matrijs 
(nr. 5), zijn in de Dimini-mal een amandelvorm (nr. 2) en een rechthoekige vorm met 
dwarsgroeven (nr. 4) uitgesneden. Bij matrijs 4, en misschien ook bij matrijzen 2 en 5, lopen 
groeven voor een rijgdraad, waardoor de mal niet ouder kan zijn dan LH IIB. 
Amandelvormige vastelandskralen dateren uit LH IIIA-B, LH IIIB en LH IIIB-IIIC.861 
Rechthoekige reliëfkralen van het vasteland zijn van glas en komen uit LH III. Er zijn 
uitzonderingen: in de beide grafcirkels te Mycene bevonden zich exemplaren van goud (LH I) 
en faience (laat MH III-LH I; LH I).862 
 Mal Di komt uit een brandlaag die goed kon worden gedateerd: de overgang van LH IIIB 
naar IIIC.863 De dateringsgegevens van de amandel en de rechthoekige plaque, sluiten hier 
goed bij aan. 

                                                           
855 Voor puntrozetten op Midden-Minoïsch aardewerk zie Walberg 1976, 180, nrs. 1: 7-8, 11, 17; 186, nr. iv:1. 
856 Zie par. 8.2.2.1, K 5-6. 
857 Zie par. 8.2.3.1, V 4-5 (faience) en V 12 (glas). 
858 Karo 1930-33, 49, nrs. 33-35, pl. XXIV. Er zijn figuratieve voorstellingen op aangebracht. 
859 Konstantinidi 2001, 249 re. 
860 Evely (2000, 414, nr. 15) vermeldt dat de datering onbekend is. 
861 Zie par. 5.2, Amandelvormig motief. 
862 Zie de bespreking van mal Be 2 in deze paragraaf. 
863 Adrymi-Sismani 2004-2005, 21. 
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Em 
 
Het enige motief op de Emporio-mal is door Hood uitgebreid vergeleken met soortgelijke 
afbeeldingen. Hij concludeert dat de mal aan het begin van de Late Bronstijd werd gemaakt, 
voor het einde van LM I/LH IIA (ca. 1450). Zijn vergelijkingsmateriaal omvat behalve de in 
par. 5.2 besproken gouden ornamenten uit Schachtgraf III in Mycene (pl. 71:7) een reeks 
andere vlinderafbeeldingen uit het begin van de Bronstijd, zowel afkomstig van het Griekse 
vasteland als van Kreta en Thera. De kenmerkende getande vleugelcontour van de Emporio-
vlinder is bovendien te zien bij een sfinx (zegelafdruk uit Zakro; LM IB-context).864 
 Toch kan de mal niet uit de door Hood aangegeven periode stammen: het vlindermotief 
gaat immers vergezeld van een rijggroef, waardoor de datering van de mal opschuift naar LM 
III of iets eerder, dan wel LH IIB-III. Dat wil zeggen dat een stilistische vergelijking van het 
motief zich zal moeten richten op vlinderafbeeldingen uit deze tijd. Hood zelf verwijst naar 
vlinders op gouden plaques uit Phaistos-Kalyvia (necropool; LM IIIA), wier getande vleugels 
volgens hem van een ‘debased’ vorm zijn. Ook verwijst hij naar een vlinder op een speerpunt 
uit een krijgergraf te Knossos (‘New Hospital site’, graf 2; LM II-IIIA1). Vergeleken met de 
vlinder op de mal zou deze vlinder geheel anders zijn en een sterk gedegenereerd uiterlijk 
hebben. Een eveneens door Hood aangehaalde vlinder op een zegel uit Thebe (Kolonaki, graf 
17; pl. 86:4), waarvan hij de datering niet noemt, toont echter een verregaande gelijkenis. Het 
zegel is te dateren in LH IIIA1-2.865 Er is daarom genoeg reden de mal te dateren in LM IIIA 
of iets eerder, dan wel LH IIB-IIIA, al kan een iets later tijdstip niet worden uitgesloten.866 
 
Go 
 
De Gournia-mal komt uit een goed gedateerde vondstcontext: LM I.867 In deze mal is alleen 
een gietvorm voor een miniatuur-bijl met een enkel blad uitgesneden. Op Kreta is de 
enkelbladsbijl niet als voorwerp aangetroffen. Het motief is echter bekend als Midden-
Minoisch schriftteken. Het blad van deze hiëroglyfische bijl heeft eveneens een gewelfd 
snijvlak en een driehoekige vorm, maar is niet gevorkt. Miniatuurbijlen met een enkel blad 
zijn wel teruggevonden op het vasteland (LH IIB en later) en op Thasos (LH I-IIIB2).868 
 
Kn 1 
 
De vondstcontext van Knossos-mal 1 dateert uit MM III-LM IA.869 Drie motieven op deze 
mal komen voor onder reliëfkralen met een latere datering dan de mal.870 De relatief vroege 
datering van de mal lijkt door het volgende te worden bevestigd: 1. Eén van de drie bedoelde 
motieven, het krullend blad (vorm 3), heeft een ander uiterlijk en een grotere omvang dan de 
latere krullende bladen. 2. Vier motieven op de mal (maansikkel, trompetschelp, gebogen 
kokervorm en hand) komen onder het latere materiaal niet voor. 3. Rijggroeven ontbreken op 
de mal (aanwezig op Kretenzische mallen vanaf LM IIIA of iets eerder). 
 
Kn 2 
                                                           
864 Hood 1982, 654. Voor de zegelafdruk met sfinx zie Hogarth, 1902, 84, nr. 74, fig. 19. 
865 CMS V, nr. 677. Zie voor de datering p. 536. 
866 De mal bevond zich met andere Myceense voorwerpen in een gebied waar enkele resten van huizen uit LH 
IIIB zijn aangetroffen. (Zie hoofdstuk 3, Catalogus, ‘Emporio-mal’). 
867 Evely 2000, 358, nr. 10. 
868 Zie voor literatuurverwijzingen par. 5.2, motief Bijl, Kreta/Vasteland/Thera /Thasos. 
869 Evans 1921, 488; Evans 1928, 619. 
870 Zie par. 8.2.4 voor een bespreking van deze drie motieven. 
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Hoewel voor Knossos-mal 2 een datering in LM II is gesuggereerd,871 berust deze datering 
niet op onderzoek. De aanwezigheid van lange smalle groeven voor rijgdraden maakt het 
waarschijnlijk dat voor de mal LM IIIA of iets eerder (LM II) geldt als ‘terminus post quem’ 
(zie par. 6.3). 
 Een argument voor een latere datering dan LM II lijkt de aanwezigheid van het leliemotief 
te zijn. Dit komt in twee varianten op de mal voor. Motief 7 beantwoordt aan een 
Kretenzische lelievariant die in LM IIIA en LM IIIB1 in het reliëfkralenmateriaal verschijnt. 
Motief 12 beantwoordt in belangrijke mate aan de andere op Kreta aanwijsbare variant, 
waarvan de vondsten uit LM IIIA1- en LM IIIA2-contexten afkomstig zijn.872 
 Ook een ander stilistisch gegeven wijst op een latere datering dan LM II. Uit de 
ontwikkeling van het argonaut-motief op de mallen (geschetst in par. 6.5) kan worden 
afgeleid dat argonaut-motief nr. 1 op mal Kn 2 zich in stilistisch opzicht dicht in de buurt van 
de My 7-argonauten bevindt (vondstcontext mal: midden LH IIIB). 
 Wat betreft de andere reliëfornamenten die in deze mal zijn uitgesneden:873 voor de spiraal 
(nr. 2) bestaan geen goede parallellen. Voor het ruitvormig motief nr. 3 bestaat een treffende 
vastelandsparallel uit LH IIB-IIIB. Kretenzische ruitvormige kralen hebben eveneens een 
ruime datering: MM IIIB-LM IIIB. Voor het tafereel van de twee vrouwen in rechthoekig 
kader (nr. 5), mogelijk danseressen, is een exacte parallel moeilijk te vinden, ook al omdat 
hun armen beschadigd zijn. Exemplaren van de trochusschelp (nrs. 6, 8) komen uit LM IIIA-
C, al is dit motief ook in de veel vroegere Kn 1-mal (MM III-LM IA) uitgesneden. Een 
achtschildvormige reliëfkraal (nr. 9) van zilverblik is in LM IA-B te dateren. De matrijs op de 
mal is echter bedoeld voor de toepassing van glas. Twee achtschilden van glas dateren 
respectievelijk uit LM IIIB1 en LM IIIA-B. Een glazen vastelandsexemplaar dateert uit LH 
IIIC. De krullend blad-matrijs (nr. 10) was bedoeld voor glazen exemplaren; deze verschijnen 
in LM IIIA op Kreta en in LH IIB op het vasteland. De weinige teruggevonden glazen 
hartschelphangers van Kreta (vier exemplaren uit Heraklion-Poros) hebben een vroege 
datering (MM III-LM IB), zij missen echter de zijwaartse uitstulping die motief 13 op de mal 
kenmerkt. Met betrekking tot de granulenkraal (nr. 14) bestaan er geen goede Kretenzische 
parallellen. Wel zijn er granulenkralen van goudblik teruggevonden in Mycene (Schachtgraf 
III; LH I), die met een mal kunnen zijn gemaakt. 
 Er is geen dwingende reden mal Kn 2 in LM II te dateren. Wel zijn er voldoende 
aanwijzingen voor een iets latere datering. Het is echter niet aannemelijk dat de mal pas in 
LM IIIB1 te dateren is. Het paleis te Knossos ging vermoedelijk aan het einde van LM IIIA2, 
of in de loop van deze periode, definitief ten onder.874 Gezien de relatie tussen het snijden van 
sieraadmallen en de paleiscultuur (zie par. 7.6), is het onwaarschijnlijk dat er nadien in 
Knossos nog sieraadmallen werden gesneden. Bovendien is er te Knossos geen enkele 
reliëfkraal of reliëfhanger teruggevonden in een LM IIIB-context.875 
 
Kn 3 
 
Op het malfragment Kn 3 is alleen het gevleugelde klimop-motief met zekerheid te 
identificeren (nr. 1). Dergelijke reliëfkralen van Kreta zijn van goudblik en glas en komen uit 
de dateringscontexten LM IIIA1 (drie vondstgroepen bij dezelfde bijzetting) en LM IIIA (één  

                                                           
871 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49. 
872 Zie par. 5.2, motief Lelie, voor meer specifieke informatie en literatuurverwijzingen. 
873 Zie de desbetreffende motieven in par. 5.2 voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
874 Popham 1970, 85; Dickinson 1994, 21-22; Krzyszkowska 2005, 228-230. 
875 Zie de chronologische overzichten van de verschillende typen reliëfkralen en reliëfhangers in Effinger 1996, 
341-345 respectievelijk 346-352. 
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vondstgroep).876 Recentelijk is aannemelijk gemaakt dat de tholos op de Kephala-heuvelrug 
bij Knossos, waaruit de mal waarschijnlijk afkomstig is, niet in LM IA, maar in LM II is 
gebouwd. L. Preston denkt dat de mal waarschijnlijk bij de vroegste bijzettingen in de tholos 
behoorde, die ook andere kostbaarheden omvatten.877 Voor de mal kan een datering in LM II-
IIIA worden voorgesteld. 
 
Kn 4 
 
Knossos-mal 4 is niet in de oorspronkelijke context aangetroffen. Op dit overgebleven 
fragment bevinden zich de resten van twee trochusschelpvormige matrijzen. Hetzelfde motief 
is uitgesneden in Knossos-mal 1 (MM III-LM IA-context) en Knossos-mal 2 (hierboven 
voorgestelde datering: LM IIIA). Teruggevonden Kretenzische reliëfkralen met deze vorm 
zijn te dateren in LM III. Het betreft vier vondsten. Eén exemplaar is van faience, de andere 
zijn van glas.878 Helaas is van de trochusschelpen op mal Kn 4 net te weinig bewaard 
gebleven om de eventuele aanwezigheid van rijggroeven te kunnen vaststellen. De mal, die 
van vóór LM IIIB zal dateren (zie hierboven bij mal Kn 2), biedt geen aanknopingspunten 
voor een minder ruime datering dan MM III-LM IIIA. 
 
Kn 6 
 
Op malfragment Knossos 6 zijn twee typen reliëfkralen te zien. De reliëfkraal in de vorm van 
een klimopblad (nrs. 1, 3-4) is van zeven Kretenzische vondsten bekend, waarvan 6 uit een 
gedateerde vondstcontext: LM IIIA1 (Knossos-Gypsades), LM IIIA2-B, LM IIIB1 (2 
vondsten), LM IIIB (2 vondsten).879 De langgerekte reliëfkraal in de vorm van een voluut met 
staafje (nr. 2) is bekend van vondsten in Knossos-Sellopoulo en Phaistos-Kalyvia, 
respectievelijk daterend uit LM IIIA1 en LM IIIA.880 Beide typen komen op Kreta alleen voor 
in glas, al staat de materiaalidentificatie van de voluten met staafje uit Knossos-Sellopoulou 
mogelijk niet vast.881 Hoewel het voor de hand lijkt te liggen dat in ieder geval de 
klimopvormige matrijzen in de mal bedoeld waren voor glas, bezit geen van deze matrijzen 
een rijggroef. Ze bevinden zich daarvoor mogelijk ook te dicht bij elkaar. Een afdruk in glas 
zal naderhand moeten zijn doorboord, al is het zeer de vraag of dat in de praktijk doenlijk is. 
 Kn 6 is afkomstig uit de Mavrospelio-necropool, die van MM IIB-LM IIIB in gebruik was. 
Uit Knossos kunnen echter geen met een mal gevormde reliëfkralen worden verwacht die in 
LM IIIB te dateren zijn (zie hierboven bij mal Kn 2). Op grond van het voorgaande kan voor 
Kn 6 een datering worden voorgesteld in LM IIIA.  
 
Kr 
 
Mal Kr, naar verluidt afkomstig van Kreta, bezit groeven voor rijgdraden en is daarom niet 
eerder dan LM IIIA of kort daarvoor te dateren. Van de weinige motieven op deze mal – twee 
verschillende druppelvormen en een schijfvorm – biedt alleen de druppelvormige hanger (nr. 
2) een chronologische aanwijzing: grotendeels overeenkomstige hangers van goudblik, glas  

                                                           
876 Zie noot 839. 
877 Zie hoofdstuk 2, Catalogus, mal Kn 3. 
878 Zie noot 673. 
879 Effinger 1996, 31, 341. 
880 Effinger 1996, 37, 344. 
881 Effinger vermeldt in haar hoofdtekst (pp. 37-38) niet het materiaal waarvan de lange voluutkralen zijn 
gemaakt. In haar overzicht op p. 344 staan de exemplaren uit Sellopoulo vermeldt als gemaakt van ‘glaspasta’. 
Haar catalogus (p. 219, nr. KnS 5g) vermeldt als materiaal echter ‘glaspasta/faience’, met de aantekening dat ze 
gegoten zijn, hetgeen niet op faience kan slaan. 
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en faience dateren voornamelijk uit LM IIIA-B (vijf vondstgroepen). Een zesde vondstgroep 
heeft de ruime datering MM IB-LM IIIA. Bronzen exemplaren waren al bekend in LM IB.882 
Gezien de ‘verdwijning’ van Kretenzische reliëfkralen na LM IIIA2 (zie de inleiding van deze 
paragraaf) lijkt een latere datering dan LM IIIB1 voor deze mal onwaarschijnlijk. 
 
Mi 
 
De Midea-mal bevond zich in een vondstcontext die gedateerd is in LH IIIB2.883 De 
dateringen van de ornamenten die met behulp van de mal kunnen zijn gemaakt,884 sluiten aan 
bij deze context-datering. Zo zijn papyrusvormige reliëfkralen van dezelfde variant als op de 
mal (motieven 1-2) gedateerd in LH IIB en LH IIIA-B. Voor de vrouwen van motief 3 
bestaan geen overeenkomstige voorstellingen. De gedrongen voluut met staafje komt voor 
onder het reliëfkralenmateriaal uit LH IIB-IIIB (motief 4) en de drielobbige bloemkelk zonder 
toevoegsels (motief 5) is te dateren in LH IIIA-B. 
 
My 1-3, My 5 
 
Mallen My 1-3 zijn respectievelijk gedateerd in LH III,885 LH II-III886 en LH.887 Mal My 5 is 
zowel in LH IIIA888 als in LH IIIB889 gedateerd. Ze hebben behalve hun herkomst (Mycene) 
de aanwezigheid van rijggroeven gemeen. Dit laatste wijst op een datering vanaf LH IIB (zie 
par. 6.3). Op basis van de bewoningsgeschiedenis van Mycene in Laat-Helladische tijd en de 
algemene in LH IIIC optredende schaarste aan reliëfornamenten (zie par. 8.3) is het 
onwaarschijnlijk dat de mallen later zijn geproduceerd dan LH IIIB2. De meeste typen 
reliëfornamenten die in deze mallen zijn uitgesneden, komen uit contexten met de dateringen 
LH IIB, LH II-IIIB en LH IIIA-B, of uit contexten binnen deze laatste periode.890 Enkele 
andere typen reliëfornamenten laten zich door gebrek aan parallelle sieraden niet dateren.891 
 De stilistische ontwikkeling van het argonaut-motief (par. 6.5) laat zien dat mallen My 1, 
My 3 en My 5 op dit punt dicht bij elkaar te dateren zijn, ofschoon mal My 1 mogelijk de 
vroegste van de drie is.892 Ook is duidelijk dat het motief op deze mallen later in deze 
ontwikkeling is in te passen dan hetzelfde motief op mal My 7 (midden LH IIIB) 
 De stijl van het krullend blad-motief op mallen My 1 en My 5 vertoont overeenkomsten 
(par. 6.6). De uitvoering van dit motief op mal My 3 (de onherkenbaarheid van het secundaire 
blad; de weinig verfijnde uitvoering van de boven- en benedenrand van het vierkant van 
motief nr. 1) doet vermoeden dat het later is uitgesneden dan het krullend blad op mallen My 
1-2 en My 5. 
 Op mal My 2 heeft het krullend blad – vergeleken met hetzelfde motief op mallen My 1 en 
My 5 – een netter uiterlijk. Samen met de verzorgde uitvoering van het vogelmotief (nr. 1) op 
deze mal, wijst dat op een relatief vroege datering. Bovendien komen drie van de vier 
motieven op deze mal die tamelijk specifiek kunnen worden gedateerd (nrs. 2, 3 en 8,  

                                                           
882 Effinger 1996, 351. 
883 French 1991-92, 13. 
884 De hier gegeven informatie over de motieven op deze mal is ontleend aan par. 5.2. 
885 Demakopoulou 1990, 321. Argumenten voor deze datering worden niet gegeven. 
886 Demakopoulou 1988, 219. Argumenten voor deze datering worden niet gegeven. 
887 Tournavitou 1997, 247, no. 12. 
888 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, no. 462. Deze datering is niet gebaseerd op onderzoek. 
889 Bijschrift in het Mycene Museum. 
890 Zie de informatie over deze motieven in hoofdstuk 5.2. 
891 Zoals de drielobbige bloemkelk op mal My 1, de vogel op mal My 2 en de bij op mal My 5. 
892 Bij de argonaut op mal My 1 is de cirkelvorm binnenin de schelp immers nog aanwezig. Bij de argonauten op 
mallen My 3 en My 5 is dat niet het geval. 
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respectievelijk de trochusschelp, het altaar en het krullend blad), als reliëfsieraad al voor in 
LH IIB.893 Het motief van de ‘waz’-leliehanger (nr. 4) is te dateren in LH IIB-IIIB. 
 
Dit brengt ons tot de volgende mogelijke chronologische volgorde, waarin als ijkpunt ook mal 
My 7 is opgenomen: 
 
LH IIB-IIIB1:    My 2 
midden LH IIIB:   My 7 
LH IIIB2:    My 1, My 3, My 5 
 
My 6 
 
Mal My 6 is afkomstig uit Mycene, maar heeft een onbekende vondstcontext. In de literatuur 
wordt als datering de ‘14e of 13e eeuw’ aangehouden, dat wil zeggen LH IIIA-B, met een 
verwijzing naar de vervaardiging van glazen ornamenten met behulp van deze mal.894 Elders 
is de mal om onbekende redenen gedateerd in LH IIIB.895 
 Er zijn vooralsnog geen sieraden bekend die vergelijkbaar zijn met de druppel (nr. 3), het 
tonvormig motief (nr. 6) en de bij of insektenpop (nr. 8).896 Van de gedrongen variant van de 
voluut met staafje (nrs. 1-2) zijn exemplaren van goudblik aangetroffen uit LH IIB en LH 
IIIA-B, evenals exemplaren van glas (zelfde perioden).897 Het krullend blad uit één stuk (nrs. 
4, 9) wordt in LH IIB en LH III gedateerd,898 De rozet (nr. 5) met binnenbladen, maar zonder 
kader,899 is zowel teruggevonden in goudblik (LH IIB; LH IIIA-B)900 als in glas (LH IIB; LH 
IIB-IIIA1; LH IIIA-B).901 Hartschelpvormige reliëfkralen (nr. 11) dateren uit LH IIB en LH 
IIIA-B.902 
 Mycene-mal 6 moet inderdaad ergens in het tijdsbestek LH IIB-IIIB worden gedateerd. 
Het is mogelijk deze datering op basis van gegevens in par. 6.6 enigszins te verfijnen: binnen 
de stilistische ontwikkeling van het krullend blad zien we de mal vroeger opduiken dan 
mallen Kn 2, My 1-3 en My 5. Bovendien wijst zijn minimale hoeveelheid matrijzen met 
pseudo-granulen (één van de dertien) er wellicht op dat hij aan het begin staat van de 
toepassing van deze techniek (zie par. 5.3), waardoor hij vroeger te dateren is dan de mallen 
Kn 2, Mi (LH IIIB2), My 5 en My 7 (midden LH IIIB). Mycene-mal 6 is daarom mogelijk in 
LH IIB-IIIB1 te dateren. 
 
My 7 
 
Mal My 7 werd aangetroffen in een vondstcontext die in het midden van LH IIIB is 
gedateerd.903 
 De papyrus-variant die in  deze mal is uitgesneden (motieven 1-2, 4), en die op grond van 
de aanwezigheid van rijggroeven in ieder geval bedoeld was voor de vervaardiging van  
                                                           
893 Het motief ‘trochusschelp’ komt zelfs al voor in LH IIA (zie V 26 in par. 8.2.3.1). 
894 Vermeule 1967, 19. 
895 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49, no. 460. 
896 Zie de informatie over deze motieven in par. 5.2. 
897 Effinger 1996, noten 600-601. 
898 Zie het gelijknamige motief in par. 5.2. 
899 De Boston-rozet bezit weliswaar een kader, maar zoals wordt betoogd in par. 5.2 (motief Rozet), lijkt dit geen 
deel uit te maken van de matrijs. 
900 Effinger 1996, noot 586, vermeldt respectievelijk 2, 37 en 12 exemplaren uit graven 8, 10 en 55 in Mycene. 
901 Effinger 1996, noot 587, vermeldt 1 exemplaar uit de ‘Tomb of the Genii’ in Mycene en  respectievelijk 2, 20 
en 9 exemplaren uit de opgraving van 1887/88 en de graven 10 en 55, eveneens in Mycene. 
902 Sakellariou 1985, 307, nr. 111, vermeldt exemplaren uit diverse kamergraven in Mycene. 
903 Zie noot 104. 
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glaskralen, komt op het vasteland voor in LH IIB (glas, goudblik), LH IIIA-B (glas) en LH 
IIIB1 (goudblik). Reliëfkralen met het uiterlijk van een dubbele argonaut (motieven 3, 8-9) 
dateren binnen LH IIB-IIIC. Voor twee van de drie drielobbige bloemkelken (motieven 12-
13, niet motief 5) bestaan parallellen uit LH IIIA-B. De korte voluut met staafje (motieven 6-
7, 16-17), bedoeld voor glasornamenten, is onder de reliëfkralen van glas te dateren in LH 
IIB-IIIB. Voor de ‘genius’ met schenkkan en palmboom, in welke matrijs (nr. 11) restjes glas 
zijn achtergebleven, bestaan geen exacte parallellen. Glazen plaques met soortgelijk decoratie 
(paren ‘genii’ met schenkkannen), zijn te dateren in LH IIB en LH IIB-IIIA1. Voor de klimop 
in rechthoekig kader (motief 14) bestaat geen exact vergelijkingsmateriaal. Wel zijn er 
plaques met een andere vorm waarop de klimopbladen in eenzelfde onderlinge positie zijn 
afgebeeld (LH IIB, LH IIIA-B). Het Kaurischelp-motief (motieven 15 en 23, beide met 
rijggroef) is in glas alleen overgeleverd van Kreta (LM IIIA). Van het vasteland komen 
Kaurischelpvormige reliëfkralen in goudblik (LH IIB-IIIB) en lapis lazuli (LH IIIB1). Het 
zuilvormige motief (nrs. 20-22) is bekend in ivoor (LH IIB-IIIA, LH II-IIIA1, LH IIIB1). 
 De dateringen van de hiervoor genoemde ornamenten904 liggen in lijn met de context-
datering van de mal. 
 
Ni 
 
Het Nichoria-malfragment komt uit een verstoorde vondstcontext. Het aardewerk uit deze 
context is echter geanalyseerd als ‘LH II and some LH IIIA 1-2 (early?)’905 Op het fragment 
is, bij de incomplete matrijs van een gevleugelde klimop (nr. 1), een deel van twee 
rijggroeven te zien. De ‘terminus post quem’ voor deze mal is daarom LH IIB. 
 Reliëfkralen van goudblik, glas en faience, met het uiterlijk van gevleugelde klimop, zijn 
op het vasteland aangetroffen in contexten binnen LH II-III; de vroegste exemplaren zijn 
toewijsbaar aan LH IIB.906 Kretenzische exemplaren van goudblik en glas komen uit de 
dateringscontexten LM IIIA1 (drie vondstgroepen bij dezelfde bijzetting) en LM IIIA (één 
vondstgroep).907 
 Het andere motief op de mal, dat van de bij of insektenpop (nr. 2), biedt geen werkelijke 
aanknopingspunten in het sieradenmateriaal.908 Omdat Nichoria laat in LH IIIB werd 
verwoest,909 is dat de laatst mogelijke ontstaansperiode van deze mal. Rekening houdend met 
de analyse van de vondstcontext moet de conclusie echter zijn dat de Nichoria-mal in LH IIB-
IIIA1-2 te dateren is. 
 
Pa 
 
De mal zou zich volgens de opgravers in een LM III-vondstlaag hebben bevonden.910 Bij het 
enige motief op de mal, een klimop met uitwendige ‘waz’, is een groef voor een rijgdraad 
uitgesneden. Dit is een extra aanwijzing voor een datering vanaf LM IIIA (zie par. 6.3). Van 
Kreta zijn echter geen overeenkomstige sieraden bekend. Wel zijn in verscheidene 
kamergraven te Mycene (LH IIB) reliëfornamenten aangetroffen die een grote gelijkenis  

                                                           
904 De hier gegeven informatie over deze ornamenten is ontleend aan par. 5.2. 
905 Zie noot 118. 
906 Zie noot 840. 
907 Zie noot 839. 
908 Zie par. 5.2, motief Klimop met vleugels, Kreta/Vasteland, variant B, respectievelijk motief Bij of 
insektenpop, Kreta/Vasteland. 
909 Dartmouth 28, 2000 (5), 5. 
910 Bosanquet en Dawkins 1923, 150. 
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vertonen met dit klimop-motief. Ze zijn echter enkelzijdig: de matrijs in deze Kretenzische 
mal was bedoeld voor dubbelzijdige exemplaren.911 
 In Palaikastro, de plaats van herkomst van de mal, zijn weliswaar sieraden uit LM IIIC 
teruggevonden, maar niet in goud, glas en faience. Een latere datering van deze mal dan LM 
IIIB1 lijkt onwaarschijnlijk (zie de inleiding van deze paragraaf). 
 
Po 1 
 
De vondstcontext van Poros-mal 1 is niet bekend. 
 De schijfvormige uitsnijding (nr. 2) is bedoeld voor gegoten goud of voor glas.912 Gouden 
schijfjes van Kreta beperken zich tot twee vondstgroepen uit Mochlos en hebben als datering 
VM II-III. Het feit dat hun materiaal als ‘goudblik’ is gekwalificeerd, betekent vermoedelijk 
dat ze niet zijn gegoten, maar uitgesneden. Glazen schijfjes, afkomstig uit Heraklion-Poros 
(rotsholgraf), behoren tot de vroegst te dateren Aegeïsche sieraden in dit materiaal (MM III-
LM IB). De meeste vondsten op Kreta van glazen schijfjes komen echter uit LM IIIA-B. Eén 
vondstgroep dateert zelfs van LM IIIC.913 
 De cirkelvorm met drie straalsgewijze uitsteeksels (nr. 3) is geen gangbaar motief en laat 
daarom evenmin een specifieke datering toe. 
 Voor het motief van de vrouw met de handen in haar zij (nr. 5) zijn parallellen op 
Kretenzische zegelvoorstellingen aanwijsbaar, die in MM III-LM I te dateren zijn, getuige een 
zegelafdruk uit Haghia Triada (LM I; pl. 78:1), een zegel uit Kalyves in West-Kreta (pl. 78:3) 
en een zegel van een onbekende vindplaats (pl. 78:4).914 Een vrouw in een overeenkomstige 
houding is voorts te zien op voorstellingen uit Mycene: een op een gouden ring (kamergraf; 
LH II-III; pl. 78:6) en een op een zegel (kamergraf; LH III; pl. 78:2).915 
 De aanwezigheid van rijggroeven in deze mal (niet alleen bij de schijfvorm) en de 
omstandigheid dat er op Kreta na LM IIIB1 hoogstwaarschijnlijk geen mallen meer werden 
gesneden (zie de inleiding van deze paragraaf) suggereren voor mal Po 1 een datering in LM 
IIIA-B1 of iets eerder. 
 
Po 2 
 
Poros-mal 2 is in LM IIIA1 gedateerd op grond van niet gepubliceerde stilistische 
argumenten.916 

Dat de mal op zijn vroegst uit LM IIIA1 of iets eerder stamt, lijkt plausibel, gezien de 
aanwezigheid van groeven voor rijgdraden (par. 6.3). Anderzijds bezit de mal een matrijs 
voor een hartschelphanger (nr. 2). Juist de hartschelphanger behoort met vier exemplaren tot 
de zeer schaarse reliëfornamenten in glas die al voor LM III voorkomen, namelijk in de Jonge 
Paleistijd (MM III-LM I) op Kreta.917 Een belangrijk verschil is echter dat de hartschelp op de 
mal is voorzien van boorpunten voor pseudo-granulen. Gezien zijn groef voor een rijgdraad 
was hij bedoeld voor glazen exemplaren. Glazen ornamenten met pseudo-granulen zijn niet 
voor LM III aangetroffen. Wel kan de matrijs een dubbelfunctie hebben gehad, dat wil zeggen 
dat er eventueel goudblik in kan zijn toegepast. 

                                                           
911 Zie par. 5.2, motief Klimop met uitwendige ‘waz’, Kreta/Vasteland. 
912 Zie par. 4.3.3, A, Po 1. 
913 Zie noot 649. 
914 Respectievelijk CMS II 6, nr. 1; CMS II 3, nr. 3; CMS I, nr. 513. 
915 CMS I, nr. 126 respectievelijk 159. 
916 Papaefthymiou-Papanthimou 1973, 396. 
917 Zie par. 8.2.2.1, K 13. 
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De gedrongen voluut met staafje (nr. 3) is op Kreta slechts van drie vondstgroepen bekend: 
twee komen uit een LM IIIB1-context, één is ongedateerd.918 

De sterk schematische matrijs voor een rozet (nr. 8), waarschijnlijk bedoeld voor de 
toepassing van goudblik, valt waarschijnlijk in te passen in Effinger’s A-variant.919 De 
goudblikken exemplaren behoren tot zeven vondstgroepen met context-dateringen die geheel 
(zes groepen) of gedeeltelijk in LM IIIA vallen (één groep: LM II-IIIA).920 
 Ten aanzien van de druppelvormige matrijzen (nr. 9) worden in het hoofdstuk Motieven 
twee conclusies getrokken:921 
1. Hoewel bedoeld voor reliëfkralen, voldoen ze aan Effingers definitie van de A-variant voor 
druppelvormige hangers, die echter uit materialen bestaan die niet in een mal kunnen zijn 
verwerkt, en die dateren uit contexten variërend van het Neolithicum tot LM IIIA2. 
2. Uit de kamergraven van Mycene (LH IIIA-B) komen enkele gouden reliëfkralen die aan 
deze variant beantwoorden. 
 Voor de viervoeter (nr. 1) lijkt in het sieradenmateriaal geen exacte parallel te bestaan. In 
andere media zijn wel liggende viervoeters met een overeenkomstige houding afgebeeld, 
bijvoorbeeld het rund op een zegelafdruk uit Chania (pl. 86:5; LM IB), dat mogelijk door een 
werpspies wordt getroffen. Het moment waarop het rund ineenstort lijkt te zijn weergegeven, 
waardoor het dier een veel levendiger indruk maakt dan de viervoeter op de mal. Hiermee 
heeft het echter de omgewende kop en de ingeklapte poten gemeen. 
 De ongedecoreerde schijf (nr. 4) is een veel voorkomend ornament dat van vroeg tot laat in 
de Bronstijd op Kreta werd vervaardigd: exemplaren in faience dateren zowel uit VM I-III als 
uit LM IIIB. Die van goudblik beperken zich daarentegen tot VM II-III,922 ver voordat in het 
Aegeïsch gebied de eerste sieraadmallen werden vervaardigd. 
 Voor de dubbele ‘waz’-lelie (nr. 5) en de gesegmenteerde motieven 6 en 10 zijn onder de 
reliëfornamenten van Kreta geen exacte parallellen aanwijsbaar. 
 Resumerend: het gebruik van de mal voor glassieraden wijst tezamen met het niet zeer 
overvloedige stilistische bewijsmateriaal op een datering binnen het tijdsbestek LM IIIA-LM 
IIIB of iets eerder. Omdat reliëfkralen op Kreta na LM IIIB1 hoogstwaarschijnlijk niet meer 
worden geproduceerd (zie inleiding paragraaf), kan deze datering worden verengd tot LM 
IIIA-IIIB1 of iets eerder. Op grond van de relatief vele goed gedateerde vondsten van 
parallelstukken voor het rozet-motief kan een datering in LM IIIA of iets eerder worden 
voorgesteld. 
 
Si 1 en Si 2 
 
Sitia-mallen 1 en 2, die tezamen zijn aangetroffen en een verregaande overeenkomst vertonen, 
zijn gedateerd in LM III. Deze datering is gebaseerd op het oordeel van Buchholz over de 
zijns inziens overdreven barokstijl van beide dubbelbijl-motieven op Sitia-mal 2 (nrs. 1-2).923 
Het type dubbelbijl waartoe deze bijlen met hun golvende contour zouden behoren, kenmerkt 
zich door dubbele snijvlakken, zoals te zien bij een LM IIIB-bijl uit Knossos (pl. 57:2), die als 
enige werkelijke bijl bewaard is gebleven, maar ook bij veel eerdere stukjes gestanst goudblik 
in dubbelbijlvorm uit Schachtgraf IV te Mycene (pl. 57:1; LH I). Buchholz acht het mogelijk  

                                                           
918 Effinger 1996, 344. 
919 Zie par. 5.2, motief Rozet, en vooral noot 622. 
920 Het betreft de volgende context-dateringen: LM IIIA als ‘terminus ante quem’, LM IIIA, LM IIIA1, LM 
IIIA1/2, LM IIIA2 (3 groepen). Effinger 1996, 343. 
921 Zie par. 5.2, motief Druppel, Kreta. 
922 Zie noten 649-650. 
923 Buchholz 1959, 12, 54; Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 50, nr. 464. 
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dat het type in MM III-LM I is ontwikkeld en uit de wand- en plafondschilderkunst is 
voortgekomen.924 

Hoewel het mogelijk is dat de drieledig golvende contour van beide Sitia-bijlen een 
variant is van de contour van bijlen met een dubbel snijvlak, is dit door gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal moeilijk te bewijzen: er zijn verder geen dubbelbijlen of 
dubbelbijlmotieven met een golvende vorm bekend. In ieder geval is er geen reden een 
dergelijke ontwikkeling laat in de Late Bronstijd te plaatsen. 

Er valt een treffende stilistische parallel te trekken tussen de decoratie van de bijlbladen 
van beide Sitia-bijlen en de decoratie van op aardewerk geschilderde bijlen met geronde 
snijvlakken uit Knossos (pl. 56:5-7; LM I). Ook deze zijn overvloedig met lijnen en punten 
versierd. De bladvorm wijkt af, maar komt overeen met de vorm van de bijlen die te zien zijn 
als onderdelen van motief 3 op dezelfde mal. Deze door een vrouw vastgehouden bijlen zijn 
bovendien met punten en een lijn gedecoreerd. 
 
Het uiterlijk van de vrouw in strokenrok die op Sitia-mallen 1 (motief 2) en 2 (motief 3) in 
elke hand overeenkomstige objecten in de hoogte steekt – bloemen of papavers respectievelijk 
een dubbelbijl – weerspiegelt zich grotendeels in dat van één van de ‘slangengodinnen’ van 
faience uit Knossos925 (pl. 86:6; ‘Temple Repository’; MM IIIB). De tweezijdige symmetrie 
van dit beeldje, de bij benadering overeenkomstige houding der armen (niet identiek, maar 
wel gelijksoortig), de aanwezigheid in beide handen van een eender attribuut (in dit geval een 
slang), het object op het hoofddeksel, de lange rok en ontblote borsten zijn, evenals de 
afwezigheid van voeten, gemeenschappelijk kenmerken. Haar schortje heeft de 
‘slangengodin’ alleen gemeenschappelijk met de vrouw op Si 2. Verschillen betreffen, 
afgezien van de aanwezigheid van bovenkleding, vooral de details.  
 Een latere parallel zijn de terracotta ‘godinnenbeelden’ uit postpalatiale schrijnen in 
Gournia, Haghia Triada, Knossos, Gazi en Karphi.926 Zij bieden ook een frontale aanblik, zijn 
tweezijdig symmetrisch, hebben een overeenkomstige armhouding en een naakt 
bovenlichaam. Hun hoofdtooi kenmerkt zich eveneens door versiering (pl. 77:2-3). Het 
onderlichaam is echter niet uitgewerkt en de handen dragen geen attributen. 
 
Het zonneschijf (?)-motief (Si 1, nr. 3) vertoont enige overeenkomst met een gouden 
ornament uit Schachtgraf III in Mycene (pl. 82:5; LH I). Het motief lijkt echter vooral 
verwant te zijn aan motieven op Midden-Minoïsche zegels (pl. 82:2; MM II) en aardewerk 
(pl. 82:3-4; respectievelijk MM IB/IIA en MM IA).927 
 Het cultushorens-motief op dezelfde mal (Si 1, nr. 5) is een tamelijk basaal motief dat 
sinds de Midden-Minoïsche periode lijkt voor te komen.928 Er treedt weliswaar nu en dan 
enige variatie op, maar de strakke variant met stippen langs de contour is vooralsnog alleen 
aanwijsbaar op de mal. 
 
Ten aanzien van de vrouw (?) met schijf, eveneens afgebeeld op mal Si 1 (nr. 1), verkeren we 
in de gelukkige omstandigheid dat aan de hand van een der beeldelementen een ‘terminus 
ante quem’ kan worden vastgesteld: van het kruis met bolvormige uiteinden in het hart van de 
schijf, herhaaldelijk afgebeeld op Minoïsche zegels, zouden geen voorbeelden bestaan die 
later dan MM II dateren.929 Bovendien betreft het hier een Minoïsche hiëroglief, die  
                                                           
924 Zie par. 5.2, motief Dubbelbijl, voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
925 Polinger Foster 1979, 70, 72, pl. 7-8. 
926 Marinatos 1993, 222-228. 
927 Zie par. 5.2, motief Zonneschijf (?), voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
928 Zo zijn de vroegst bekende bucrania op Kretenzische zegels toegeschreven aan het ‘MM IB-II Malia 
Workshop Complex’ (Yule 1981, 122). 
929 Yule 1981, 155. 
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naderhand niet in het Lineair A opduikt. Het Minoïsche hiërogliefenschrift is in Midden-
Minoïsche tijd te dateren.930 
 Twee afbeeldingen, beide op een zegel, zijn vooral interessant, omdat ze verwantschap 
vertonen met het afgebeelde op de schijf. Het ene zegel (pl. 79:1), dat enkele malen een 
lijncirkel met een binnencirkel van driehoekjes (een soort stralenkrans) toont waarbinnen het 
motief is opgenomen, is helaas ongedateerd. Ten aanzien van het andere zegel (pl. 79:2) is 
een datering in MM III voorgesteld; hierop prijkt het motief samen met een of twee 
maansikkels (en andere motieven).931 
 
De conclusie is dat de Sitia-mallen 1 en 2 in Midden-Minoïsche tijd, mogelijk in MM II of 
MM III, kunnen worden gedateerd. 
 
Th 
 
Het enige motief op het Thebe-malfragment is een rozet, die tot een variant lijkt te behoren 
die acht bloembladen met binnenbladen telt. Vastelandsexemplaren zijn van goudblik (LH 
IIB, LH IIIA-B) dan wel glas (LH IIB, LH IIB-IIIA1, LH IIIA-B).932 De context van de mal is 
gedateerd in LH IIIB2.933 
 
6.8 Voorstel voor een relatieve chronologie van de mallen 
 
Op grond van het voorgaande is het mogelijk de meeste besproken mallen in een 
tijdsvolgorde te plaatsen. Niet opgenomen zijn mallen Be 2 en Kn 4.934 Voor Be 2 is een 
datering in de Late Bronstijd niet ondenkbaar. Kn 4 kan alleen zeer ruim worden gedateerd 
(MM III-LM IIIA). Onderstaand schema geeft tijdgrenzen (of een specifieke periode) aan 
waarbinnen de vierentwintig andere mallen kunnen zijn vervaardigd. Hoe hoger de mal in de 
rangschikking staat, des te ouder hij wordt geacht te zijn. Voor mallen met eendere dateringen 
geldt echter dat ze onderling alfabetisch op malaanduiding gerangschikt zijn. Achter de 
relatieve datering van elke mal staat aangegeven wat de aard van de argumenten is die tot 
deze datering hebben geleid.  
 
Gebruikte afkortingen in de kolom ‘Soort argumentatie’: 
 
AG Archeologische gegevens betreffende ... 
B  Bewoningsgeschiedenis herkomst-‘site’ 
C  Context waarin de mal is gevonden 
R  Rijggroeven 
SI   Stijl en/of iconografie 
 
Mal  Datering        Soort argumentatie 
 
Si 1  MM II-III            SI 
Si 2  MM II-III            SI 
Kn 1  MM III-LM IA                  C; R; SI 
Go  LM I                       C 

                                                           
930 Chadwick 1990, 45. 
931 Zie par. 5.2, motief Vrouw(?) met schijf, voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
932 Informatie ontleend aan par. 5.2, motief Rozet. 
933 Piteros 1981, 191. 
934 De niet besproken mallen Kn 5 en My 4 zijn evenmin opgenomen. Zie de aanhef van par. 6.7. 
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Kn 3  LM II-IIIA     Datering tholos; SI 
Ni  LH IIB-IIIA1-2    B; C (analyse); R; SI 
Kn 2  LM IIIA of iets eerder             AG mallensnijden; B; R; SI 
Kn 6  LM IIIA               AG mallensnijden; B; SI 
My 2  LH IIB-IIIB1                B; R; SI 
My 6  LH IIB-IIIB1                R; SI; mate van pseudo-granulatie 
Be 1  LM IIIA / LH (IIB-)IIIA(-B)      SI 
Em  LM IIIA(-B1) of iets eerder / 

LH IIB-IIIA(-B)          AG Kretenzische sites; R; SI  
Po 2  LM IIIA(-B1) of iets eerder     AG Kretenzische sites; R; SI 
Ch  LM IIIA-B1 of iets eerder   AG Kretenzische sites; R 
Kr  LM IIIA-B1 of iets eerder              AG Kretenzische sites; R; SI 
Pa  LM IIIA-B1                AG Kretenzische sites; C; R 
Po 1  LM IIIA-B1 of iets eerder              AG Kretenzische sites; R 
My 7  midden LH IIIB               C; R; SI 
My 1 LH IIIB2       B; R; SI  
My 3 LH IIIB2      B; R; SI  
My 5  LH IIIB2                B; R; SI 
Mi  LH IIIB2                C; R; SI 
Th LH IIIB2                C; SI 
Di  overgang LH IIIB-C               C; R 
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7 Werkplaatsen en paleizen 
 
7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk heeft de werkplaatsen waar sieraadmallen kunnen zijn gesneden tot onderwerp. 
Hoe zijn deze werkplaatsen te identificeren? Zijn de mallen met een gedocumenteerde 
herkomst wel in een werkplaats teruggevonden of stammen ze uit een andersoortige 
omgeving? Bovendien wordt ingegaan op de vraag of het snijden van deze mallen plaatsvond 
onder gezag van de Minoïsche en Myceense paleizen. 
 
7.2 Inrichting en werktuigen 
 
Vanaf het 2e millennium waren in de mediterrane samenlevingen de technieken in de goud- en 
zilversmederij uitgekristalliseerd: zij zouden lange tijd geen fundamentele veranderingen 
meer ondergaan. Vermoedelijk bleef ook het gereedschap in de werkplaats grotendeels 
hetzelfde, al zullen na het einde van de Bronstijd werktuigen van steen en brons tot op zekere 
hoogte vervangen zijn door exemplaren van ijzer.935 

De hittebron in een werkplaats bestond uit een open houtskoolvuur936 of een oven937, 
waarvan de temperatuur verhoogd kon worden met behulp van waaiers, blaaspijpen of 
blaasbalgen. Met bronzen tangen werd het te verhitten werk boven het vuur gehouden of in de 
oven gedaan en eruit gehaald. 

Het belangrijkste gereedschap van een ambachtsman bestond uit een stenen of metalen 
aambeeld, hamers, ponzen, graveerstekers en -beitels, stempels, mallen, tangen, 
bruneerstenen, schuurmiddelen, aardewerken smeltkroezen en weegschalen. Men beschikte in 
de Bronstijd niet over vijlen, figuurzagen, trekijzers, zuren om ‘af te koken’938 en 
vergrootglazen.939 

De Minoïsche en Myceense sieraadmallen zijn doorgaans vervaardigd van zachtere 
steensoorten, waarmee aanvankelijk (VM II-MM I) ook de zegelsnijders werkten. Evely 
meent dat een zegelsnijderswerkplaats in die tijd was uitgerust met een mes, een burijn, een 
boor, een puntig voorwerp, een zaag en een schuurmiddel.940 
 
7.3 Identificatie van een werkplaats voor sieraden 
 
Er zijn door I. Tournavitou vijf criteria opgesteld aan de hand waarvan werkplaatsen voor 
sieraden kunnen worden geïdentificeerd: werktuigen, onbewerkt materiaal, gedeeltelijk 
bewerkte dan wel onvoltooide voorwerpen, werkplaatsafval (mislukte stukken, restanten, 
schilfers e.d.), en voltooide stukken. Zij onderscheidt enerzijds ambachten, zoals de 
bewerking van glas en edelmetalen, die het gebruik van bepaalde ingebouwde faciliteiten 
vereisen (haarden, open vuren of ovens), welke voor een opgraver naspeurbaar zouden 
moeten zijn, en anderzijds ambachten die niet aan de hand van dergelijke permanente 
inrichtingselementen te identificeren zijn, maar alleen op basis van de aanwezigheid van  

                                                           
935 Higgins 1980 (2), 11. 
936 Higgins 1980 (2), 11. 
937 Forbes 1964, 126; Cooke en Nielsen 1978, 210. 
938 ‘Afkoken’ is het verwijderen van oxide en overtollig vloeimiddel door het voorwerp in een verwarmde 
zuuroplossing te leggen. Ogden, 1982, 86, meent dat er in de Oudheid wel degelijk afkookmiddelen werden 
gebruikt (zij het van een andere samenstelling dan tegenwoordig), zoals aluinoplossing, azijn, pekel en urine. Of 
dit echter in de Bronstijd al het geval was, blijft onduidelijk. 
939 Higgins 1980 (2), 11; Ogden 1982, 43. Forbes (1964, 133) vermeldt wel het bestaan van bronzen vijlen in het 
Egyptische Oude Rijk, maar volgens Ogden (1982, 86) was dit soort vijlen te grof voor sieraden. 
940 Evely 1993, 167. Zie ook hieronder de bespreking van de zegelsnijderswerkplaats in Mallia. 
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werktuigen en werkplaatsmaterialen. Wie een (Myceense) werkplaats voor de productie van 
sieraden wil identificeren, zal volgens Tournavitou rekening moeten houden met het feit dat 
voor de bewerking van sieraden een verscheidenheid aan materialen nodig is, zoals 
(half)edelstenen, glas en edelmetalen.941 
 
7.4 Locaties van werkplaatsen 
 
Op Kreta en het Griekse vasteland zijn verscheidene werkplaatsen teruggevonden. Interessant 
zijn allereerst de werkplaatsen waar steen werd gesneden, het materiaal van de mallen. Omdat 
het snijden in een stenen mal van een matrijs voor een reliëfornament vergelijkbaar is met het 
graveren van zegels,942 is het denkbaar dat dezelfde specialist zich met beide activiteiten 
bezighield, en in dezelfde ruimte. Voorts zijn interessant de werkplaatsen waar sieraden 
werden gemaakt, of waar goud, glas en faience zijn aangetroffen, de materialen die in de 
mallen werden gevormd. Een belangrijke vraag is of de productie van reliëfornamenten met 
behulp van een mal in dezelfde werkplaats gebeurde als het snijden van de matrijzen in een 
mal. 
 
Knossos 
 
In het paleis van Knossos is door A. Evans een werkplaats geïdentificeerd waarin stenen 
zegels werden gesneden, de ‘Lapidary’s Workshop’ (LM I?).943 De identificatie gebeurde aan 
de hand van onvoltooide lensvormige zegels, diverse stukjes bewerkte steen, en klompjes klei 
met zegelafdrukken. Ook ivoren voorwerpen werden met de werkplaats geassocieerd. Voorts 
zouden zich kralen van schelp en pennen (‘pegs’) van bot onder de vondsten bevinden. 
Volgens J.G. Younger is de identificatie als werkplaats slechts gebaseerd op de vondst van 
een groep voorwerpen in de zuidwestelijke keldervertrekken van het paleis. De onvoltooide 
lensvormige zegels en een gietkern (‘core’) van steatiet, door Younger geïdentificeerd als een 
mal voor cirkelvormige ringzegels van goudplaat, kunnen volgens hem tezamen zijn 
aangetroffen, maar de stenen en ivoren voorwerpen, alsmede de klompjes klei, lagen over een 
groter gebied verspreid. Wel lijkt het hem aannemelijk dat zich hier een werkplaats bevond 
waar zowel stenen zegels en kralen als gouden zegels en ringen werden geproduceerd. De 
exacte locatie is echter niet duidelijk. 
 
Tijdens opgravingen aan de Royal Road in Knossos (bij het paleis) werden in een context van 
LM IB klompjes ruw materiaal teruggevonden, bestaande uit een mengsel van kwarts en 
malachiet, mogelijk bedoeld voor het glazuren van faience.944 
 
Mallia 
 
In Mallia, in het ten westen van het paleis gelegen ‘Quartier Mu’, bevonden zich in een 
gebouwencomplex drie afzonderlijke werkplaatsen, respectievelijk voor zegels, voor 
aardewerk en voor het gieten van metaal. Het complex werd in MM IIB door vuur verwoest. 
Van de zegelsnijderswerkplaats945 werden onbewerkte materialen, onafgewerkte en mislukte 
stukken in diverse stadia van bewerking, en enkele gereedschappen teruggevonden. De 
steensoorten die werden bewerkt, bestaan grotendeels uit variëteiten van serpentijn/steatiet.  

                                                           
941 Tournavitou 1997, 232, 238.  
942 Hughes-Brock 2008, 129. 
943 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Younger 1979, 261, 266-267, en Evely 1993, 164. 
944 Evely 2000, 454; Panagiotaki 2008, 47. 
945 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Evely 1993, 153-154. 
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Ook werden fluoriet, bergkristal (mogelijk alleen als werktuig), meerschuim en een 
conglomeraat van obsidiaan, ivoor en been aangetroffen. De aanwezigheid van onbewerkt 
ivoor en een voltooid ivoren zegel kan erop wijzen dat de vroege zegels van (zachte) steen en 
ivoor van dezelfde hand waren, aldus Evely. De bronzen gereedschappen omvatten kleine 
zagen, zware burijnen met piramidale kop (boren?), graveernaalden, schraapmessen(?) en 
misschien een cilindrische boor. Ook waren er lemmeten van obsidiaan, 
polijstmiddelen/wetstenen van schist, en klei voor testafdrukken. Alleen schuurmiddelen 
ontbraken. 
 
Mycene 
 
In Mycene, in de oostvleugel van het paleis, bevindt zich het ‘House of Artisans’, dat tijdens 
de overgang van LH IIIB2 naar IIIC door vuur is verwoest.946 Hoewel hier hoofdzakelijk 
ivoor werd gesneden, werden terzelfdertijd ook halfedelstenen, glas en goud bewerkt. 
Bovendien zijn een halve stenen vaas, onbewerkte stukken kwarts, een deel van een 
bergkristallen kom, en een blok steatiet aangetroffen. Van het blok waren met een hamer 
kleinere stukken afgeslagen. Werktuigen waren schaars, vaste installaties (ovens, open 
haarden) ontbraken. 
 
Thebe 
 
In Thebe zijn verscheidene werkplaatsen voor sieraden gevonden:947 op de ‘Koropoulis plot’ 
aan de Pindaroustraat, op de ‘Kortanzis plot’, en op de ‘Liangas plot’, dichtbij de 
‘Homoloides Gates’ op de zuidoostelijke hellingen van de Kadmeia. De werkplaatsen op de 
‘Koropoulis plot’ en de ‘Kortanzis plot’ lagen slechts 40-50 meter van elkaar verwijderd en 
werden aan het einde van LH IIIB1 door vuur verwoest. Op twee locaties werd een 
sieraadmal aangetroffen. Een daarvan is de Thebe-mal (Th), afkomstig van de ‘Liangas plot’ 
(gebouw II, verwoest aan het einde van LH IIIB2).948 De andere mal, afkomstig van de 
‘Koropoulis plot’, is tweedelig (half steatiet, half schist) en bedoeld voor ringschenen en 
ringzegels. In een hoek van de mal bevinden zich sporen van metaal (zie Appendix I, ‘Mal uit 
Thebe’). 

Deze laatste werkplaats bevatte werktuigen (een bronzen bijtel, benen messen, twee 
slijpstenen, een platte rechthoekige stenen plaat), veel werkplaatsafval (diverse onbewerkte 
stukjes bergkristal, twee stukken bergkristal met zaagsporen, verscheidene 
verbrande/vervormde stukken ivoor en been), een platte rechthoekige tegel van steen waarop 
waarschijnlijk goudplaat werd uitgespreid, een schelpvormig stuk faience (ook aangezien 
voor een mal), verwrongen stukken brons en lood, aardewerk en een kraal van onyx. 
Smeltkroezen, tangen en ingebouwde installaties (ovens, haarden, enz.) voor metaalbewerking 
ontbraken. 

Volgens Tournavitou was deze werkplaats in hoofdzaak bedoeld voor de bewerking van 
halfedelstenen, en mogelijk ook voor de bewerking van ivoor en been. Er moeten echter ook 
metalen sieraden zijn vervaardigd. In welke mate is onduidelijk: de afwezigheid van een oven 
of open vuur kan samenhangen met de beperkte omvang van de opgraving. De diversiteit van 
de gevonden materialen en de veelsoortigheid van beoefende (kleinschalige) ambachten  

                                                           
946 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Tournavitou 1997, 237. 
947 Alle informatie over deze werkplaatsen is ontleend aan Tournavitou 1997, 232-233, 235-236, 243-244 (nr. 3). 
Zie voorts: Symeonoglou 1973, 63-75; Demakopoulou 1974, 162-173; Aupert 1975, 642. 
948 Volgens de opgraver, Piteros (1988, 89-103), werden op de ‘Liangas plot’ drie grote rechthoekige gebouwen 
gebruikt als werkplaatsen. Het is echter de vraag of mal Th in een werkplaats-context is aangetroffen. Zie 
hoofdstuk 2, Catalogus (mal Th) en par. 7.5. 



 220

suggereert volgens Tournavitou dat sieraadmakers, werkzaam voor de Bronstijd-paleizen, 
samenwerkten met specialisten in andere ambachten of zelf gespecialiseerd waren in die 
ambachten. 
 
De Kortanzis-werkplaats in Thebe, die blijkbaar is aangelegd in LH IIIA2 en verwoest aan het 
einde van LH IIIB1 (niet door vuur), bestond uit twee kamers. Eén kamer is voorzichtig in 
verband gebracht met ivoorbewerking. De andere kamer was volgens de opgraver bedoeld 
voor het maken van sieraden. Een oven, waarvan resten zijn bewaard, was waarschijnlijk 
bedoeld voor het uitgloeien en solderen van metalen. Onder de meer dan driehonderd 
voorwerpen in de kamer bevonden zich werktuigen, voltooide voorwerpen en fragmenten in 
diverse materialen en productiestadia. De werktuigen omvatten een instrument om mee te 
graveren, een mes en een paar tangen, alle van brons, alsmede een ijzeren(!) boor. Maar ook 
twee dierlijke tanden, een bot en een stuk steatiet, mogelijk gebruikt als schuurmiddelen. 
Hoewel eerstgenoemde werktuigen op metaalbewerking wijzen, is het ontbreken van 
smeltkroezen en mallen opvallend. De volgende teruggevonden materialen werden blijkbaar 
bewerkt: agaat, amethist, barnsteen, bergkristal, brons, glas, goud, lapis lazuli, schelp en 
steatiet. 

Gouden sieraden worden als het hoofdproduct van de werkplaats beschouwd. Na goud 
waren lapis lazuli en glas kennelijk de meest intensief bewerkte materialen. Ook hier blijken 
binnen één werkplaats verscheidene ambachten te zijn uitgeoefend. 
 
Tiryns 
 
In Tiryns moet zich een werkplaats hebben bevonden waar met glas werd gewerkt, aldus G. 
Nightingale; glasafval en voltooide glazen plaques voor inlegwerk wijzen hier op. De precieze 
locatie van de werkplaats binnen de vesting is echter nog niet ontdekt.949 
 
Conclusie 
 
In een en dezelfde werkplaats werden uiteenlopende materialen bewerkt en verschillende 
soorten sieraden gemaakt. In vier van de besproken werkplaatsen is steatiet aangetroffen: 
steatieten zegels in Mallia (‘Quartier Mu’, zegelsnijderswerkplaats), een blok steatiet in 
Mycene (‘House of Artisans’), waarvan met een hamer kleinere stukken waren afgeslagen, 
een stuk steatiet in Thebe (‘Kortanzis plot’), waarvan verondersteld wordt dat het mogelijk als 
schuurmiddel is gebruikt, en een steatieten malhelft voor ringen, eveneens in Thebe 
(‘Koropoulis plot’). Men verstond in deze werkplaatsen – zij het mogelijk niet in die op de 
‘Koropoulis plot’ – de kunst om steatiet te bewerken, het gesteente waarvan zoveel mallen 
gesneden zijn. Als er ergens matrijzen in de mallen werden aangebracht, dan zou het in deze 
werkplaatsen moeten zijn! We moeten er echter rekening mee houden dat mallen 
waarschijnlijk slechts incidenteel van matrijzen werden voorzien. En wie weet werden, 
daarmee samenhangend, ook reliëfornamenten op gezette tijden geproduceerd.950 Zolang een 
mal niet gegraveerd werd of in gebruik was, werd hij mogelijk elders ondergebracht.951 
 
7.5 Werkplaatsmallen? 
 
Ongeveer de helft van de achtentwintig mallen voor reliëfornamenten heeft een onbekende 
vondstcontext (Be 1-2, Ch, Kn 2, Kn 5, Kr, My 1-2, My 4-6, Po 1-2, Si 1-2). Twee mallen  

                                                           
949 Nightingale 2008, 92. 
950 Zie par. 5.4. 
951 Zie par. 7.5. 
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bevonden zich in een verstoorde vondstcontext (Kn 4, Ni), twee andere blijken afkomstig te 
zijn uit graven (Kn 3, Kn 6), en één mal is veranderd in een andersoortig voorwerp (Em). De 
acht resterende mallen komen uit een goed gedocumenteerde vondstcontext (Di, Go, Kn 1, 
Mi, My 3, My 7, Pa, Th), doorgaans in de nabijheid van een Minoïsch of Myceens paleis. Eén 
van deze mallen bevond zich in een opslagplaats (Kn 1). De andere (waaronder twee van 
Kreta) zijn teruggevonden in omstandigheden die in mindere of meerdere mate aan een 
werkplaats doen denken. De vondstcontext van deze zeven mallen wordt daarom getoetst aan 
Tournavitou’s vijf criteria voor de identificatie van een werkplaats.952 
 
Criteria: 
1 Werktuigen 
2 Onbewerkt materiaal 
3 Gedeeltelijk bewerkte dan wel onvoltooide voorwerpen 
4 Werkplaatsafval (mislukte stukken, restanten, schilfers e.d.) 
5 Voltooide stukken 
 
Mal  Criteria waaraan de vondstcontext voldoet 
 
Di  1 
Go  1 (alleen mallen), 2? 
Mi  1, 3/4, 5 
My 3   1 (alleen de mal), 3 
My 7  1, 3, 5 
Pa  1 (alleen de mal), 2?, 5 
Th  1 
 
Een werkplaats lijkt een logische vindplaats te zijn voor een mal. Een mal is immers een 
werktuig. Toch voldoet geen enkele vondstcontext aan meer dan drie criteria. Als 
‘werkplaatsafval’ een doorslaggevend criterium is, heeft mal Mi mogelijk een werkplaats-
context. Mal Di werd in een brandlaag aangetroffen, op de vloer van een gang, tegenover de 
ingang van een werkplaats; ten tijde van de brand kan hij daar vanuit de werkplaats zijn 
terechtgekomen. 

Een mal kan zich natuurlijk ook in de nabijheid van een werkplaats hebben bevonden, op 
een plaats waar hij niet in de weg lag, zolang hij niet werd gebruikt. Mogelijk was dit bij de 
Thebe-mal het geval. Een werkplaats in brede zin kan bovendien verscheidene vertrekken 
hebben omvat. 

De meeste van deze mallen zijn in de nabijheid van gereedschappen gevonden. De 
gedachte dat er in de buurt dan ook een werkplaats moet zijn geweest, ligt voor de hand, maar 
is niet meer dan een veronderstelling. De combinatie van werktuigen (gereedschap + mal) zal 
echter in een beperkt aantal omgevingen zijn voorgekomen, waar een werkplaats er een van 
is. Een andere mogelijke omgeving is een magazijn. Een werkplaats moet over een 
opslagruimte hebben beschikt om effectief te kunnen functioneren. Op grond van de 
afwezigheid van werkplaatsafval in minstens zes van de zeven onderzochte vondstcontexten, 
en de aanwezigheid van gereedschappen in drie van deze zes, kan worden geopperd dat de 
drie mallen in kwestie, Di, My 7 en Th, uit een magazijnomgeving stammen (zie voor mal Di 
echter hierboven). Ook de omgeving van mal Pa (werkplaatsafval noch gereedschappen, wel 
een mal, een reeks voltooide stukken en mogelijk ook onbewerkt materiaal) doet aan een 
magazijn denken. Dit geldt eveneens voor de omgeving van mal My 3 (werkplaatsafval noch 
gereedschappen, wel een slechts ten dele met matrijzen bedekte mal en half afgewerkte  
                                                           
952 Zie noot 941. 
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edelstenen) en die van mal Go (werkplaatsafval noch gereedschappen, wel een reeks mallen, 
afdekplaten van mallen en een stukje bergkristal). 

Een voorbeeld van een mal die evenmin met andere werktuigen, maar wel tezamen met 
andere waardevolle voorwerpen werd aangetroffen, is mal Kn 1. De vindplaats, in de ‘North-
West Building’ te Knossos, was kennelijk een opslagplaats van religieuze goederen. Het is 
aannemelijk dat de mal voor de dag werd gehaald zodra een ambachtsman opdracht kreeg 
bepaalde sieraden te vervaardigen. 

Volgens R. Hägg hield op Kreta en het Griekse vasteland de productie van goederen in 
bepaalde gevallen verband met de cultus. Hij ziet het Cultuscentrum in Mycene, waar mal My 
7 gevonden is, als het beste voorbeeld daarvan op het Griekse vasteland. Hägg meent dat het 
heiligdom, als eigenaar van waardevolle materialen, stukken ruw materiaal uitreikte aan 
handwerkslieden, die ze bewerkten en de voltooide voorwerpen weer afleverden bij het 
heiligdom. Met betrekking tot de drie werkplaatsen in ‘Quartier Mu’ in Mallia (zie hierboven, 
par. 7.4, onder ‘Mallia’) heeft de opgraver, J.-C. Poursat, gesuggereerd dat hun productie er 
op gericht was te voorzien in de behoeften van de cultus. De heiligdommen in kwestie zijn 
niet aangetroffen, maar kunnen zich op de bovenverdieping van de werkplaatsen hebben 
bevonden.953 
 
Zijn de mallen, die vermoedelijk in werkplaatsen zijn teruggevonden (Mi en, in zekere zin, 
Di), ook in die werkplaatsen van matrijzen voorzien of werden ze er gebruikt voor 
sieraadfabricage? De vindplaats van mal Mi was een werkplaats voor sieraden van 
verschillende materialen. Over de eventuele vondst van onbewerkte of halfbewerkte stukken 
steatiet, serpentijn of andere materialen waarvan mallen gesneden werden, wordt niet bericht. 
In de ‘vindplaats’ van mal Di (gevonden op de vloer tegenover een werkplaatsingang), vond 
metaalbewerking plaats. 
 De fragmentarische mal Mi is aan beide zijden van matrijzen voorzien. Anderzijds bezit hij 
een matrijs die onafgewerkt lijkt;954 het kan echter om een mislukte matrijs of een oefening 
gaan. Ook op mal Di lijkt geen ruimte over te zijn voor extra matrijzen. 
 
Mallen als grafgift 
 
Twee Minoïsche mallen voor reliëfornamenten zijn meegegeven aan een overledene.955 Mal 
Kn 6, afkomstig uit de Mavrospelio-necropool, is helaas onvolledig gepubliceerd, zodat de 
exacte herkomst onbekend is. Mal Kn 3 komt uit het tholosgraf op de Kephala-heuvel, 
ongetwijfeld bestemd voor een persoon of familie van aanzien.956 Beide mallen zijn in feite 
kleine malfragmenten. Het fragment uit het tholosgraf bevat drie incomplete matrijzen en is 
dus onbruikbaar voor een ambachtsman. Het fragment uit Mavrospelio bevat nog vier 
(zichtbare) matrijzen, waarvan er zeker drie incompleet zijn. Ik vermoed daarom dat beide  
                                                           
953 Hägg 1992, 29-30, 32. 
954 Deze matrijs, nr. 6, is zo beschadigd, dat het afgebeelde motief niet met zekerheid kan worden vastgesteld. 
Zie noot 115. 
955 Ook in de zgn. ‘Artisan’s Grave’ (graf XXIX) op de Agora van Athene zijn werktuigen gevonden, waaronder 
een mal(helft) van steatiet (LH IIIA-B; pl. 86:7). Zie Immerwahr 1971, 231-232, pl. 77, nr. XXIX-3. In één zijde 
van de mal bevindt zich een halfbolvormige gietvorm met centraal gat, volgens Immerwahr bedoeld voor de 
vervaardiging van glazen kralen. In de ‘nogal ruwe’ andere zijde bevinden zich twee ondiepere komvormen 
(‘accidental?’). Ik denk niet dat kan worden vastgesteld of het hier een sieraadmal betreft. Een dergelijke 
‘matrijs’ is te basaal van vorm om alleen geschikt te kunnen zijn voor een kraal. Voorts is de functie van het 
centrale gat onduidelijk. (Tournavitou 1997, 230: ‘…probably intended for the string hole through the middle of 
the bead and/or for centering the two halves.’) Overigens zijn halfbolvormige kraalmatrijzen veeleer bedoeld 
voor kraalhelften van metaal, omdat deze aaneen kunnen worden gesoldeerd. 
956 Hughes-Brock 2008, 136. Zij doet enkele suggesties ter beantwoording van de vraag waarom de mal in de 
tholos belandde (p. 137). 
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mallen kapot zijn gegaan, voordat ze in het graf werden meegegeven. Ze zijn dan als fragment 
in het graf terechtgekomen. Ze behoorden tot de unieke bezittingen van een met het paleis 
verbonden elite, en hadden door hun fragmentarische aard hun primaire, praktische nut 
verloren, maar werden als kostbaarheden gekoesterd.957 Een dergelijke houding ten aanzien 
van een sieraadmal is ook af te leiden uit de omvorming tot een hanger van de Emporio-mal 
(Em), die zo een andere gebruiksfunctie kreeg. 
 
7.6 De rol van de paleizen 
 
H. Hughes-Brock wijst erop dat ‘relief beads, with their special cultural character, were not 
permitted to go outside Aegean society. The few found abroad have associations that suggest 
they belonged to Aegean individuals. One was in the tomb at Colophon in Asia Minor, others 
in two tombs in Cyprus and on the Uluburun wreck. Other demonstrably Mycenaean vitreous 
beads, including the elaborate and distinctive openwork faience ‘lantern beads’, did figure in 
exchange processes, particularly in Italy, where indeed they may have played an important 
part in establishing and furthering Aegean contacts.’958 Ook J. Bennett denkt dat reliëfkralen 
geen rol speelden in de internationale ruilhandel van de paleizen. Voor deze ornamenten zou 
een interne rol zijn weggelegd. Bennett veronderstelt dat reliëfkralen de relatie belichaamden 
tussen de leden van een sub-elite – zij die in de kamergraven begraven werden – en de 
Myceense paleizen. Hij haalt P. Halstead aan die veronderstelt dat zij die bijdroegen aan 
goederen en/of diensten voor de paleizen, onderling gebruik maakten van ‘tokens’. Bennett 
meent dat reliëfkralen van glas als zodanig zouden kunnen zijn gebruikt. Wellicht gaf het 
paleis ze uit.959 Dit zou betekenen dat het in het belang van het paleis was de productie en het 
gebruik van mallen voor reliëfornamenten te controleren. 

Op Lineair B-tabletten uit Pylos960 zijn verwijzingen naar goud- en bronssmeden 
aangetroffen, en op Lineair B-tabletten uit Mycene961 wordt melding gemaakt van ‘werkers in 
blauw glas’ (‘ku-wa-no-wo-ko’).962 Al deze ambachtslieden zouden aan het plaatselijke paleis 
verbonden zijn geweest. 

Niet alleen de werkplaatsen stonden onder controle van de paleizen. De gehele 
metaalindustrie, van de (eventuele) import en distributie van de grondstoffen tot en met de 
productie en redistributie van de voorwerpen, lijkt door de gecentraliseerde paleizen te zijn 
gecontroleerd.963 
 
De productie en het gebruik van de mallen voor reliëfornamenten waren hoogstwaarschijnlijk 
verbonden met het centrale gezag, dat in de paleizen zetelde. Ten eerste zijn bijna alle 
bekende vindplaatsen van de mallen gelocaliseerd bij de paleizen. Alleen de Gournia-mal, 
bedoeld voor een cultusbijltje, is in een afwijkende omgeving aangetroffen, namelijk in een 
ruimte in een huis, waar ook mallen voor gebruiksvoorwerpen werden aangetroffen. Het is 
onbekend of er een relatie bestond tussen deze ruimte en het centrale gezag in het 
gebouwencomplex bovenop de heuvel. 

Ten tweede zijn er de hierboven aangehaalde Lineair B-vermeldingen: het werken met 
materialen die in de mallen werden toegepast, werd blijkbaar geadministreerd. De controle 
over het gebruik van sieraadmallen was dus een belang van de hoogste bestuursorganen. 
                                                           
957 Zie voor de veronderstelde symbolische waarde van beschadigde of onvoltooide (ivoren) voorwerpen 
Voutsaki 2009B, 35. 
958 Hughes-Brock 2008, 134-135. 
959 Bennett 2008, 163. 
960 Mierse 1983, 25 (tabletten An 207.10 en JN 605). 
961 Evely en Runnels 1992, 22 (tabletten Oi 701-06). 
962 Zie par. 3.6.4, ‘Minoïsch en Myceens glas’. 
963 Reinholdt 1987, 193-194; Wright 1991, 286. 
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Ten derde valt het einde van de paleizen samen met het einde van de productie van 
reliëfkralen: aan het einde van LH IIIB en ten tijde van de overgang naar LH IIIC worden alle 
Myceense paleizen verwoest. Reliëfkralen uit LH IIIC zijn schaars.964 

Ten vierde is Mycene-mal 6 van Lineair B-tekens voorzien. Misschien eveneens voor 
administratieve doeleinden. Het aanbrengen van deze tekens door een ‘geletterde’ wijst 
opnieuw op bemoeienis van het paleis. 

                                                           
964 Zie par. 8.3. 
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8 Begin en einde van de vervaardiging van reliëfkralen en reliëfhangers 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen twee vraagstukken aan de orde, die tot dusverre onderbelicht bleven. 
 Par. 8.2 behandelt het vraagstuk wanneer de prehistorische Griekse samenlevingen voor 
het eerst reliëfkralen en reliëfhangers begonnen te produceren. In samenhang daarmee kunnen 
andere vragen worden gesteld, zoals de vraag hoe die eerste reliëfornamenten er uitzagen, 
vergeleken met de latere. En de vraag of de vroegste exemplaren wel in mallen vervaardigd 
zijn. 
 Par. 8.3 houdt zich bezig met het vraagstuk of de algemene neergang in de Aegeïsche 
beschaving in LM/LH IIIC ook zijn weerslag heeft op de productie van reliëfkralen en 
reliëfhangers. Met andere woorden: in hoeverre worden dan nog mallen voor dergelijke 
ornamenten gebruikt? 
 
8.2 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
Van de circa 1600 overgeleverde Kretenzische reliëfkralen965 uit de Bronstijd dateert zo’n 
97,5 % uit LM III.966 Uit LM II, een periode die in het algemeen weinig vondsten heeft 
opgeleverd, zijn slechts twee reliëfkralen bekend.967 In het navolgende worden de reliëfkralen 
(en reliëfhangers) uit de Jonge Paleistijd (MM III-LM I) en eerder afzonderlijk beschouwd en 
vergeleken met de latere exemplaren. Hebben de vroege ornamenten op enigerlei wijze model 
gestaan voor de latere? 

De reliëfkralen van het Griekse vasteland geven een vergelijkbaar beeld te zien. Ten tijde 
van de Myceense paleizen (LH IIIA-B) en de direkt daaraan voorafgaande periode (LH 
IIB)968 moeten ze in grote aantallen vervaardigd zijn, getuige de duizenden bewaard gebleven 
exemplaren. Uit het tijdperk van de Schachtgraven in Mycene (MH III-LH IIA) zijn van het 
vasteland echter niet meer dan circa 135 reliëfkralen en reliëfhangers bekend. Ook hier dringt 
de vraag zich op of deze ornamenten model stonden voor de latere exemplaren. 

Wie de reliëfkralen als geheel beziet, doet er goed aan het ook over reliëfhangers te 
hebben. Reliëfhangers zijn in zekere zin een ondergeschoven kindje in de vakliteratuur. Vaak 
worden ze voor reliëfkralen aangezien of in één adem genoemd, dan wel samen 
gecatalogiseerd, met rondom vormgegeven hangers. Juist omdat reliëfhangers en reliëfkralen 
morfologisch zoveel gemeen hebben, en de manieren waarop ze worden gebruikt zo dicht 
bijeen liggen, is het nodig ze als samenhangend geheel te bestuderen. 

                                                           
965 Effinger (1996, 341-345) somt in haar tabellen met Kretenzische reliëfkralen in totaal 1548 exemplaren en 74 
fragmenten op die in de literatuur zijn afgebeeld. De omvang van drie vondstgroepen, die staat aangeduid als 
‘minstens 11’, ‘minstens 15’ en ‘minstens 83’, is in dit totaal door mij respectievelijk verdisconteerd als 11, 15 
en 83 exemplaren. De bij twee vondstgroepen gegeven aanduiding ‘enkele’ heb ik beide keren verdisconteerd als 
3 exemplaren. Bovendien noemt Effinger exemplaren die niet in de literatuur zijn afgebeeld en die derhalve niet 
in haar tabellen zijn opgenomen: het gaat, bij elkaar opgeteld, om 34 exemplaren. Daarbij is een als 
‘verscheidene exemplaren’ aangeduide groepsomvang door mij verdisconteerd als 3 exemplaren. Al met al 
zouden er ten tijde van Effinger’s publicatie zeker 1582 reliëfkralen en 74 reliëfkraalfragmenten in publicaties 
zijn genoemd. 
966 Het uitgangspunt hierbij is dat 38 van de hieronder opgesomde 55 Kretenzische reliëfornamenten reliëfkralen 
zijn. 
967 Zie noot 813. 
968 De vondsten uit LH IIB-contexten bevonden zich in de kamergraven 55, 68, 71, 75, 76, 78, 81, 84, 88, 91, 93, 
94 en 102 in Mycene (zie Sakellariou 1985). 
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8.2.1 Reliëfkralen en reliëfhangers vergeleken 
 
De overeenkomsten tussen reliëfkralen en reliëfhangers springen meer in het oog dan de 
verschillen. Een belangrijke overeenkomst is hun vorm, het niet rondom vormgegeven zijn. 
Weliswaar bestaan er dubbelzijdige reliëfornamenten, maar die zijn uit twee identieke helften 
samengesteld. Een andere overeenkomst is hun productiewijze: meestal zijn ze in een mal 
gevormd. Doorgaans hebben ze hetzelfde formaat, vaak worden ze op het lichaam gedragen 
en vrijwel altijd zijn ze doorboord (voorbeeld van een niet doorboorde reliëfhanger is V 23 in 
par. 8.2.3.1). Plaats en aard van de doorboring vormen echter het fundamentele verschil 
tussen reliëfkraal en reliëfhanger: de reliëfkraal telt maximaal drie doorboringen, de 
reliëfhanger slechts één. Een eenmaal doorboorde reliëfkraal is van een reliëfhanger te 
onderscheiden doordat bij de laatste het boorgat niet zozeer in het eigenlijke ornament of 
‘kraallichaam’ is aangebracht, maar excentrisch, in een versmalling of knopachtig uitsteeksel 
dat rondom grotendeels vrijligt. Het gaat daarbij om een korte doorboring. Is er, veeleer dan 
van een boorgat, sprake van een relatief lang boorkanaal dat zich over een groot deel van de 
breedte van het ornament uitstrekt – zoals bij sommige ornamenten die aan de bovenzijde een 
halfcilindrisch draagelement bevatten (nrs. K 1-2 en K 15 hieronder) – dan ben ik geneigd het 
ornament in kwestie onder de reliëfkralen te rangschikken. Een ornament als nr. K 7 
hieronder reken ik echter tot de reliëfhangers: het halfcilindertje is hier (relatief) korter dan 
dat van de nrs. K 1-2 en K 15 en bevindt zich op grotere afstand van het ‘kraallichaam’.969 
Ten slotte zij opgemerkt dat het niet reëel is een kettingschakel gelijk te stellen aan een kraal: 
een halssnoer kan in principe kralen en hangers bevatten (zie bijvoorbeeld V 1 en V 3 in par. 
8.2.3.1). 
 
8.2.2 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta 
 
8.2.2.1 Chronologische rangschikking 
 
In onderstaande rangschikking worden de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta 
zoveel mogelijk chronologisch opgesomd.970 Ten behoeve van deze rangschikking zijn ze 
ingedeeld in groepjes die worden gekenmerkt door eenheid van vondstplek, vorm en 
versiering. Dat wil zeggen dat voorwerpen van dezelfde vorm die op dezelfde plek (kamer, 
graf, paleisruimte, enz.) zijn aangetroffen, onder één nummer zijn gerangschikt, tenzij ze een 
verschillend decoratiemotief hebben, zoals de rechthoekige plaques K 5-6. Varianten van 
dezelfde vorm zijn eveneens onder verschillende nummers gerangschikt. 
 Bij eenzelfde datering zijn de ornamenten achtereenvolgens alfabetisch gerangschikt op 
vorm, vormvariant dan wel decoratie, en herkomst. Voorwaarde voor opname is dat de 
dateringscontext niet later reikt dan LM IB.971 
 
De onderdelen van deze rangschikking worden aangeduid door een K (van Kreta) met 
volgnummer. 
 
t.a.q. = terminus ante quem 

                                                           
969 K 7 wordt ook door Effinger (1996, KnP 2d, 45-46) tot de hangers gerekend. 
970 De vermelde dateringen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan naar motief gerangschikte tabellen in 
Effinger 1996 (respectievelijk pp. 341-345 en 348-349 voor de hier behandelde reliëfkralen en reliëfhangers). 
971 Reliëfkralen en reliëfhangers uit brede contexten als LM IA-LM IIIA kunnen weliswaar ook tot de vroege 
groep behoren, maar zeker is dat niet. Om die reden zijn ze in het overzicht weggelaten. 
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K 1 
dateringscontext:  VM II-MM IA (+ LM I)972 
vorm en aantal:  klimop met staafje, 1 (pl. 87:1) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde) kettingschakel973 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, Huisgraf XXII 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement974 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine I, 17 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, M 39i, 32, 266, 341, pl. 52d, 

54c; Hughes-Brock 2008, 129 
 
K 2 
dateringscontext:  VM II-MM IA (+ LM I)975 
vorm en aantal:  slakspiraal met staafje, 1 (pl. 87:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde), kettingschakel976 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, Huisgraf XXII 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine I, 17 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, M 39j, 40, 266, 345, pl. 52d, 

54c; Hughes-Brock 2008, 129 
 
K 3 
dateringscontext:  VM III-MM IA 
vorm en aantal:  lotusbloem of palmkruin, 1 (pl. 87:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mallia, Chrysolakkos-necropool 
doorboring:   3 evenwijdige doorboringen; de middelste loopt door de kraalas 
afmetingen:   L. 1,1 
collectie, inv.nr:  HM 588 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, MaC 3b, 39, 240, 345, pl. 10a 
 
K 4 
dateringscontext:  VM II-MM II 
vorm en aantal:  altaar, 1 (pl. 87:4) 
type ornament:  reliëfkraal (achterzijde vermoedelijk vlak) 
materiaal:   steatiet 
herkomst:   Hagia Triada, tholos A 
doorboring:   2: beide balken zijn langs de lengteas doorboord 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM 442 
literatuur:   Effinger 1996, HT 3j, 39, 181, 344, pl. 34b 

                                                           
972 Datering is waarschijnlijk VM II-MM IA, maar zeker niet later dan LM I. 
973 Behoort tot dezelfde ketting als reliëfkraal K 2. 
974 De aanwezigheid van dwarsribbels wordt niet vermeld, maar is te zien in Effinger 1996, afb. 54c. 
975 Zie noot 972. 
976 Behoort tot dezelfde ketting als reliëfkraal K 1. 
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K 5 
dateringscontext:  MM IB-II  
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 26977 (pl. 87:5) 
decoratie:   centrale cirkel in reliëf 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mallia, nederzetting (‘Quartier Mu’), ruimte V 5 
doorboring:   2 parallelle doorboringen langs de smalle zijden 
afmetingen:   L. 1,8; B. 0,9; D. 0,5; ø doorboringen 0,1; ø centrale cirkel 0,7 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Effinger 1996, MaS 2a,978 36-37, 242, 343, pl. 10e re. 
 
K 6 
dateringscontext:  MM IB-II  
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 87:6) 
decoratie:   2 diagonale stippellijnen in reliëf 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mallia, nederzetting (‘Quartier Mu’), ruimte V 5 
doorboring:   2 parallelle doorboringen langs de smalle zijden 
afmetingen:   L. 1,6; B. 0,9; D. 0,5; ø doorboringen 0,1 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Effinger 1996, MaS 2a,979 36-37, 242, 343, pl. 10e li. 
 
K 7 
dateringscontext:  MM III  
vorm en aantal:  ‘waz’-lelie (dubbel) met staafje, 1 (pl. 80:5) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   faience 
herkomst:   Knossos, paleis, ‘Temple Repositories’ 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig draagelement 
afmetingen:   H. ca. 3,8; B. 3,8 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Evans I 1921, 499, fig. 356; Polinger Foster 1979, 115, fig. 83; 

Higgins 1980 (2), 65, fig. 10; Effinger 1996, KnP 2d, 45-46, 229-
230, 348, pl. 9d; Hughes-Brock 2008, 129 

 
K 8 
dateringscontext:  MM IIIB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant A, 1 (pl. 87:7) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   goud (massief) 
herkomst:   Knossos, Paleis, ‘Royal Treasury’ 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,5; B. 1,0 
collectie, inv.nr:  HM 119 

                                                           
977 Van de 26 exemplaren zijn er 5 gefragmenteerd. 
978 In de tabel op p. 343 wordt abusievelijk de catalogus-aanduiding MaS 2b gebruikt. 
979 Zie noot 978. 



 229

literatuur:   Effinger 1996, KnP 2a, 47-48, 229, 349, pl. 9a 
 
K 9 
dateringscontext:  MM IIIB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant B, 1 (pl. 87:8) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   kornalijn 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,55; B. 1,2; D. 0,6 
collectie, inv.nr:  HM 2351 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 247, 127-128, fig. 22, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 4e, 47, 189, 191, 349, pl. 3f 
 
K 10 
dateringscontext:  LM IA (t.a.q.) 
vorm en aantal:  kalf, liggend, 1 (pl. 87:9) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (achterzijde vermoedelijk vlak) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Knossos, ‘Temple Tomb’ 
doorboring:   horizontaal boorkanaal, iets onder de ruglijn 
afmetingen:   L. 2,3; H. 1,4 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine VI, 87 
literatuur:   Effinger 1996, KnT 3i, 40, 221, 345, pl. 8c 
 
K 11 
dateringscontext:  LM IA (t.a.q.) 
vorm en aantal:  papyrus, 1 (pl. 87:10) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Knossos, ‘Temple Tomb’ 
doorboring:   doorboring langs de lengteas  
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM 522 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, KnT 3a, 34, 221, 342, pl. 8b 
 
K 12 
dateringscontext:  MM I-LM I 
vorm en aantal:  achtschild, 1980 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   steatiet 
herkomst:   Archanes, Juktas, schrijn 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de zijwaartse insnoering 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine II, 21a 
literatuur:   Effinger 1996, AJ 1a, 38, 126, 344 
 
K 13 
dateringscontext:  MM III-LM I (1 ex.), LM IA-B (3 exx.) 
                                                           
980 Er is in de literatuur geen afbeelding beschikbaar. 
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vorm en aantal:  hartschelp, 4981 (pl. 87:11 ) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   glas 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring bovenin 
afmetingen:   H. 1,6; B. 2,0; D. 0,53 
collectie, inv.nr:  2353 
literatuur:   Muhly 1992, nr. 250, 91, pl. 28; Effinger 1996, HP 4g, 46,  188, 

191, 348, pl. 38a, nr. 250 
 
K 14 
dateringscontext:  MM III-LM I (nr.1021), LM IA-B (nr. 1020) 
vorm en aantal:  niet-rechthoekige plaque, 2 (pl. 87:12; 88:1) 
decoratie:   vogel, bloemen 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de snavel 
afmetingen:   H. 2,8/2,9; B. 2,3 
collectie, inv.nr:  HM 1020-1021 
literatuur:   Muhly 1992, nrs. 241-242, 90, 188, fig. 21, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 3a, 40, 188-189, 345, pl. 3d, 38b 
 
K 15 
dateringscontext: LM IB (t.a.q.) 
vorm en aantal:  ‘drieblad’ met staafje, 1 (pl. 88:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, omgeving huisgraf-complex IV/V/VI 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   L. 1,1; B. 1,1 
collectie, inv.nr:  Hagios Nikolaos Mus. 3108 
literatuur:   Effinger 1996, M 22b, 40, 261, 345, pl. 54b 
 
K 16 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  achtschild, 1 (pl. 88:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (van het vlakke achterblik ontbreekt een deel) 
materiaal:   zilverblik 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de zijwaartse insnoering 
afmetingen:   H. 2,9; B. 2,1; D. 0,9 
collectie, inv.nr:  HM 1028 
literatuur:   Muhly 1992, nr. 243, 90, 188, pl. 28; Effinger 1996, HP 3b, 38, 

188-190, 344, pl. 38c, 243 
 
K 17 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant A, 2 (pl. 88:4) 
                                                           
981 Van de vier exemplaren zijn er drie incompleet. 
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type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   bergkristal 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,6; B. 1,2-1,25; D. 0,5 
collectie, inv.nr:  HM 2350 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 246, 127-128, fig. 22, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 4c, 47, 188, 191, 349, pl. 3e 
 
K 18 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant C, 1 (pl. 88:5) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   glas 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 2,0; B. 1,2; D. 0,6 
collectie, inv.nr:  HM 2353 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 248, 127-129, fig. 22; Effinger 1996, HP 4f, 

47, 188, 191, 349, pl. 3g 
 
K 19 
Dateringscontext: LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant B, 7 schakels van één halsketting (pl. 89:1-2) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   bergkristal, dioriet(?), haematiet, jaspis, serpentijn982 
herkomst:   Palaikastro-Roussolakkos, ‘Block N’, kamer 10 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   Exemplaar van bergkristal: H. 1,8; D. 0,7. Andere exemplaren: H. 

1,6 
collectie, inv.nr:  HM 2322 
literatuur:   Sackett, Popham en Warren 1965, 261, 303, nr. 17, fig. 18, pl. 79c 

en kleurenplaat (tussen pp. 248-249); Effinger 1996, PaR 3d-h, 47, 
273, 349, pl. 13m (bergkristallen exemplaar PaR 3d), 55b (alle 
exemplaren). 

 
8.2.2.2 Bespreking vormcategorieën 
 
Hieronder wordt ingegaan op de eventuele verschillen van de vroege Kretenzische 
reliëfkralen en reliëfhangers met latere exemplaren van dezelfde vorm. Ook wordt een 
vergelijking gemaakt met overeenkomstige motieven op de mallen. De volgorde is alfabetisch 
op kraalvorm. 
 
Achtschild (K 12, K 16; pl. 88:3: exemplaar K 16): 
De beide achtschilden zijn van steatiet (K 12) en zilverblik (K 16).983 Bij het stenen 
exemplaar is, net als bij enkele latere Kretenzische achtschildkralen, waaronder een van glas, 
de rand afzonderlijk aangegeven door een dunne groef die de contour van het achtschild volgt.  

                                                           
982 Van de zeven exemplaren zijn er twee van jaspis en twee van serpentijn. De andere materialen worden door 
één exemplaar vertegenwoordigd. 
983 Effinger 1996, 38, AJ 1a, HP 3b. 
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Het zilveren exemplaar K 16 is, behalve de enige metalen achtschildkraal van Kreta, de enige 
Kretenzische achtschildkraal met een verdikte rand: de rand van het platte achterste blik is 
omgeslagen over het van reliëf voorziene voorste blik. Ook van het Griekse vasteland zijn 
geen parallellen voor K 16 bekend. Wel zijn er gouden exemplaren uit MH III-LH IIIB 
waarbij de reliëfzijde over de vlakke achterzijde is gebogen; net andersom dus als bij K 16.984 

De bovenste schildhelft van K 16 is fors kleiner dan de benedenhelft. Mogelijk is dit een 
vroeg kenmerk: de latere Kretenzische achtschildvormige reliëfkralen bezitten, voor zover er 
(duidelijke) afbeeldingen beschikbaar zijn, schildbladen van ongeveer gelijke grootte.985 Ook 
een van de twee massief bronzen achtschildhangers, uit hetzelfde graf als waaruit K 16 
afkomstig is en met dezelfde datering, vertoont schildbladen van verschillende grootte.986 
 
Mallen: Het motief komt eenmaal voor op een mal (Kn 2, nr. 9). De contour van het schild op 
de mal wordt benadrukt door uitgeboorde punten, hetgeen voor Kreta vooralsnog uniek is. 
Ook de twee groeven voor een rijgdraad, halverwege de schildhelften, zijn uniek: alle twaalf 
bekende Kretenzische achtschildkralen bezitten een enkele doorboring ter hoogte van de 
insnoering in de contour. 
 
Altaar (K 4; pl. 87:4): 
Altaar van groene steatiet. In de beperkte groep Kretenzische altaarvormige reliëfkralen is dit 
het enige exemplaar waarbij de twee balken niet horizontaal maar verticaal geribbeld zijn.987 
Mogelijk is die verticale ribbeling een vroeg kenmerk. Het middenstuk van K 4 is, blijkens de 
afbeelding,988 onversierd. Op een latere altaarvormige kraal989 is het middenstuk wel versierd 
(ribbels die met de middenstukcontour meebuigen); bij de andere latere exemplaren kan 
hierover op basis van de beschikbare afbeeldingen geen oordeel worden geveld. 
 
Mallen: Het enige altaarmotief, op een mal uit Mycene (My 2, nr. 3), wijkt sterk af. De 
binnentekening van de bewaard gebleven bovenbalk bestaat uit horizontale (en wellicht 
verticale) groeven langs de contour. Waarschijnlijk lopen ook door het centrum van de balk 
horizontale groeven. Het middenstuk van de matrijs is versierd met groeven die met de 
zijcontour meebuigen. 
 
‘Drieblad’ met staafje (K 15; pl. 88:2): 
Tweezijdig symmetrische reliëfkraal. Aan een over dwars geribbeld dwarsstaafje hangen drie 
aaneengrenzende blaadjes. De buitenste zijn voorzien van onregelmatige ribbels en buigen 
zich zijwaarts, het middelste hangt verticaal neerwaarts en vertoont een middenlijn of nerf in 
reliëf. Van deze kraal is maar één exemplaar bekend.990 
 
Mallen: Op de Minoïsche en Myceense sieraadmallen komt het motief niet voor. 
 
‘Driehoek’ (K 8-9, K 17-19; pl. 87:7-8; 88:4-5; 89:1-2) 
De twaalf langwerpige hangers K 8-9 en 17-19 hebben een sterk gewelfde vorm en een min of 
meer driehoekige, in neerwaartse richting taps toelopende contour. Door M. Effinger zijn deze  

                                                           
984 Effinger 1996, 38. De latere Kretenzische exemplaren waarbij de rand door een dunne groef is aangegeven, 
zijn Effinger’s Mi 3h van steen, Av 3g en Phy 3c van bergkristal, Phy 3d van glas, en Av 3f van kornalijn. 
985 Zie bijvoorbeeld Effinger’s exemplaren A 12k, nr. 8, pl. 24a, en Av 3g, pl. 29d, 27. 
986 Het betreft Effinger’s achtschildhanger HP 4a, p. 191-192, afb. 38c, 245 (abusievelijk wordt verwezen naar 
244). 
987 Effinger 1996, HT 3j, 39. 
988 Effinger 1996, pl 34b. 
989 Het betreft Effinger’s PL 1f, pl. 16g. 
990 Effinger 1996, M 22b, 40, 261, 345, pl. 54b. 
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ornamenten ondergebracht in een categorie hangers met de naam ‘pijlpunten’, omdat ze daar 
het meest op zouden lijken.991 Zij geeft echter ook aan dat Minoïsche pijlpunten een andere 
vorm hebben.992 De aanduiding ‘schild’ lijkt evenmin toepasselijk. Hoewel hangers K 8 en K 
17 enige overeenkomst vertonen met een torenschild, betreft dit vooral de bovencontour en de 
sterke welving van het oppervlak.993 

De hangers komen uit Palaikastro-Roussolakkos (‘Block N’, kamer 10), Heraklion-Poros 
(rotsholgraf I) en het Paleis van Knossos (K 8). Ze dateren alle binnen het tijdsbestek MM 
IIIB-LM IB en zijn van verschillende materialen gemaakt. De zeven exemplaren uit 
Palaikastro maken deel uit van dezelfde ketting en zijn van bergkristal, dioriet(?), haematiet, 
jaspis en serpentijn. De vier exemplaren uit Poros zijn van kornalijn, bergkristal en glas. Het 
exemplaar uit Knossos is van massief goud. Waarschijnlijk is het gegoten. 

In feite zijn er drie vormvarianten te onderscheiden, hier A, B en C genoemd. Het gouden 
K 8-exemplaar uit Knossos en de beide K 17-exemplaren van bergkristal uit Poros hebben een 
tweeledig concave bovencontour met een gerond centraal uitsteeksel (variant A). De 
bovenrand van het kornalijn-exemplaar K 9 uit Poros en de zeven K 19-exemplaren uit 
Palaikastro is daarentegen puntig en strakker (variant B), die van het glazen exemplaar K 18 
uit Poros is meervoudig golvend (variant C). Ook de behandeling van het bovenoppervlak 
verschilt: het glazen exemplaar K 18 vertoont in de lengterichting twee groeven en drie 
bollingen (variant C), de welving van de andere exemplaren is effen, zij het met een centrale 
ribbel op de lengteas (varianten A-B). 

Een vierde vormvariant kan worden waargenomen bij een andere vroege hanger uit 
Palaikastro-Roussolakkos, die echter rondom is vormgegeven.994 

Hoewel de ‘driehoekshanger’ voornamelijk optreedt in vondstcontexten binnen de periode 
MM IIIB-LM IB, zijn er twee exemplaren bekend uit LM IIIA.995 

Van het vasteland zijn betrekkelijk vroege reliëfkralen met deze vorm bekend. Het betreft 
exemplaren van goud (LH II; Midea, graf 8) en glas (LH IIB; Mycene, graf 71; pl. 89:5). Ze 
bezitten, in tegenstelling tot de hangers, een centrale opening die de kraalcontour volgt en het 
kraallichaam doorsnijdt.996 Bij andere glazen exemplaren uit Mycene (pl. 89:6), gevonden 
tijdens de opgravingen van 1895, bevindt de centrale opening zich aan één zijde van de 
kraal.997 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Hartschelp (K 13; pl. 87:11): 
Vier grotendeels fragmentarische hartschelpen van glas fungeerden als reliëfhanger. Van 
andere vroege hartschelphangers - van steatiet (MM I-LM I) en bergkristal (LM IA-LM IB) –  

                                                           
991 Effinger 1996, 47. 
992 Effinger 1996, 47, noot 759. 
993 Een torenschild is onder meer afgebeeld op een gouden zegelring en op de ‘Lion Hunt dagger’ uit Grafcirkel 
A in Mycene (respectievelijk Schachtgraven IV en V; LH I; pl. 89:3-4). De dolk is mogelijk van Kretenzische 
hand (Hood 1978, bijschrift bij afb. 178). 
994 Het betreft een schakel van de ketting waartoe de zeven exemplaren K 19 behoren. De schakel is van 
haematiet en heeft dezelfde vorm, datering en herkomst. Voor- en achterzijde zijn licht convex. De contour komt 
overeen met die van variant C. Zie Sackett, Popham en Warren 1965, 261, 303, nr. 17, fig. 18, pl. 79c en 
kleurenplaat (tussen pp. 248-249); Effinger 1996, PaR 3i, 47, 273, 349, pl. 13n, 55b. 
995 Effinger 1996, 47. De twee latere exemplaren zijn respectievelijk van goud (nr. A 4a uit Archanes-Phourni) 
en glas dan wel faience (nr. KnG 11a uit Knossos-Gypsades). Verder zijn er vier exemplaren uit 
ongestratificeerde contexten (Effinger pp. 47, 349). 
996 Zie voor het exemplaar uit Midea: Persson 1942, 50, nr. 21, fig. 53, nr. 4 midden. Zie voor de exemplaren uit 
graf 71 in Mycene: Sakellariou 1985, 205, nr. 3038 (1), 298, nr. 55, pl. 92. 
997 Sakellariou 1985, 264, nr. 3220 (1), 298, nr. 55, pl. 131. 
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is het onduidelijk of het reliëfhangers dan wel rondom vormgegeven voorwerpen betreft.998 
Op het vasteland zijn uit later tijd (LH IIIA-B) reliëfkralen van het hartschelp-type 
teruggevonden.999 
 
Mallen: De hartschelp is als reliëfhanger uitgesneden in mallen Kn 2 (nr. 13) en Po 2 (nr. 2), 
beide van Kreta, en als reliëfkraal in vastelandsmal My 6 (nr. 11). 
 
Kalf, liggend (K 10; pl. 87:9): 
De gouden reliëfkraal die een liggend kalf uitbeeldt,1000 kent onder het kralenmateriaal haar 
gelijke niet. Het dier kijkt achterom met neerwaarts gebogen kop. De poten liggen ingeklapt 
onder zijn lijf. 
 
Mallen: Het kalf doet enigszins denken aan de liggende viervoeter op mal Po 2 (nr. 1). Hun 
houding is grotendeels overeenkomstig. Het dier op de mal verschilt in zoverre, dat het met 
zijn achterwaarts gekeerde kop recht voor zich uit kijkt. Bovendien heeft zijn langgerekte 
snuit geen spits uiteinde. Ook een oor ontbreekt. 
 
Klimop met staafje (K 1; pl. 87:1): 
Dit is een uniek exemplaar omdat het klimopblad aan een (geribbeld) dwarsstaafje hangt 
(klimopvariant C bij Effinger). Op het vasteland komt deze variant niet voor.1001 
 
Mallen: Op zes mallen (Be 1, Kn 3, Kn 6, My 7, Ni, Pa), waaronder drie Kretenzische (Kn 3, 
Kn 6, Pa), is klimop afgebeeld. Onder de verschillende klimopvarianten is de variant met 
staafje echter niet vertegenwoordigd. 
 
Lotusbloem of palmkruin (K 3; pl. 87:3): 
Deze kraalvorm, geïdentificeerd als lotusbloem en palmkruin, is verder op Kreta niet 
aangetroffen, althans niet als reliëfkraal. Effinger wijst ter vergelijking op een gouden hanger 
die deel uitmaakt van de ‘Aegina Treasure’,1002 een goudschat die mogelijk dezelfde herkomst 
heeft als de kraal, de Chrysolakkos-necropool in Mallia. De hanger beeldt behalve de ‘heer 
der dieren’ onder meer drie lotusbloemen af (pl. 90:1; waarschijnlijk MM III). Afgezien van 
hun uit ribbels bestaande arcering vertonen zij een sterke gelijkenis: hun basis en 
compartimentering zijn eender. 
 Voorts is er een opvallende overeenkomst met de contour van papyrusvormige reliëfkralen. 
Zie bijvoorbeeld de vroege Kretenzische reliëfkraal K 11 (pl. 87:10; niet later dan LM IA). De 
compartimentering is een andere, al zijn er, vooral bij vastelandsexemplaren, enige 
gemeenschappelijk trekken aanwijsbaar. Het gaat dan om de uitzwaaiende zijbladen en het 
recht naar voren stekende, puntige middenblad (pl. 66:6; Mycene, diverse kamergraven; LH 
IIIA-B).  
 
Mallen: Op de mallen komt het lotusmotief niet voor. Wel is op vier vastelandsmallen het 
papyrusmotief weergegeven (zie hieronder het motief ‘Papyrus’). 
 
Niet-rechthoekige plaque, gedecoreerd met vogel en bloemen: (K 14; pl. 87:12; 88:1): 

                                                           
998 Effinger 1996, 46, 348. De niet opgenomen hangers bezitten een bolronde, gribbelde voorzijde en een 
onduidelijke achterzijde. Het betreft Effinger’s nrs. AJ 2b (pp. 126-127) en HP 4d (p. 191). 
999 Zie par. 5.2, motief Hartschelp, onder Vasteland. 
1000 Effinger 1996, KnT 3i, 40. 
1001 Effinger 1996, M 39i, 32. 
1002 Effinger 1996, 39-40. 
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Op twee grillige gevormde plaques is een vogel te zien die in zijn gespreide vleugel pikt. 
Boven het tafereel prijken drie lelieachtige bloemen. De rand van de achterzijde is voorwaarts 
omgebogen over de voorzijde. Beide plaques zijn met behulp van dezelfde matrijs 
gemaakt.1003 Noch van Kreta noch van het Griekse vasteland zijn tot dusverre 
overeenkomstige reliëfkralen bekend.1004 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Papyrus (K 11; pl. 87:10): 
In tegenstelling tot de andere vroege reliëfkralen van Kreta is de papyrusvormige kraal aan 
beide zijden van reliëf voorzien, een kenmerk van alle latere Kretenzische reliëfkralen met 
deze vorm, ongeacht hun variant en materiaal.1005 Deze papyrus heeft een knopachtig verdikte 
basis en is versierd met reliëflijnen en granulen. Er is Effinger slechts één ander exemplaar 
van deze variant (A) bekend, een in LM IIIB1 te dateren exemplaar uit Gournes, eveneens van 
goudblik, maar minder rijk versierd. 
 
Mallen: Er zijn alleen vastelandsmallen met het papyrus-motief (Mi, My 1, My 5, My 7). De 
interne indeling of versiering van het motief op de mallen wijkt sterk af. Dit geldt evenzeer 
voor de basis, die op de mallen ofwel niet benadrukt is (variant II), ofwel cirkelvormig en 
bijna weergegeven als een los onderdeel (variant I). 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met cirkel respectievelijk puntenreeksen (K 5, K 6; pl. 
87:5-6): 
De zevenentwintig rechthoekige plaques van faience, die afkomstig zijn uit dezelfde ruimte in 
Mallia, vallen op grond van hun uiterlijk uiteen in zesentwintig exemplaren met een 
middencirkel in reliëf en langs de korte zijden telkens drie dwarsgroeven (K 5), en één wat 
kleiner exemplaar met een schuin lopende dubbele reeks punten in reliëf en langs de korte 
zijde telkens een horizontale groef (K 6).1006 

De latere plaques die Effinger beschrijft (haar varianten A-E) hebben alle een andere 
versiering. In tegenstelling tot deze plaques zijn bij de zevenentwintig vroege exemplaren de 
korte zijden niet als halfcilinders in reliëf weergegeven.1007 Om deze reden vormen de 
zevenentwintig exemplaren tezamen Effinger’s variant F. Daarmee wordt wel het onderscheid 
in versiering van een van deze plaques, de afwijkende behandeling van de korte zijden incluis, 
genegeerd. 

 
Mallen: In diverse mallen, waaronder een van Kreta (Kn 2) en twee van onbekende herkomst 
(Be 1-2), zijn rechthoekige plaques uitgesneden. De beide varianten van de vondstgroep uit 
Mallia komen er niet op voor. Overigens kennen de meeste plaquevormige matrijzen in de 
mallen, net als de Mallia-plaques, geen halfcilindrische zijranden. 
 
Slakspiraal met staafje (K 2; pl. 87:2): 
De slakspiraal van goudblik is tot dusverre uniek.1008 De slakspiraal telt ongeveer twee 
windingen en vormt één geheel met een halfcilindrisch staafje, waar het als het ware aan 
hangt. Ook is schuin onderaan de spiraal een uitwaarts stekende uitloper te zien. 
                                                           
1003 Muhly 1992, 188. 
1004 Effinger 1996, HP 3a, 40, 189. 
1005 Effinger 1996, KnT 3a, 34. Er is voorts één rozetvormige reliëfkraal van Kreta met een dubbel reliëf: 
exemplaar A 12k nr. 1 (zie Effinger pp. 136-137). 
1006 Effinger 1996, MaS 2a, 36-37, 242. 
1007 Effinger 1996, 36-37. 
1008 Effinger 1996, M 39j, 40. 
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 De slakspiraal zou zich hebben ontwikkeld uit Midden-Minoïsche spiraalmotieven.1009 
Latere reliëfkralen van glas in de vorm van een gestileerde vlinder (zonder dwarsstaafje) zijn 
voorzien van de beeltenis van een dubbele slakspiraal.1010 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. Het verschil met de daarop wel aanwezige 
trochusschelpen is dat deze met hun vele windingen het spiraalvormige huis van een slak 
uitbeelden en een draagelement noch een excentrische (zich verwijderende) uitloper bezitten. 
 
‘Waz’-lelie (dubbel) met staafje (K 7; pl. 80:5): 
Deze ‘waz’-leliehanger van faience is van een bijzondere variant, waarbij tweemaal een lelie 
en driemaal een ‘waz’ te zien is.1011 Latere Kretenzische reliëfhangers, van goud en glas, 
hebben een enkele ‘waz’-lelie. Ze bezitten geen doorboord staafje. Enkele hebben een 
doorboorde bolvormige knop als ophangmechanisme.1012 
 
Mallen: 
Een dubbele ‘waz’-lelie komt ook voor op mal Po 2 (motief nr. 5: bedoeld voor een 
reliëfkraal). Hier ontbreken echter de derde, middelste ‘waz’ en het drieledige element centaal 
in de hartvorm. 
 
8.2.2.3 Algemeen beeld 
 
Omvang groep, vindplaatsen, materialen en datering 
 
De groep vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers omvat 55 exemplaren (38 kralen 
en 17 hangers), afkomstig van 11 vindplaatsen. Hiervan bevinden zich er 2 in een paleis 
(Knossos) en 4 in de nabijheid daarvan (Knossos, Heraklion-Poros, Mallia). De vindplaats is 
6 keer een graf en 5 keer een andere (voorraadkamer van een huis;1013 nederzetting;1014 
heiligdom; paleisruimte). 
 Van de 55 ornamenten zijn er 46 van materialen die in een mal kunnen zijn verwerkt: 
faience (28 x), goud (8 x goudblik, 1 x massief goud), glas (5 x) en zilverblik (1 x). Een 
minderheid van 9 ornamenten is van materialen die niet in een mal kunnen zijn verwerkt: 
bergkristal, dioriet(?), haematiet, kornalijn, jaspis, serpentijn en steatiet. Laatstgenoemd 
materiaal is zowel gebruikt voor een der achtschilden (K 12) als voor het altaar (K 4). De 
andere genoemde materialen zijn gebruikt voor de ‘driehoekige’ hangers (K 9, K 17, K 19). 
 Al deze ornamenten dateren uit LM I of eerder. Enkele stammen zeker uit Midden-
Minoïsche tijd (K 5 t/m K 9). Een deel hiervan, de rechthoekige plaques van faience (K 5 en 
K 6), dateert uit de Oude Paleistijd (MM IB-II). Uit een iets eerdere periode dateert K 3, een 
lotusbloem- of palmkruinvormige reliëfkraal van goudblik (VM III-MM IA). Dit is 
hoogstwaarschijnlijk ook het geval met de klimop en de slakspiraal aan een staafje, beide 
eveneens van goudblik (K 1-2). 

                                                           
1009 Niemeier 1985, 105. 
1010 Niemeier 1985, 106, afb. 45, 15. De kralen zijn afkomstig uit een LM IIIA-graf in Phaistos-Kalyvia. Effinger 
1996, 39. 
1011 Effinger 1996, KnP 2d, 45-46. 
1012 Zie par. 5.2, motief ‘Waz’-lelie, onder Kreta. 
1013 Deze kamer was volgens de opgravers bestemd voor de waardevollere goederen in huis. Het betreft de 
vindplaats van reliëfhangers K 19 in Palaikastro-Roussolakkos (‘Block N’, kamer 10). Zie Effinger 1996, 272. 
1014 Deze nederzetting is die te Mallia. Het betreft de vindplaats van reliëfkralen K 5-6 in ruimte V 5 in ‘Quartier 
Mu’. Deze kralen zijn volgens de opgravers afkomstig uit het heiligdom op de bovenverdieping. Zie Effinger 
1996, 242. 
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 Tot voor kort werd in de literatuur aangenomen dat het ontstaan van de reliëfkraal een 
fenomeen uit de Jonge Paleistijd (MM III-LM I) was,1015 maar Effinger heeft aangetoond dat 
dit onjuist is.1016 
 
Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype 
 
Onder de 55 vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta zijn 13 vormtypen te 
onderscheiden.1017 Eén van deze, de rechthoekige plaque, telt twee versieringsmotieven. 

De vormen van de goudblik-exemplaren omvatten een ‘drieblad’ aan een dwarsstaafje (K 
15), een liggend kalf (K 10), een klimopblad aan een dwarsstaafje (K 1), een papyrus (K 11), 
een lotusbloem dan wel de top van een palmboom (K 3), een niet-rechthoekige plaque waarop 
een verenpikkende vogel is afgebeeld (K 14; 2 exemplaren) en een slakachtige spiraal aan een 
dwarsstaafje (K 2). De massief-gouden reliëfhanger heeft de vorm van een ‘driehoek’ (K 8). 
 Ook een reliëfhanger van glas bezit een min of meer driehoekige vorm (K 18). Vier andere 
glazen reliëfhangers zijn hartschelpvormig (K 13). 
 De exemplaren van faience hebben de vorm van een rechthoekige plaque (K 5-6) en een 
dubbele ‘waz’-lelie (K 7). 
 Het enige exemplaar van zilverblik is een achtschild (K 16). Een ander vroeg achtschild is 
van steatiet (K 12). Een tweede reliëfkraal die uit steatiet is gesneden, heeft de vorm van een 
altaar (K 4). 
 De vorm van een ‘driehoek’ is, behalve bij al genoemde reliëfhangers van goud en glas 
(resp. K 8 en K 18), te zien bij reliëfhangers van bergkristal, dioriet(?), haematiet, jaspis, 
kornalijn en serpentijn (K 9, K 17, K 19). 
 
De meeste Kretenzische vormtypen worden door zeer weinig exemplaren vertegenwoordigd. 
Meestal gaat het om één exemplaar, in twee gevallen om twee exemplaren (plaque met vogel, 
achtschild) en in één geval om vier exemplaren (hartschelp). Hiervan zijn alleen de 
achtschilden op meer dan één plaats aangetroffen. 
 Een uitzondering op het geringe aantal exemplaren per vormtype zijn de 27 rechthoekige 
reliëfplaques (K 5-6); deze zijn echter in dezelfde ruimte aangetroffen en hoorden 
waarschijnlijk bij elkaar. Een andere uitzondering zijn de 12 ‘driehoeken’, die in drie 
vormvarianten voorkomen (K 8-9, K 17-19). Deze ‘driehoeken’ zijn van drie vindplaatsen 
afkomstig. 
 
Het gegeven dat de relatief kleine hoeveelheid reliëfkralen en reliëfhangers in schril contrast 
staat tot de vormenrijkdom ervan,1018 roept de vraag op of er veel meer exemplaren per 
vormtype zijn vervaardigd dan er teruggevonden zijn. Het gebruik van mallen impliceert 
immers een productieproces dat leidt tot vermeerdering van een en hetzelfde, in ieder geval 
niet tot unieke voortbrengselen. 
 Uit de periode waaruit het overgrote deel van de Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers 
afkomstig is (LM IIIA-B), is het aantal vondsten in het algemeen veel groter dan uit de  

                                                           
1015 Higgins (1961, 76; 1980/2, 65) plaatst de vroege ontwikkeling van de reliëfkraal tussen 1700 en 1450 v. Chr. 
Dickinson (1994, 186) merkt op ‘it is impossible to trace with any precision the development of the relief bead, 
the most significant innovation of the LBA’. 
1016 Effinger 1996, 41. 
1017 Alfabetisch: Achtschild (K 12, K 16), Altaar (K 4), ‘Drieblad’ met staafje (K 15), Driehoekig schild(?) (K 8-
9, K 17-19), Hartschelp (K 13), Kalf, liggend (K 10), Klimop met staafje (K 1), Lotusbloem of palmkruin (K 3), 
Niet-rechthoekige plaque met vogel en bloemen (K 14), Papyrus (K 11), Rechthoekige plaque (K 5-6), 
Slakspiraal met staafje (K 2), ‘Waz’-lelie (dubbel) met staafje (K 7). 
1018 Higgins 1961, 76, merkte reeds op dat er in verhouding tot de weinige teruggevonden vroege exemplaren 
vele verschillende typen zijn. 
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perioden waaruit de vroege reliëfkralen en reliëfhangers stammen (grofweg LM I en eerder). 
De hoeveelheid teruggevonden vroege reliëfornamenten is ook in absolute zin bescheiden te 
noemen en daardoor mogelijk geen representatieve afspiegeling van het totaal aan 
geproduceerde exemplaren in die tijd. Hoewel ook de verhouding tussen de typen en hun 
exemplaren, zoals die uit het vondstenmateriaal blijkt, in meerdere of mindere mate op toeval 
kan berusten, is het opvallend om te zien dat slechts één vondstgroep een substantiële omvang 
heeft (de 26 exemplaren van K 5). 
 Weliswaar kan ter nuancering worden opgemerkt dat niet alle vroege ornamenten in een 
mal vervaardigd zijn (ten aanzien van de stenen en bergkristallen exemplaren, en wellicht ook 
ten aanzien van de glazen exemplaren, zijn andere technieken toegepast),1019 maar dan nog 
zijn de resterende 38 exemplaren te verdelen over elf vormtypen, waarbij negen typen slechts 
1 exemplaar omvatten, en één type slechts 2 exemplaren. De verklaring van dit fenomeen is 
mogelijk voor een belangrijk deel te vinden in de omstandigheid dat de materialen die in de 
mallen werden gebruikt – goud, glas en faience – waarschijnlijk slechts sporadisch en in 
kleine hoeveelheden beschikbaar waren. 
 
Reliëfkralen met staafje 
 
Opvallend is dat de drie vroege goudblikken reliëfkralen uit Mochlos (K 1-2, K 15), waarvan 
twee uit hetzelfde graf afkomstig (huisgraf XXII) en de derde uit de omgeving van het 
huisgrafcomplex in kwestie, hoe verschillend ook van vorm (klimop, slakspiraal, ‘drieblad’), 
alle eenzelfde draagelement bezitten: een over dwars geribbelde halfcilinder. Ook de faience 
‘waz’-leliehanger (K 7) bezit een dergelijk element, maar dan een die relatief kort is en zich 
op afstand van het eigenlijke ornament bevindt. De latere Kretenzische voorbeelden van een 
reliëfkraal met halfcilindrisch staafje, die van een ander materiaal (glas) zijn gemaakt, tonen 
een minder grote uiterlijke verscheidenheid: zij beelden alle een korte voluut uit. Voorts 
verschijnen er reliëfkralen met een langgerekte voluut aan een rechthoekig staafje.1020 Ook de 
overgebleven mallen tonen de korte voluut met halfcilinder.1021 Het idee voor dit 
draagelement zou zijn ontleend aan Mesopotamische metalen hangers wier bovenkant ten 
behoeve van de rijgdraad buisvormig was opgerold.1022 
 
Achterzijde goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers 
 
Alle vroege Kretenzische reliëfkralen van goudblik (K 1-3, K 10-11, K 14-15) en zilverblik 
(K 16) bestaan uit twee delen, een voor- en een achterblik. Bij de vroegste van die kralen – K 
1-2 (waarschijnlijk uit VM II-MM IA, maar zeker niet later dan LM I) en K 3 (uit VM III-
MM IA) – is het helaas onduidelijk of het achterblik vlak is of van reliëf voorzien. Van de 
andere exemplaren, die niet later kunnen zijn dan LM I, hebben K 14-16 een vlak achterblik 
en K 11 een dubbelzijdig reliëf.1023 
 Ook in LM IIIA-B is het op Kreta gebruikelijk dat blikken reliëfkralen en reliëfhangers uit 
een voor- en een achterblik bestaan. 
 
Voorlopers 

                                                           
1019 Zie par. 8.2.5, ‘Het gebruik van mallen voor vroege reliëfkralen en reliëfhangers’. 
1020 Effinger 1996, 37-38. De langgerekte voluut die is uitgesneden in mal Kn 6 bezit overigens een 
halfcilindrisch staafje. 
1021 Zie par. 5.2, motief Voluut met staafje. 
1022 Hughes-Brock 2008, 129. 
1023 Het vermoeden van Effinger (1997, 221, nr. KnT 3i) is dat K 10 eveneens een vlak achterblik bezit. 
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Effinger is van mening dat de vroege reliëfkralen uit LM I en eerder, wellicht met 
uitzondering van de rechthoekige reliëfplaques, niet kunnen worden opgevat als typologische 
voorlopers van de ‘völlig anders gestalteten’ reliëfkralen uit LM III. Wel wijst zij op de 
omstandigheid dat de beperkte omvang van het materiaal uit LM I en II, die samenhangt met 
de schaarste aan graven uit deze perioden, een oordeel over de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de reliëfkralen in de weg staat.1024 
 Ik denk dat bestudering van het beschikbare materiaal wel degelijk voldoende 
aanwijzingen oplevert voor een duidelijke zienswijze op die ontwikkeling. Zeker vier, en 
mogelijk vijf, typen vroege reliëfkralen en drie typen vroege reliëfhangers van Kreta 
representeren mijns inziens vroege voorbeelden en varianten van uit later tijd bekende kraal- 
en hangervormen: 
- Achtschild (K 12, K 16). De beide reliëfkralen, respectievelijk van steatiet en zilverblik, zijn 
voorlopers van de achtschildvormige exemplaren uit LM III. Het zilveren exemplaar kan, 
gezien zijn unieke kenmerken, als een vroege variant worden beschouwd. 
- Altaar (K 4). Deze reliëfkraal van steatiet is een voorloper van de latere Kretenzische 
altaarvormige exemplaren. De verticale ribbels zijn mogelijk een vroeg stijlkenmerk. 
- ‘Driehoek’ (K 8-9, K 17-19). Deze bij benadering driehoekige hangers zijn ook aangetroffen 
in een LM IIIA-context. Van het vasteland komen exemplaren (LH II, LH IIB) die van een 
centrale opening zijn voorzien. 
- Hartschelp (K 13). De vier glazen hartschelpvormige reliëfhangers zijn voorlopers van latere 
Kretenzische reliëfhangers, te oordelen naar uitsnijdingen in de mallen Kn 2 (LM IIIA of iets 
eerder) en Po 2 (LM IIIA(-B1) of iets eerder).1025 Ook latere reliëfkralen van het vasteland 
(LH IIIA-B) zijn tot deze vroege exemplaren te herleiden. 
- Papyrus (K 11). Deze reliëfkraal van goudblik behoort tot een papyrus-variant die ook 
bekend is uit later tijd (LM IIIB1). Het latere bewijsmateriaal omvat slechts één exemplaar. 
Het is van glas, telt niet een maar drie doorboringen en is minder rijk versierd. De gouden 
papyrus kan als een voorloper van het latere exemplaar worden beschouwd. 
- Rechthoekige plaque (K 5-6). De 27 exemplaren verschillen van de latere rechthoekige 
Kretenzische reliëfplaques door de afwezigheid van als halfcilinders weergegeven korte 
zijden. Voorts verschilt hun oppervlakteversiering. De rechthoekige vorm is echter al 
aanwezig. De 27 plaques vormen daarom een groep voorlopers van de latere plaques. 
- ‘Waz’-lelie (reliëfhanger) (K 7). De dubbele ‘waz’-lelie met driemaal een ‘waz’ is 
weliswaar een uniek exemplaar, maar het ‘waz’-leliemotief keert terug in het Kretenzische 
reliëfhangersmateriaal uit LM III, getuige de ‘waz’-leliehangers van de enkele variant en de in 
mal Po 2 uitgesneden ‘waz’-leliehanger van de dubbele variant (met dubbele ‘waz’). 
- Lotusbloem of palmkruin (K 3). Deze reliëfkraal van goudblik weerspiegelt zich weliswaar 
niet in latere vondsten, maar de overeenkomst met een vroege papyrusvormige reliëfkraal van 
Kreta en latere exemplaren van het vasteland is zodanig, dat beide motieven varianten van 
hetzelfde type lijken te zijn. 
 
De vijf overige vroege vormtypen (drieblad met staafje, klimop met staafje, niet-rechthoekige 
plaque, slakspiraal met staafje, liggend kalf) bevinden zich niet meer tussen het tamelijk 
overvloedige, latere materiaal. Wel keren bepaalde aspecten van vier vroege kraalvormen 
terug. Zo werd hierboven al opgemerkt dat het staafje (halfcilinder) van drie vroege 
reliëfkralen uit Mochlos (K 1, K 2, K 15) in later tijd te zien is als onverbrekelijk onderdeel 
van de reliëfkraal die een korte voluut uitbeeldt. Ten tweede keert de hartvorm van het  

                                                           
1024 Effinger 41. In haar eindoordeel somt zij de vroege reliëfkralen op, zij het met weglating van de beide vroege 
exemplaren van steatiet (achtschild en altaar), die wel door haar zijn gecatalogiseerd. Ook besteedt zij in haar 
eindoordeel geen aandacht aan de dubbele argonauten van goudblik uit LM II. 
1025 Dateringen op grond van hoofdstuk 6. 
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klimopblad met staafje (K 1) terug bij alle latere klimop-reliëfkralen. Ten derde duikt de 
slakspiraal (K 2) later weer op, niet aan een staafje, maar als oppervlakteversiering van 
vlindervormige reliëfkralen. Ten slotte is er enige overeenkomst in houding tussen de vroege 
kalfvormige reliëfkraal (K 10) en een eveneens liggende, achterom kijkende viervoeter op de 
Po 2-mal. 
 
8.2.3 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland 
 
8.2.3.1 Chronologische rangschikking 
 
De lijst hieronder somt de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland 
op.1026 Voorwaarde voor opname is dat de dateringscontext niet later reikt dan LH IIA.1027 De 
ornamenten zijn gerangschikt in vier chronologische, elkaar overlappende categorieën (en 
daarbinnen alfabetisch op motief): de voorwerpen uit laat MH III-LH I1028 (Grafcirkel B in 
Mycene), LH I1029 (Schachtgraven III en V, alsmede kamergraf 516 in Mycene) en LH I-
IIA1030 (Schachtgraf I in Mycene) worden gevolgd door die uit LH IIA (Kakovatos, tholoi A 
en B).1031 
 Het kralenmateriaal is ten behoeve van deze lijst op dezelfde wijze ingedeeld als het 
kralenmateriaal van Kreta in par. 8.2.2.1. Dat wil zeggen dat voorwerpen met dezelfde vorm 
die op dezelfde plek zijn aangetroffen, onder één nummer gerangschikt staan. 
 
De onderdelen van deze rangschikking worden aangeduid door een V (van Vasteland) met 
volgnummer. 
 
V 1 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  achtschild(?), 1 (pl. 90:2) 
decoratie:   rozet, spiralen 
type ornament:  reliëfhanger,1032 kettingschakel1033 
                                                           
1026 Niet opgenomen zijn twee stukjes goudfolie van ongelijke grootte met de contour van een klimopblad. Het 
lijkt niet om kralen of hangers te gaan, al is het niet uitgesloten dat de stukjes goudfolie bedoeld waren voor de 
omhulling van kralen in een ander materiaal. Beide voorwerpen vertonen granulen, die mogelijk in een matrijs 
zijn gevormd. De herkomst is Peristeria (graf I; LH IIA). Zie Marinatos 1965, 113, pl. 129a. Evenmin 
opgenomen zijn drie druppelvormige hangers van lapis lazuli, waarvan het onduidelijk is of ze reliëf vertonen. 
Hun herkomst is graf B in Kakovatos (LH IIA). Ze worden omschreven als ‘platte druppels’ (Müller 1909, 295, 
nr. 1. afb. 12), maar mogelijk vertoont de voorzijde enige bolling. 
1027 Reliëfkralen en reliëfhangers uit brede contexten als LH II-III kunnen weliswaar ook tot de vroege groep 
behoren, maar zeker is dat niet. Om die reden zijn ze in het overzicht weggelaten. Niet opgenomen zijn voorts 
acht meervoudig cilindrische (‘multitubular’) glazen plaques uit Pylos, die zich op de vloer van tholos IV 
bevonden. Cline (1994, 138, nr. 49) geeft als datering LH I. Cavanagh en Mee (1998, 58) dateren de tholos in 
LH I-II. 
1028 Voor deze datering zie Graziadio 1988, 343, 369. 
1029 Voor de datering van de Schachtgraven in Cirkel A zie Dickinson 1977, 50-51, en Graziadio 1988, 372. 
Voor de datering van kamergraf 516 zie Wace 1932, 63-67. 
1030 Voor de datering van Schachtgraf I in Cirkel A zie noot 1029. 
1031 Reliëfkralen uit graven met een LH II-datering zijn niet opgenomen. Het betreft graf 26 op de ‘Agora’ van 
Athene (zie Immerwahr 1971, 205, 219.). Onzeker is of graf 8 in Midea (LH II) eveneens reliëfkralen of 
reliëfhangers bevatte: er zijn 20 ongelijkvormige kralen van verscheidene grootte (18 min of meer bolvormig, 2 
schijfvormig, waarvan 1 gecreneleerd) en resten van glazen kralen aangetroffen (Persson 1942, 50, nr. 20, fig. 
53, nr. 3; nr. 22). 
1032 De hanger bestaat uit een van reliëf voorzien ‘voorblik’ en een achterzijde of opvulsel in een ander materiaal. 
Zie de beschrijving van dit ornament in par. 8.2.3.2. 
1033 Mylonas 1972-73, pl. 181a-b, beeldt de hanger af als centraal onderdeel van een halsketting die verder uit 44 
reliëfkralen in de vorm van een palmblad of vliegende vogel bestaat (zie V 3). 
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materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring onder de knop 
afmetingen:   max. H. 2,3; H. zonder ‘knop’1,9; B. bovenaan 1,6; B. onderaan 

1,35; B. buitenrand 0,15 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8660 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 201, nr. 431, pl. 181a-b 
 
V 2 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  lelie, 1 (pl. 65:10) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring in centrum? 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:1034   M. Papadimitriou, in: Illustrated London News, 27 februari 1954, 

324, fig. 5; Sargnon 1987, 162, nr. 443, fig. 75. 
 
V 3 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  palmblad(?) / vliegende vogel(?), 44 (pl. 90:2; 91:1) 
type ornament:  reliëfkraal, kettingschakel1035 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring in centrum 
afmetingen:   L. 1,5-1,7; B. in centrum 0,35-0,5 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8659 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 201, nr. 430, pl. 181a-b; Higgins 1980 (2), 65 
 
V 4 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 91:2) 
decoratie:   ruit met scharende uiteinden en centrale cirkel 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf Ξ 
doorboring:   2: beide halfcilinders zijn in de lengterichting doorboord 
afmetingen:   L. 2,7; B. 1,81036 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8631 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 182, nr. 241, pl. 159a (centrum); Polinger Foster 

1979, 142, fig. 93; Hughes-Brock 2008, 129-130 

                                                           
1034 Deze reliëfkraal ontbreekt in Mylonas’ catalogus van Grafcirkel B (Mylonas 1972-73, 187-207). 
1035 Deze reliëfkralen vormen met reliëfhanger V 1 mogelijk één halsketting. 
1036 Mylonas 1972-73, 182, nr. 241. Deze plaque zou in Polinger Foster (1979, fig. 93) zijn afgebeeld op ware 
grootte (‘actual size’); de afmetingen bedragen daar ongeveer 1,9 x 1,2 cm. Mogelijk berust dat op een 
vergissing: ook de afmetingen van de in Polinger Foster (1979, pl. 48) op ‘ware grootte’ afgebeelde plaques V 
12 wijken af van die in de bronpublicatie (Karo 1930-33, 54, nr. 71). 
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V 5 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 3 (pl. 82:1; 91:3) 
decoratie:   ruit met scharende uiteinden en centrale cirkel 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf Y 
doorboring:   2: beide halfcilinders zijn in de lengterichting doorboord 
afmetingen:   L. 2,7; B. 1,7 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8680 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 235, nrs. 243-245, pl. 209b, 210a; Hughes-

Brock 2008, 129-130 
 
V 6 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  granaatappel met staafje, 12 (schakels van één ketting)1037 (pl. 

91:4) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   H. 2,6 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 77 
literatuur:  Schliemann 1880, 176, afb. 257-258; Karo 1930-33, 55, nr. 77, 

188, pl. XXII; Higgins 1980 (2), 65, pl. 5E 
 
V 7 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  granulenkraal (bolvormig), 51038 (pl. 92:1) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   ?1039 
afmetingen:   ø 1,1 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 112 
literatuur:   Karo 1930-33, 59, nr. 112, 188, pl. XX, XXXVIII 
 
V 8 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  klimop, 5 (pl. 92:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   doorboring langs de lengteas 

                                                           
1037 Van de 12 exemplaren zijn er 3 incompleet. 
1038 Karo (1930-33, 59, nr. 112) behandelt twee van deze kralen samen met drie andere bolvormige kralen in zijn 
catalogus. Laatstgenoemde kralen zijn van dezelfde grootte en zouden een glad oppervlak hebben. Op zijn pl. 
XXXVIII, nr. 112, lijken ze echter alle vijf van pseudo-granulen te zijn voorzien. Op p. 188 heeft Karo het over 
‘vijf ronde, met kleine knoppen versierde’ gouden kralen. 
1039 Twee van de vijf kralen zijn doorboord. Onduidelijk is welke. Zie ook noot 1038. 
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afmetingen:   L. 1,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 80 
literatuur:   Karo 1930-33, 55, nr. 80, 189, pl. XX 
 
V 9 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  kruis, 1 (pl. 92:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen en 

aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   2 uiteinden zijn in elkaars verlengde doorboord1040 
afmetingen:   H. 2,2; B. 2,1; D. 0,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 52 
literatuur:   Karo 1930-33, 51, nr. 52, pl. XXVII; Schliemann 1880, 194, afb. 

294 
 
V 10 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  octopus, 91041 (pl. 66:4) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   frontale doorboring op de verbinding der kraalhelften, op de plaats 

van de twee onderste vangarmen. 
afmetingen:  H. 3,1; B. 3,3; ø 0,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 39 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 39, pl. XXVI 
 
V 11 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  octopus, 111042 (pl. 66:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   doorboring(en) in de lengterichting 
afmetingen:   H. 2,9, B. 2,8; ø 0,8 (bij één exemplaar H. 3,3; B. 2,9) 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 40 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 40, pl. XXVI 
 
V 12 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 2 (pl. 62:5) 
decoratie:   klimop 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas1043

                                                           
1040 Omdat de dwarsligger en de staander even lang zijn en eender uitgevoerd, kan niet worden bepaald welke 
van de twee is doorboord. 
1041 Deze exemplaren maken deel uit van een groep van 18 reliëfornamenten. Hiervan zijn er 16 intact. 
1042 Van de 11 exemplaren zijn er 10 intact. 
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herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   3 evenwijdige doorboringen: 2 via de halfcilinders, 1 centraal 
afmetingen:   H. 2,7; B. 1,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 71 
literatuur:   Karo 1930-33, 54, nr. 71, 189, pl. XX, XXIII; Haevernick 1960, 

49; Polinger Foster 1979, 142, pl. 48 
 
V 13 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 68:4) 
decoratie:   tonvormige motieven 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, kamergraf 516 
doorboring:   2 
afmetingen:   H. 2,6; B. 3,5 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:   Wace 1932, 65-66, fig. 25, nr. 5c; Haevernick 1981B, 148, nr. 1b, 

afb. 2. 
 
V 14 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal: tweevoudig?1044 cilindrische plaque, 11045 
type ornament:  reliëfkraal  
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf V 
doorboring:   1(?) 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 900 
literatuur:   Karo 1930-33, 155, nr. 900, afb. 73 
 
V 15 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal: viervoudig cilindrische plaque, 21046 (pl. 92:4) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, kamergraf 516 
doorboring:   2 
afmetingen:   H. 3,0; B. 3,0 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:   Wace 1932, 65-66, fig. 25, nr. 5b 
 
V 16 
dateringscontext:  LH I 
                                                                                                                                                                                     
1043 Zie noot 519. 
1044 Karo (1930-33, 155, nr. 900, afb. 73) noemt dit onduidelijk afgebeelde voorwerp een schakel van een 
halsketting en een ‘kleiner Doppelstab’ met een gladde onderzijde. Waarschijnlijk gaat het om een plaque met 
twee naast elkaar gelegen halfcilindrische vormen aan de bovenzijde. Het tweeledige karakter valt uit de 
afbeelding echter niet op te maken. 
1045 Er is in de literatuur geen duidelijke afbeelding beschikbaar. 
1046 Eén van beide exemplaren is gebroken. 
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vorm en aantal:  vogelpaar met staafje, 10 (schakels van één ketting) (pl. 72:4-5; 
92:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf V 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   H. 3,3; B. 4,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 689 
literatuur:   Karo 1930-33, 128, nr. 689, afb. 48, pl. LXVI 
 
V 17 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  ‘waz’-lelie met staafje, 71047 (pl. 81:1) 
type ornament:  (pseudo?-)reliëfkraal (waarschijnlijk enkelzijdig) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   4 exemplaren hebben elk 4 frontale doorboringen1048 
afmetingen:   H. 2,1; B. 1,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 79 
literatuur:   Karo 1930-33, 55, nr. 79, pl. XXVII; Higgins 1980(2), 65; Effinger 

1996, 46 
 
V 18 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  wiel(?), 6 (pl. 82:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   tegenover elkaar liggende doorboringen in de rand 
afmetingen:   ø 5,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 38 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 38, pl. XX; Schliemann 1880, 203, afb. 316 
 
V 19 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  zwanenpaar, 11049 (pl. 92:6) 
type ornament:  (helft van een 2-delige?)1050 reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   horizontale doorboring in beide zwanenhalzen 
afmetingen:   H 2,3; B. 2,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 43 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 43, pl. XXI 

                                                           
1047 Van de 7 exemplaren zijn er 3 intact. 
1048 Een van beide door Karo afgebeelde exemplaren toont 4 frontale rijggaten. Van het andere exemplaar is 1 
frontaal rijggat zichtbaar. 
1049 Dit exemplaar maakt deel uit van een groep van 4 enkelzijdige reliëfornamenten, waarvan 3 appliqué’s (met 
elk 4 frontale doorboringen: 2 bovenin de hals en 2 onderin de vleugelpunt). 
1050 Karo (1930-33, 50, nr. 43) acht het waarschijnlijk dat deze kraal oorspronkelijk 2-delig was, aangezien het 
blik aan de randen licht naar binnen is gebogen. 
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V 20 
dateringscontext:  LH I-vroeg LH IIA 
vorm en aantal:  viervoudig cilindrische plaque, 41051 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf I 
doorboring:   2 
afmetingen:   L. 2,1; H. 2; D. 0,7 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 209b 
literatuur:   Karo 1930-33, 69, nr. 209b, pl. CL; Haevernick 1981B, 146, 148, 

nr. 1a, afb. 1. 
 
V 21 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  hartschelp, 1 (pl. 92:7) 
type ornament:  2-delige reliëfhanger (vlakke achterzijde, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   bovenin 
afmetingen:   H, 1,4; B. 1,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 294, nr. 2, pl. XIV, nr. 2 
 
V 22 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  lelie met ‘vlag’, > 11052 (pl. 92:8) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   lapis lazuli 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   horizontaal, bovenin 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 295, nr. 2, afb. 12 
 
V 23 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  pad, 1 (pl. 92:9) 
type ornament:  2-delige reliëfhanger (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   geen: onder de kop is een spiraalvormige gouddraad gesoldeerd 
afmetingen:   L. 2,4; B. 2,0 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 5662 
literatuur:   Müller 1909, 271, nr. 1, pl. XII, nr. 8; XIII, nr. 27; Marinatos en 

Hirmer 1973 (2), 177, nr. 225 beneden, pl. 225, rechtsonder; 
Higgins 1980 (2) pl 5C; Mycenaean World 1988, 107, nr. 38. 

 
V 24 
                                                           
1051 Van de vier exemplaren zijn er twee intact. Er is in de literatuur geen duidelijke afbeelding beschikbaar. 
1052 Müller (1909, 295) heeft het over lelies van verschillende grootte. 
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dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  papyrus, 2 (pl. 92:10) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   lapis lazuli 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   horizontaal bovenin 
afmetingen:   H. ‘iets meer dan 1,0’ 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 295, nr. 3, afb. 12 
 
V 25 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  stier, 1 (pl. 92:11) 
type ornament:  reliëfhanger1053 
materiaal:   glas 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   ? 
afmetingen:   B. 2,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 278, pl. XII, nr. 5; Vermeule 1972 (5), 131, fig. 28a 
 
V 26 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  trochusschelp, 3 (pl. 93:1) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   2 tegenover elkaar liggende doorboringen in de onderrand 
afmetingen:   ø kegelbasis ca. 1,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 272, nr. 6, pl. XIII, nrs. 1, 7 
 
V 27 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  vijfvoudig cilindrische plaque, 21054 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   2 tegenover elkaar liggende doorboringen in de onderrand 
afmetingen:   L. compleet exemplaar 2,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 277 
 
8.2.3.2 Bespreking vormcategorieën 
 
Hieronder wordt ingegaan op de eventuele verschillen van de vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van het vasteland met latere reliëfornamenten van dezelfde vorm. Ook wordt  

                                                           
1053 Müller 1909, 278. Het is niet duidelijk op grond waarvan hij het ornament als hanger identificeert. 
1054 Door breuk resteert van één der exemplaren in feite een viervoudig cilindrisch oppervlak. Er is in de 
literatuur geen afbeelding beschikbaar. 
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een vergelijking gemaakt met overeenkomstige motieven op de mallen. De volgorde is 
alfabetisch op ornamentvorm. 
 
Achtschild(?) (V 1; pl. 90:2): 
De gouden hanger V 1 maakte misschien samen met de kralen van V 3 deel uit van dezelfde 
halsketting. Het ornament, dat een moeilijk te duiden vorm bezit, werd door Mylonas 
aangezien voor een achtschild. Het knopvormige element dat erboven uitsteekt zou het hoofd 
van een krijger zijn.1055 De contouren van het veronderstelde achtschild, veeleer wigvormig of 
parasolvormig dan 8-vormig, zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van latere 
dubbelbijlvormige reliëfkralen die op Cyprus werden aangetroffen (pl. 56:3-4).1056 Het 
oppervlak is op de ene helft versierd met een rozet, op de andere met een spiraal, en verder 
her en der met kleinere spiralen. 
 De hanger bestaat uit een enkel, van reliëf voorzien blik met omgebogen rand die een 
achterzijde in een ander, bruinkleurig materiaal omklemt. Volgens de opgraver gaat het om 
kurk of klei.1057 Hoewel aan de hanger hierdoor enige zwaarte en stabiliteit zal zijn verleend, 
is dit een ongebruikelijke manier om een blikken reliëfornament van een achterwand te 
voorzien. 
 Achtschilden (zonder krijgerkop) in de vorm van reliëfkralen zijn bekend van Kreta (zie de 
vroege exemplaren K 12 en K 16), het vasteland (exemplaren uit LH II en later) en Cyprus 
(LC II).1058 
 
Mallen: Mal Kn 2 (vorm 9) bevat een matrijs in de vorm van een achtschild (zonder 
krijgerkop). 
 
Granaatappel met staafje (V 6; pl. 91:4): 
De granaatappelvormige kralen die tezamen een ketting vormden en die op beide helften van 
het goudblik reliëf vertonen, zijn niet vertegenwoordigd onder de latere reliëfornamenten. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Granulenkraal (bolvormig) (V 7; pl. 92:1): 
De bolvormige granulenkralen van goudblik uit Grafcirkel A in Mycene bestaan uit twee aan 
elkaar gesoldeerde, gedreven helften, hetgeen waarschijnlijk betekent dat het om in een mal 
gevormde kralen met pseudo-granulen gaat. Granulenkralen in diverse varianten zijn bekend 
van Kreta en het vasteland, zonder dat duidelijk is of zich hieronder in een mal gedreven 
exemplaren bevinden.1059 
 
Mallen: De Kretenzische mal Kn 2 bezit een matrijs voor een granulenkraal (nr. 14). De 
precieze vorm is niet duidelijk. 
 
Hartschelp (V 21; pl. 92:7): 
De hartschelpvormige reliëfhanger van goudblik kenmerkt zich mogelijk door een verticaal in 
het boveneinde aangebrachte doorboring, waarmee hij zich zou onderscheiden van latere 
hartschelpvormige reliëfhangers in goudblik, glas en faience, eveneens van het vasteland (LH 
III). Van Kreta zijn hartschelpvormige hangers afkomstig waarvan niet in alle gevallen  

                                                           
1055 Mylonas 1972-73, 201, nr. 431. 
1056 Zie noot 447. 
1057 Zie noot 1055. 
1058 Zie par. 5.2, motief Achtschild. 
1059 Zie par. 5.2, motief Granulenkraal. 
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duidelijk is of het reliëfhangers zijn.1060 Vier eveneens vroege glazen hartschelpen van Kreta 
(K 13; MM III-LM IB) zijn echter als reliëfhangers te identificeren. Voorts zijn op het 
vasteland reliëfkralen van het hartschelp-type aangetroffen (LH IIIA-B).1061 
 
Mallen: De hartschelp is aanwezig op de vastelandsmal My 6 (nr. 11) en de Kretenzische 
mallen Kn 2 (nr. 13) en Po 2 (nr. 2). De vastelandsmatrijs was bedoeld voor reliëfkralen, 
beide andere voor reliëfhangers. 
 
Klimop (V 8; pl. 92:2): 
Vijf exemplaren van een dubbelzijdige gouden reliëfkraal bestaan elk uit twee klimopblaadjes 
die aan de randen zijn samengevouwen. Het oppervlak is gearceerd met schuine groefjes. Ook 
een vroege goudblikken reliëfkraal van Kreta (K 1) beeldt dit motief uit, zij het dat het blad 
daar aan een dwarsstaafje hangt. 
 Klimopbladvormige reliëfkralen komen naderhand in verschillende varianten voor. De 
meest gelijkende reliëfkralen bestaan niet alleen uit een enkelvoudig klimopblad (overigens 
zonder arcering en met twee evenwijdige doorboringen), maar ook uit een ‘waz’-vormig 
element dat door de voluutachtige uiteinden van het blad wordt omsloten.1062 
 
Mallen: Deze pure klimopvariant is afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 6 (motieven 1, 3-4). 
De voluten draaien hier meer naar binnen, waardoor een inwendige ‘waz’ ontstaat. Het 
bladoppervlak is niet gearceerd. Op vijf andere mallen (Be 1, Kn 3, My 7, Ni, Pa), waaronder 
twee van het Griekse vasteland (My 7, Ni), is klimop met een aanvullend ornament afgebeeld, 
of als onderdeel van de versiering van een rechthoekige plaque. 
 
Kruis (V 9; pl. 92:3): 
Het dubbelzijdige reliëf van de goudblikken kraal in kruisvorm bestaat uit spiraalbanden, 
omlijst door een rand van dwarsribbels die de contour van het kruis volgt. 
 Een overeenkomstige reliëfkraal of reliëfhanger is niet aangetroffen. Wel is in de Mavro 
Spilaio-necropool te Knossos, in een LM III-context, een rondom vormgegeven kruisvormige 
kraal van lapis lazuli teruggevonden. De armen van het kruis hebben een gelijke lengte en 
rondende binnenhoeken. Te oordelen naar de beide frontale doorboringen in het centrum zat 
de kraal ergens op vastgestikt.1063 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Lelie (V 2; pl. 65:10): 
De gouden lelievormige reliëfkraal uit Schachtgraf O in Mycene bezit een langgerekt 
bloemlichaam. De talrijke latere exemplaren van deze lelievariant zijn van goud en glas, en 
zijn zowel teruggevonden op Kreta (LM IIIA-B1) als op het vasteland (LH IIB-IIIB).1064 Van 
Kreta komt bovendien een vroege reliëfhanger in de vorm van een dubbele ‘waz’-lelie (K 7). 
Lelies zijn voorts, samen met vogels, afgebeeld op twee vroege, niet-rechthoekige plaques (K 
14). 

                                                           
1060 Effinger 1996, 46. Zie par. 8.2.2.2, onder ‘Hartschelp’ (K 13). 
1061 Zie par. 5.2, motief Hartschelp, onder Vasteland. 
1062 Zie voor meer informatie en voor verwijzingen par. 5.2, motief Klimop met vleugels,  onder 
Kreta/Vasteland. 
1063 Effinger 30, 210, nr. KnM 2b, pl. 6i, 42a, nr. 20. 
1064 Zie voor meer informatie par. 5.2, motief Lelie, onder Kreta en Vasteland. 
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Mallen: Het leliemotief is afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 2 (motieven 7, 12). Motief 7 
is van dezelfde variant als de reliëfkraal. 
 
Lelie met ‘vlag’ (V 22; pl. 92:8): 
In graf B in Kakovatos bevonden zich lelievormige reliëfhangers van lapis lazuli. Ze bezitten 
bovenaan een ronde, horizontaal doorboorde knop, daaronder een lange aanloop en, aan de 
onderzijde, een toegevoegd sierelement, een soort vlag. Het betreft een rechthoek waarvan de 
zijranden en de onderrand licht zijn gebogen. Binnenin bevinden zich horizontale ribbels 
boven een getande lijst. Overeenkomstige lelies van goudblik en glas zijn gevonden in 
Mycene (kamergraven 76, 82, 93; LH IIB, LH IIIA-B; pl. 93:2)1065 en Dendra (tholos; 
goudblik; LH IIB-IIIA1). Higgins noemt dit een zeldzaam motief. De vroegste voorbeelden 
zouden te zien zijn in de Minoïsche vaasschilderkunst van MM III.1066 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27; pl. 92:4): 
Een aantal vroege glazen plaques uit Mycene (4 exemplaren uit Schachtgraf I, 2 exemplaren 
uit kamergraf 516 en 1 exemplaar uit Schachtgraf V) en Kakovatos (2 exemplaren uit graf A) 
kenmerken zich door hun rechthoekige omtrek en het golvende reliëf van hun bovenzijde, dat 
oogt als enkele naast elkaar liggende (half)cilinders.1067 Latere exemplaren zijn bekend uit 
Mycene (graven 58, 71; agaath en faience; LH IIIA-B; pl. 93:5-6)1068 en Perati (graf 136; 
faience; LH IIIC).1069 Dit type reliëfkralen wordt, net als V 13, door Haevernick tot de 
zogeheten Nuzi-kralen gerekend, die een oosterse herkomst zouden hebben. Soortgelijke 
exemplaren zijn teruggevonden in Azerbeidzjan, Iran, Irak, Turkije, Libanon en Israël.1070 
 
Mallen: Op de mallen lijkt het motief te zijn uitgesneden in de late Dimini-mal (motief 4), en 
wel in een variant waarbij de cilinders over dwars gegroefd zijn. De aanwezigheid van deze 
matrijs in een Aegeїsche mal kan betekenen dat de Aegeërs op zeker moment ‘Nuzi-kralen’ 
zijn gaan namaken. 
 
Octopus (V 10; pl. 66:4): 
Een groep van achttien overeenkomstige ornamenten van goudblik is volgens Karo zowel 
‘gestanst’ als ‘uitgesneden’. Negen exemplaren bestaan elk uit twee identieke reliëfhelften in 
de vorm van een octopus. De acht vangarmen van de octopus bewegen zich symmetrisch alle 
kanten op en eindigen elk in een spiraal die de zuignap omsluit. Deze zuignappen zijn van 
bovenaf ingedrukt.1071 Van de negen enkelzijdige exemplaren hebben er twee elk vier 
(frontale) rijggaten, hetgeen er op wijst dat ze zijn bedoeld als appliqué’s. Van de andere 
enkelzijdige exemplaren zijn het aantal en de plaats van de rijggaten niet gepubliceerd,  

                                                           
1065 Zie Sakellariou 1985, 306, nr. 106, pl. 97, nr. 2941 (7), pl. 110, nr. 3222 (2), pl. 133, nr. 4547 (5). De ‘vlag’ 
van de gouden exemplaren uit graf 93 is strak-rechthoekig (ook te zien op pl. 93:2). Die van de andere 
exemplaren uit Mycene heeft de gebogen randen van V 22. 
1066 Higgins 1980 (2), 81, nr. 12. 
1067 Müller (1909, 277) geeft van de door hem besproken exemplaren uit Kakovatos weliswaar geen afbeelding, 
maar hij zegt dat ze precies overeenstemmen met die uit Mycene. 
1068 Sakellariou 1985, 183, nr. 2792 (13), pl. 76; 205, nr. 3038 (4), pl. 91; 296, nr. 42. 
1069 Nightingale 2000, 7, fig. 2.7. 
1070 De kralen in deze groep die in gedateerde contexten werden gevonden, zouden uit de tweede helft van de 16e 
eeuw of iets later stammen. Op grond van deze kralen achtte Haevernick het waarschijnlijk dat er in deze tijd in 
West-Azië, onafhankelijk van Egypte en eerder dan daar, glas werd geproduceerd. 
1071 Karo 1930-33, 50, nr. 39. 
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waardoor hun precieze functie duister is. De negen enkelzijdige exemplaren zijn hier niet 
opgenomen. 
 De octopus is weliswaar afgebeeld als versieringsmotief op latere, rechthoekige 
reliëfplaques van het vasteland (LH IIIA-B), maar latere sieraden in de vorm van een octopus 
zijn noch op het vasteland noch op Kreta teruggevonden.1072 
 
Mallen: Motieven in de vorm van een octopus komen op de mallen niet voor. Wel is op mal 
My 1 een matrijs uitgesneden voor een rechthoekige plaque met een octopus als 
versieringsmotief (nr. 13). 
 
Octopus (V 11; pl. 66:5): 
De elf goudblikken plaques V 11 komen uit hetzelfde graf als V 10. Ze vertonen eveneens een 
dubbelzijdig reliëf en zouden op dezelfde manier zijn vervaardigd.1073 Hoewel er wederom 
een octopus is afgebeeld, betreft het een andere variant: de vangarmen hangen ditmaal als 
twee symmetrische bosjes neer. 
 Voor de octopus in het latere sieradenmateriaal geldt wat hierboven bij V 10 staat. 
 
Mallen: Zie bij V 10. 
 
Pad (V 23; pl. 92:9): 
Een reliëfhanger van goudblik uit Kakovatos (graf A) heeft de vorm van een pad. Mogelijk is 
het van reliëf voorziene voorblik in een mal gemaakt, maar zeker is dat niet. Afgaand op de 
beschikbare afbeelding lijken in ieder geval de wratten van het diertje door echte granulen te 
zijn weergegeven. Het zorgvuldig gesneden achterblik is glad. Onder de kop van het diertje, 
waaraan de ogen ontbreken, is een extern ophangmechanisme aangebracht, een 
vastgesoldeerde gouddraad in de vorm van een drievoudige spiraal.1074 
 Verdere reliëfhangers of reliëfkralen met dit motief zijn onbekend. Uit Koumasa (tholos B) 
is een zeer vroege, rondom vormgegeven gouden hanger (VM I-III) van een kikker of pad 
afkomstig. Ook hier zijn de wratten door granulen weergegeven. De borst is verticaal 
doorboord.1075 Een veel latere kikkervormige hanger, vervaardigd van lapis lazuli en eveneens 
rondom bewerkt, komt uit Knossos-Isopata (‘Royal Tomb’; LM II-IIIC).1076  
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Palmblad(?) / Vliegende vogel(?) (V 3; pl. 90:2; 91:1): 
De 44 eendere kettingschakels van goudblik uit Schachtgraf O in Mycene, die, mogelijk 
tezamen met schakel V 1, een halsketting vormden, vertonen op hun oppervlak groeven die 
met de contour meebuigen. Deze zijn ook aan de andere zijde van het blik zichtbaar.1077 
Interessant is dat geen der kralen van een achterblik is voorzien (vergelijk reliëfhanger V 1), 
in tegenstelling tot de andere vroege blikken reliëfkralen en reliëfhangers. Het is niet precies 
duidelijk wat de 44 schakels precies uitbeelden. Het zou volgens Mylonas om vogels in de  

                                                           
1072 Een op Rhodos aangetroffen ‘gold relief bead in the shape of an octopus’ (Konstantinidi  2001, 164 re.) dan 
wel ‘Piastrina rettangolare in oro, con rilievo di Octopus’ (A. Maiuri in Annuario 6-7, 1923-24, 221, fig. 142) uit 
graf NT 53 (ca. LH IIIB) is in werkelijkheid een reliëfkraal in de vorm van een dubbelargonaut. Zie Benzi 1992, 
347, nr. L4. 
1073 Karo 1930-33, 50, no. 40. 
1074 Müller 1909, 271, nr. 1. 
1075 Effinger 1996, 234, 350, K 4a, pl. 9j. 
1076 Effinger 1996, 208, 350, KnI 12c, pl. 6f. 
1077 Mylonas 1972-73, 201, nr. 430. 
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vlucht kunnen gaan,1078 en volgens Higgins om palmbladeren. Hij wijst op vergelijkbare 
bladeren uit de ‘Aegina Treasure’1079 (waarschijnlijk MM III; pl. 93:3). 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Papyrus (V 24; pl. 92:10): 
Twee reliëfhangers van lapis lazuli hebben de vorm van een papyrus. Ze zijn met horizontale 
lijnen versierd. Het bolvormige uitsteeksel bovenaan is over dwars doorboord. Van Kreta is 
een vroege reliëfkraal in papyrusvorm afkomstig (K 11; ‘terminus ante quem’ LM IA). Deze 
is van goudblik en bezit een dubbelzijdig reliëf. 
 De vorm en horizontale belijning van de lapis lazuli-hangers komt overeen met die van 
latere reliëfkralen van Kreta (LM IIIA-B; goudblik en glas). Deze zijn echter dubbelzijdig en 
bezitten geen bolvormig uitsteeksel (pl. 66:7).1080 Dit bolvormige element is wel te zien bij 
papyrusvormige reliëfkralen van goudblik uit Mycene (kamergraven 55, 88; LH IIB) en 
Thebe (Nieuw Kadmeion, ‘Treasure Room’; LH IIIB). Hun oppervlak is van een andere 
decoratie voorzien dan V 24.1081 
 
Mallen: Papyrusvormige matrijzen zijn uitgesneden in twee varianten, beide met een enkel 
klimopblad. De papyrusmotieven op mallen Mi (nrs. 1-2), My 5 (nr. 2) en My 7 (nrs. 1-2, 4) 
behoren tot variant I en zijn bedoeld voor reliëfkralen. Net als V 24 bezitten ze een bolvormig 
uitsteeksel. De decoratie van het oppervlak verschilt. 
 Van de matrijzen in mal My 1 (nrs. 2, 10), behorend tot variant II, is onduidelijk of ze voor 
reliëfkralen of reliëfhangers zijn bedoeld. Deze variant heeft geen bolvormig uitsteeksel, maar 
wel een oppervlak dat gedecoreerd is met gebogen horizontale lijnen. De onderrand van 
pseudo-granulen ontbreekt echter bij V 24. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met klimop (V 12; pl. 62:5): 
De glazen plaques V 12, volgens Karo uit dezelfde matrijs afkomstig,1082 zijn elk versierd met 
een klimopblad, over dwars liggend tussen twee over dwars geribbelde halfcilinders die de 
korte zijden vormen. 
 Rechthoekige plaques met één klimopblad uit later tijd zijn zowel aangetroffen op Kreta 
(LM IIIA-B; glas respectievelijk ‘porcelein’)1083 als op het vasteland (glas; LH IIB-IIIA-
B).1084 
 
Mallen: Op mal Be 1 (nr. 3) bevindt zich een matrijs voor een rechthoekige plaque met een 
enkel klimopblad. Uithollingen voor halfcilindrische randen ontbreken. De matrijs is niet 
voltooid. In mal My 7 is een rechthoekige plaquevorm (nr. 14) met een klimopmotief in een 
andere variant uitgesneden. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met ruit (V 4-5; pl. 91:2 respectievelijk pl. 82:1; 91:3): 

                                                           
1078 Zie noot 1077. 
1079 Higgins 1980 (2), 65, pl. 4A. 
1080 Zie voor een specifieke beschrijving en voorbeelden par. 5.2, motief Papyrus, Kreta / Vasteland, Effinger’s 
variant B. 
1081 Effinger 1996, 34, noot 528. Hun decoratie komt overeen met die van Effinger’s variant A onder de 
Kretenzische papyrusvormige reliëfkralen (zie voor een beschrijving van variant A: par. 5.2, motief Papyrus, 
Kreta / Vasteland). Ze zijn respectievelijk afgebeeld in Sakellariou 1985, pl. 71, nr. 2867, en idem, pl. 119, 
zonder nummer; Demakopoulou en Konsola 1981, pl. 19 li. 
1082 Karo 1930-33, 54, nr. 71. 
1083 Effinger 1996, 35, 343 (nrs. SP 2a, Go 1p). 
1084 Zie voor meer informatie: par. 5.2, motief Klimop: zonder toevoegsels, Vasteland. 
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De faience plaques V 4-5 bezitten aan de korte zijden een halfcilindrische, over dwars 
geribbelde rand. Daartussen is een ruitmotief aangebracht. De ruit heeft scharende uiteinden. 
In het midden bevindt zich een kleine cirkel. De plaques zijn door Mylonas blijkbaar ten 
onrechte afgebeeld als schakels van halskettingen, tezamen met kralen van halfedelsteen.1085 
 Andere vroege reliëfplaques in de vorm van een rechthoek zijn afkomstig van Kreta (K 5-
6; MM IB-II). Deze bezitten geen halfcilindrische zijranden, maar wel (K 5) drie korte 
groeven die dwars op de korte kant staan. De versieringsmotieven van V 4-5 en K 5 
kenmerken zich door een centrale cirkel. De cirkel van K 5 is echter veel groter. 
 De rechthoekige plaque met halfcilindrische zijranden is een type reliëfkraal dat in LM/LH 
IIIA-B volop voorkomt in het Aegeïsch gebied, zij het met andere versieringsmotieven dan 
dat van V 4-5.1086 
 
Mallen: In tien mallen (zeven van het vasteland, één van Kreta en twee van onbekende 
herkomst) zijn dertien matrijzen voor rechthoekige plaques uitgesneden, waarvan vier met 
halfcilindrische kaderranden. Onder de negen verschillende versieringsmotieven bevindt zich 
geen ruitmotief. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met tonvormige motieven (V 13; pl. 68:4): 
De rechthoekige glazen plaque V 13 toont een reliëf van twee naast elkaar geplaatste 
tonvormen, die in de lengterichting van ribbels zijn voorzien. Het tussenliggende gedeelte bolt 
eveneens licht op. Eén van de ‘tonnen’ steekt in zijwaarts richting iets uit het rechthoekig 
kader, dat aan de boven- en onderzijde wordt afgesloten door een rand die uit twee 
langwerpige ribbels bestaat. De achterzijde is vlak. Over dwars lopen twee kanalen voor 
rijgdraden. 
 Deze reliëfkraal wordt in de literatuur aangeduid als Nuzi-kraal, een verwijzing naar een 
gelijknamige plaats in Mesopotamië waar talrijke kralen gevonden zijn. De kraal zou 
mogelijk ‘uit het oosten’ zijn geïmporteerd.1087 Pl. 93:4 (één van twee exemplaren) laat zien 
dat een rechthoekige reliëfkraal van glas uit tempel A in Nuzi een overeenkomstig 
versieringsmotief draagt.1088 De laag waaruit deze kraal afkomstig is, zou echter niet van vóór 
1350 v. Chr. dateren,1089 dat wil zeggen van een tijdstip dat waarschijnlijk in LH IIIA valt. 
 Haevernick beschouwt V 13 en de beide exemplaren uit Nuzi, evenals de rechthoekige 
plaques met golvende bovenzijde V 15 en V 20, als deel van een grotere groep glazen kralen 
waarvan één oppervlak met brede ribbels is versierd. Die ribbels zijn doorgaans glad, maar 
kunnen ook gekerfd zijn, hetzij over dwars, hetzij schuin. Deze kralen, waarschijnlijk alle van 
een rechthoekige vorm, zijn van uiteenlopende herkomst, maar werden vooral teruggevonden 
in het Nabije Oosten. Zij twijfelt er dan ook aan of de naam ‘Nuzi-kralen’ gerechtvaardigd 
is.1090 
 Op Kreta en het vasteland zijn tonvormige kralen teruggevonden, die rondom zijn 
vormgegeven. Sommige bezitten groeven in de lengterichting. In mal My 6 is bovendien een 
tonvormig motief uitgesneden (motief 6). Dit motief is met dwarsgroeven versierd.1091 Er is 
uit het Aegeïsch gebied echter geen tweede rechthoekige plaque met tonvormige 
versieringsmotieven bekend. Bovendien bezit geen van de Aegeïsche rechthoekige 
reliëfplaques een overeenkomstige boven- en benedenrand. 

                                                           
1085 Hughes-Brock 2008, 130. Zie afbeelding in Mylonas 1972-73, pl. 210a. 
1086 Zie voor meer informatie par. 5.2, motief Rechthoekige plaque. 
1087 Zie voor literatuurverwijzingen noot 665. 
1088 Starr 1937-39, 450, pl. 120, S. 
1089 Het betreft de destructielaag van stratum II. Zie Moorey 1985, 202. 
1090 Haevernick 1981B, 146-149. Zie noot 1070. 
1091 Zie par. 5.2, Tonvormig motief, voor informatie over tonvormige kralen van Kreta en het vasteland. 
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Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Stier (V 25; pl. 92:11): 
De naar links lopende glazen stier met frontaal weergegeven kop is niet bekend van latere 
reliëfkralen en reliëfhangers. Het dier is op een grondlijn geplaatst. Müller denkt dat de holtes 
in het lijf, die de tekening op de vacht weergeven, oorspronkelijk waren ingelegd.1092 
Vermeule noemt het de enige overgebleven tegenhanger van de (grotere) beeldjes die in 
Egyptische fresco’s door de Keftiu, doorgaans met Kretenzers geïdentificeerd, als geschenken 
worden meegedragen.1093 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. Wel is in mal Po 2 een liggende viervoeter 
uitgesneden (nr. 1).  
 
Trochusschelp (V 26; pl. 93:1): 
Gezien de geringe dikte van het goudblik moeten de drie spiraliserende reliëfkralen van het 
type trochusschelp op een ondergrond bevestigd hebben gezeten, aldus Müller.1094 Dit zou 
dan een houten kern kunnen zijn geweest, die is vergaan of losgeraakt. De gaatjes in de 
onderrand vielen waarschijnlijk samen met een doorboring van de kern, aldus ruimte latend 
aan een rijgdraad. 
 Trochusschelpvormige reliëfkralen komen in LM/LH III zowel voor op Kreta als het 
vasteland. De Kretenzische zijn van glas en faience, die van het vasteland zijn bovendien van 
goudblik. Bij deze laatste (en een deel van de glazen vastelandsexemplaren) is de doorgaande 
spiraal die het uiterlijk van de spiraliserende schelp bepaalt echter geen reliëflijn maar een 
reeks pseudo-granulen.1095 
 
Mallen: De drie trochusschelpen uit Kakovatos vormen een chronologische schakel tussen de 
trochusschelpvormige matrijs (nr. 3) in de Kretenzische Kn 1-mal (MM III-LM IA) en de 
latere trochusschelpvormige reliëfkralen. Het motief is ook uitgesneden in latere mallen: Kn 2 
(nrs. 6, 8) en Kn 4 (nrs. 1-2) van Kreta, en My 2 (nr. 2) van het vasteland. 
 
Vogelpaar met staafje (V 16; pl. 72:4; 92:5): 
Tien kralen van goudblik uit Schachtgraf V in Mycene beelden elk twee zittende vogels uit 
die in een spiegelbeeldig paar zijn gegroepeerd. Hun kop is naar achteren gericht, alsof ze in 
hun verenkleed pikken. Overeenkomstig vormgegeven stukjes goudblik voor andere 
doeleinden dan een kraal bevonden zich in het naburige Schachtgraf III uit dezelfde 
periode.1096 Uit later tijd zijn geen parallellen bekend. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
‘Waz’-lelie met staafje (V 17; pl. 81:1): 
De zeven enkelvoudige (pseudo?-)reliëfkralen van goudblik in de vorm van een (enkele) 
’waz’-lelie met staafje zijn volgens Karo zowel ‘vlak gestanst’ als ‘uitgesneden’.1097 Higgins 
beschrijft dit ornament als ‘in fact not a bead but a clothing ornament’. Het zou een  

                                                           
1092 Müller 1909, 278. 
1093 Vermeule 1972 (5), 131. 
1094 Müller 1909, 272, nr. 6. 
1095 Zie par. 5.2, motief Trochusschelp. 
1096 Zie voor een beschrijving en afbeeldingen par. 5.2, motief Vogel, onder Vasteland. 
1097 Karo 1930-33, 55, nr. 79. Effinger (1996, 46) duidt ze aan als ‘hangers’. Mijns inziens is het staafje 
bovenlangs de kraal daarvoor te lang. 
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nabootsing zijn van een kraal.1098 Het is een feit dat het staafje, dat gewoonlijk dient als 
rijgkanaal, frontaal is doorboord. Het een sluit het ander echter niet uit: kralen kunnen zowel 
aan een snoer worden geregen als op kleding worden vastgestikt. Gewoonlijk bestaat een 
kraal van goudblik echter uit een voor- en een achterblik, tenzij het achterblik is weggeraakt 
(zie V 19). De V 17-exemplaren bestaan elk vermoedelijk uit één afzonderlijk blik. Het zou 
dan kunnen gaan om het voorblik van een kraal dat als een appliqué is behandeld.1099 
 Van het vasteland komen, voor zover bekend, verder geen ‘waz’-lelievormige reliëfkralen. 
Wel zijn er ‘waz’-lelievormige reliëfhangers zonder staafje (LH IIA-IIIB), niet alleen van 
goudblik en glas, maar ook van lapis lazuli. Ze behoren tot de langgerekte ‘waz’-lelievariant, 
net als V 17. Van Kreta zijn ‘waz’-lelievormige reliëfhangers (LM III) in goudblik en glas 
afkomstig, eveneens zonder staafje. Er is een gedrongen en een langgerekte variant.1100 
 
Mallen: Mycene-mal 2 is als enige uitgerust met de enkele variant van een ‘waz’-lelie (nr. 4). 
Het is een matrijs voor een hanger. Op de plaats van het staafje bevindt zich een bolronde 
knop. 
 
Wiel (?) (V 18; pl. 82:5): 
V 18 bestaat uit zes ornamenten in cirkelvorm met dubbelzijdig reliëf. De helften van elk 
exemplaar zijn aan de rand samengevouwen. Diametraal tegenover elkaar liggende 
doorboringen in deze rand tonen de kraalfunctie aan. Mogelijk ging het om schakels van één 
ketting. 
 Het cirkelvormige motief doet sterk denken aan een wiel. De ‘velg’ is rondom versierd met 
een lopende spiraal te midden van twee lijncirkels. De vier ‘spaken’ hebben een holronde 
contour, zijn over dwars gegroefd en vertrekken vanuit een cirkelvormige ‘naaf’. De zones 
tussen de ‘spaken’ zijn open. De middellijn van 5,4 cm1101 is lang, maar niet ongewoon voor 
een reliëfkraal. 
 Er zijn geen andere sieraden met dit motief bekend. 
 
Mallen: Ook op de mallen komt het motief niet voor. Wel prijkt op mal Si 1 (nr. 3) een 
andersoortig schijfvormig motief, eveneens met een kloeke omvang.1102 
 
Zwanenpaar (V 19; pl. 92:6): 
Reliëfkraal V 19 heeft de vorm van een antithetisch zwanenpaar op rotsige ondergrond. Drie 
andere exemplaren van dit ornament zijn niet zijwaarts maar frontaal doorboord en zullen als 
appliqué hebben gefungeerd.1103 
 Het motief is niet bekend van latere reliëfkralen en reliëfhangers. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
8.2.3.3 Algemeen beeld 
 
Omvang groep, vindplaatsen, materialen en datering 

                                                           
1098 Higgins 1980 (2), 65. 
1099 Een appliqué is altijd enkelzijdig en heeft in principe geen omgebogen randen. In een enkel geval, zoals V 
17, kunnen kraal en appliqué uit dezelfde matrijs afkomstig zijn. 
1100 Zie voor meer informatie en voor verwijzingen par. 5.2, motief ‘Waz’-lelie. 
1101 Karo 1930-33, 50, nr. 38. 
1102 Zie par. 5.2, motief Zonneschijf (?). 
1103 Karo 1930-33, 50, nr. 43. 



 256

De vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het vasteland zijn op basis van vorm, vondstplek 
en versiering te verdelen in 27 afzonderlijke groepen1104 (hier voor het gemak 
‘ornamentgroepen’ genoemd), die tezamen minstens 1391105 exemplaren omvatten. 
Reliëfkralen vormen met 131 exemplaren de grote meerderheid. De 8 (of iets meer) 
reliëfhangers bevonden zich in 6 ornamentgroepen (V 1, V 21 t/m V 25). 
 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers waren over 9 vindplaatsen verspreid: 7 in Mycene, 
2 in Kakovatos. Uit Mycene zijn 20 ornamentgroepen met in totaal 127 exemplaren 
afkomstig, uit Kakovatos 7 ornamentgroepen met in totaal minstens 12 exemplaren. Alle 
vindplaatsen zijn graven. Schachtgraf III in Mycene bevatte 37 % van alle ornamentgroepen 
en ruim 42 % van alle exemplaren (10 ornamentgroepen, 59 exemplaren). Gelet op het aantal 
teruggevonden exemplaren bezit ook Schachtgraf O in Mycene een groot aandeel in de 
vondsten (33 %). Gelet op het aantal ornamentgroepen (3 van de 27) is dat echter niet het 
geval. De vondst in dit graf van een halsketting met 44 schakels (V 1, V 3), waarvan 43 van 
dezelfde vorm, is daarvan de oorzaak. 
 Van de minstens 139 exemplaren zijn er 118 van goudblik (16 van de 27 
ornamentgroepen). De rest is van faience (4 exemplaren), glas (13 exemplaren) en lapis lazuli 
(minstens 4 exemplaren). 
 De hier opgevoerde ornamenten van het vasteland dateren uit laat MH III tot LH IIA. De 
vroegste exemplaren zijn afkomstig uit Grafcirkel B in Mycene (laat MH III-LH I). Ze zijn 
zowel van goudblik (V 1-3) als van faience (V 4-5). Glazen reliëfornamenten duiken op in 
kamergraf 516 (LH I; V 13, V 15) en Grafcirkel A te Mycene (LH I-IIA; V 14, V 20), 
alsmede in Kakovatos (graf A; LH IIA; V 25, V 27). Reliëfhangers van lapis lazuli 
verschijnen in LH IIA (Kakovatos, graf B; V 22, V 24). 
 
Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype 
 
Van de twintig vormtypen1106 zijn de meeste op één enkele plaats aangetroffen. De 
meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27) werd echter in vier graven 
teruggevonden (kamergraf 516 en Schachtgraven I en V in Mycene; graf A in Kakovatos). 
Alle negen exemplaren zijn van glas. De ‘gewone’ rechthoekige plaque - dat wil zeggen de 
motiefdrager met geribbelde halfcilindrindische randen (V 4-5, V 12) - kwam in drie graven 
voor (Schachtgraven III, Ξ en Υ in Mycene). Vier van hetzelfde decoratiemotief voorziene 
exemplaren zijn van faience (V 4-5 uit Schachtgraven Ξ en Υ), twee zijn van glas (V 12). Een 
afwijkende rechthoekige plaque, het exemplaar met tonvormige versiering uit kamergraf 516 
(V 13), is eveneens van glas. De twintig gouden octopusvormige kralen (V 10-11), alle 
afkomstig van één vindplaats (Mycene, Schachtgraf III), werden in twee varianten 
aangetroffen. 
 De zeven omvangrijkste typen omvatten achtereenvolgens 44 (palmblad?/vliegende vogel 
V 3), 20 (octopus V 10-11), 12 (granaatappel met staafje V 6), 10 (vogelpaar met staafje V 
16), 9 (meervoudig cilindrische plaque V 14-15, V 20, V 27; ‘waz’-lelie met staafje V 17) en 
6 exemplaren (wiel V 18). Van de resterende dertien typen omvatten er drie 5 exemplaren, 
één 4 exemplaren, één minstens 2 exemplaren, één 2 exemplaren, en zeven 1 exemplaar. 

                                                           
1104 Zie de inleiding van par. 8.2.3.1. 
1105 De totale hoeveelheid kan niet exact worden bepaald doordat het aantal reliëfhangers van V 22 (> 1 
exemplaar) niet vaststaat. Zonder V 22 gaat het in totaal om 137 exemplaren. 
1106 Alfabetisch: Achtschild (V 1), Granaatappel met staafje (V 6), Granulenkraal (bolvormig) (V 7), Hartschelp 
(V 21), Klimop (V 8), Kruis (V 9), Lelie (V 2) Lelie met ‘vlag’ (V 22), Meervoudig cilindrische plaque (V 14-
15, V 20, V 27), Octopus (V 10-11), Pad (V 23), Palmblad?/vliegende vogel (V 3), Papyrus (V 24), 
Rechthoekige plaque (V 4-5, V 12), Rechthoekige plaque met tonvormige motieven (V 13), Stier (V 25), 
Trochusschelp (V 26), Vogelpaar met staafje (V 16), ‘Waz’-lelie met staafje (V 17), Wiel(?) (V 18), Zwanenpaar 
(V 19). 
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 Het fenomeen van het doorgaans geringe aantal exemplaren per vormtype kan, net als op 
Kreta, geheel of ten dele samenhangen met de beschikbaarheid van het in de mallen gebruikte 
materiaal.1107 
 
Reliëfkralen met staafje 
 
Drie typen vroege reliëfkralen van het vasteland zijn voorzien van een staafvormig 
draagelement in de vorm van een over dwars geribbelde halfcilinder. Het betreft de 
granaatappel, het vogelpaar en de ‘waz’-lelie (V 6, V 16-17), alle van goudblik en uit Mycene 
(Schachtgraven III en V) afkomstig.1108 Bovendien zijn bij de rechthoekige plaques V 4-5 en 
12 de korte zijden op eenzelfde manier weergegeven. Het staafje is ook aanwijsbaar bij 
vroege goudblikken reliëfkralen en een faience ‘waz’-leliehanger van Kreta (zie par. 8.2.2.3, 
onder ‘Reliëfkralen met staafje’).  
 Dit staafje, zoals gezegd zowel aanwezig bij vroege ‘waz’-lelieornamenten van Kreta (K 7) 
als van het vasteland (V 17), is bij de latere reliëfornamenten in de vorm van een ‘waz’-lelie 
afwezig. 
 
Achterzijde goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De waarschijnlijk vroegste overgeleverde goudblikken reliëfhanger en reliëfkralen van het 
vasteland zijn V 1-3. Reliëfhanger V 1 en reliëfkralen V 3 (44 exemplaren) bezitten geen 
achterblik. (Van V 2 is onbekend hoe de achterzijde er uitziet.) Daarin wijken ze af van de 
goudblikken reliëfkralen uit de grotendeels latere Grafcirkel A (LH I-IIA): onder de tien 
gecatalogiseerde groepen zijn er zeven waarvan de exemplaren een dubbel reliëf bezitten (V 
6-11, V 18, alle uit Schachtgraf III), dat wil zeggen een aan het voorblik overeenkomstig 
achterblik, en één die reliëfkralen met een vlak achterblik omvat (V 16 uit Schachtgraf V).1109 
Ook de goudblikken reliëfhangers uit LH IIA (V 21, V 23) bezitten beide een vlak 
achterblik.1110 
 In LH IIB-III is het gebruikelijk dat goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers van het 
vasteland uit een voor- en een achterblik zijn samengesteld. 
 
Voorlopers 
 
Zeven typen reliëfkralen en vier typen reliëfhangers van het vasteland representeren vroege 
voorbeelden en varianten van uit later tijd bekende kraal- en hangervormen: 
- Achtschild(?) (V 1; zie ook K 12 en K 16). Indien deze gouden reliëfhanger inderdaad een 
achtschild met krijgerkop voorstelt, kan hij als een voorloper worden beschouwd van 
reliëfkralen in de vorm van een achtschild zonder krijgerkop uit LH II-IIIB. 
- Granulenkraal (V 7). Deze goudblikken reliëfkralen zijn voorlopers van de latere pseudo-
granulenkraal. Op de Kretenzische mal Kn 2 (LM IIIA of iets eerder) bevindt zich een matrijs 
voor een dergelijke kraal. 
- Hartschelp (V 21; zie ook K 13). Reliëfhanger van goudblik die voorloper is van latere 
vastelandsexemplaren in goudblik, glas en faience (LH III), maar daarvan waarschijnlijk  
                                                           
1107 Zie par. 8.2.2.3, onder ‘Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype’. 
1108 Waarschijnlijk fungeerde het staafje van ‘waz’-lelie V 17 in de praktijk niet als draagelement. Zie par. 
8.2.3.2, ‘Bespreking vormcategorieën’. 
1109 Van de twee andere vondstgroepen, V 17 en V 19 uit Schachtgraf III, wordt verondersteld dat het om 
pseudo-reliëfkralen gaat, respectievelijk om een kraal waarvan de helft is weggeraakt. Zie par. 8.2.3.2, ‘Waz’-
lelie met staafje’ respectievelijk noot 1050. 
1110 Bij V 26, goudblikken trochusschelpen uit LH IIA, is dubbelzijdigheid niet van toepassing door de aard van 
de vorm. 
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afwijkt door de verticale doorboring van het boveneinde. De hartschelp is als kraal 
uitgesneden in vastelandsmal My 6 en als hanger in de Kretenzische mallen Kn 2 en Po 2. 
- Klimop (V 8; zie ook K 1). Gouden reliëfkralen die voorloper zijn van latere reliëfkralen 
met inwendige ‘waz’, getuige de matrijzen 1, 3 en 4 in de Kretenzische mal Kn 6 (LM IIIA). 
Ook representeren de V 8-kralen een basale variant van latere reliëfkralen die uit een 
klimopblad en een aanvullend element bestaan (LM IIIA-B; LH IIB-IIIB). Het klimopmotief 
komt op diverse mallen voor, waaronder twee van het vasteland (My 7, Ni).1111 
- Lelie (V 2; zie ook K 7). Reliëfkraal van goudblik die voorloper is van latere reliëfkralen 
van goudblik en glas (LM IIIA-B1; LH IIB-IIIB). Lelies, waaronder deze variant, zijn 
afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 2. 
- Lelie met ‘vlag’ (V 22). Reliëfhangers van lapis lazuli die een voorloper zijn van latere 
vastelandsexemplaren van goudblik en glas (LH IIB; LH IIIA-B). 
- Papyrus (V 24; zie ook K 11). Deze reliëfhangers van lapis lazuli kunnen als een vroege 
papyrusvariant worden beschouwd. Ze hebben dezelfde vorm als latere reliëfkralen van het 
vasteland (LH IIB; LH IIIB1), wier oppervlak een afwijkende decoratie heeft. De decoratie 
(horizontale belijning) van de V 24-exemplaren keert wel terug bij latere Kretenzische 
papyrusvormige reliëfkralen van goudblik en glas (LM IIIA-B), die echter dubbelzijdig zijn 
en geen bolvormig uitsteeksel bezitten. Alle mallen met het papyrusmotief zijn afkomstig van 
het vasteland (Mi, My 1, My 5, My 7). Geen van de matrijzen voldoet precies aan het uiterlijk 
van V 24. 
- Rechthoekige plaque (V 4-5, V 12; zie ook K 5-6). Deze reliëfkralen van faience en glas met 
hun geribbelde halfcilindrische randen zijn voorlopers van latere glazen exemplaren (LM/LH 
IIIA-B),1112 die met uiteenlopende motieven zijn versierd, waaronder het afzonderlijke 
klimopblad van V 12. Mal Be 1, van onbekende herkomst, toont een rechthoekige uitsnijding 
met een dergelijk klimopmotief in onvoltooide staat (nr. 3). Op mal My 7 bevindt zich een 
rechthoekige plaque-matrijs met een klimopmotief in een andere variant. 
- Meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27). Deze glazen plaques zijn voorlopers 
van vastelandsexemplaren van faience en agaath (LH IIIA-C). 
- Trochusschelp (V 26). Reliëfkralen van goudblik die voorlopers zijn van latere exemplaren 
in goudblik (alleen op het vasteland), glas en faience (LM/LH IIIA-B). De schelp is 
uitgesneden in drie mallen van Kreta (Kn 1-2, Kn 4) en één van het vasteland (My 2). 
- ‘Waz’-lelie met staafje (V 17; zie ook K 7). Deze gouden enkelbliks(?)-reliëfkralen zijn een 
vroege variant van ‘waz’-leliehangers (LM III; LH IIA-IIIB) waarbij het staafje is 
weggelaten. Een matrijs voor een ‘waz’-leliehanger zonder staafje bevindt zich op mal My 2. 
 
Van de elf hierboven opgesomde vroege vastelandstypen komen er zeven – achtschild(?), 
hartschelp, klimop, lelie, papyrus, rechthoekige plaque en ‘waz’-lelie met staafje – ook al 
vroeg voor op Kreta (zie par. 8.2.2.3, onder ‘Voorlopers’), zij het, met uitzondering van de 
hartschelp, in een andere variant.1113 
 
8.2.4 De betekenis van mal Kn 1 voor onze kennis van de vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De bron van kennis voor de vroege reliëfkralen en reliëfhangers zijn in de eerste plaats die 
ornamenten zelf. Een der mallen kan echter aanvullend bewijsmateriaal leveren: Knossos-mal  

                                                           
1111 Ook op mal Be 1 komt het motief voor zonder aanvullend element. Het betreft hier echter een onvoltooide 
matrijs (nr. 3). 
1112 Er zijn enkele Laat-Helladische rechthoekige plaques van goudblik (zonder geribbelde halfcilindrische 
zijranden). Zie par. 6.7 onder ‘Be 2’. 
1113 De lelie komt op Kreta al vroeg voor als ‘waz’-lelie, dat wil zeggen: formeel niet in een andere lelievariant, 
want de ‘waz’-lelie wordt in dit onderzoek als een afzonderlijk type beschouwd. Zie vroege reliëfhanger K 7. 
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1 (Kn 1) is met zekerheid gedateerd in MM III-LM IA, dat wil zeggen in een tijd waarin al 
reliëfkralen en reliëfhangers werden vervaardigd. 
 Deze mal toont geen lange smalle groeven voor rijgdraden. Drie van de zeven op de mal 
voorkomende motieftypen – rozet, trochusschelp en krullend blad – zijn echter bekend uit het 
latere reliëfkralenmateriaal (LM III; LH IIB-III), waarin ze elk een vormcategorie 
representeren. De trochusschelpvormige reliëfkraal is bovendien bekend uit LH IIA (V 26). In 
het navolgende worden de drie motieven aan de latere reliëfkralen gerelateerd, evenals aan 
overeenkomstige motieven op andere mallen. 
 
Rozet1114 (Kn 1, motief 2) 
De rozet komt in het Aegeïsch gebied als reliëfkraal veelvuldig voor: op Kreta doorgaans in 
goudblik, maar ook in glas, op het vasteland in goudblik, glas en faience. Als hanger is hij 
onbekend. 
 Op de mallen zijn - afgezien van omkaderde exemplaren voor reliëfplaques - vier rozetten 
aanwijsbaar, namelijk op mallen Kn 1 (motief 2) en Po 2 (motief 8) uit Kreta, op mal Th 
(motief 1) van het Griekse vasteland  en op mal Be 2 (motief 2) van onbekende herkomst. De 
Kn 1-rozet heeft de niet-cirkelvormige contour van de Th-rozet en het aantal bloembladen van 
de Be 2-rozet (10). Binnenbladen ontbreken; deze zijn wel aanwezig op mal Th. 
 
Trochusschelp1115 (Kn 1, motief 3) 
De trochusschelp is als reliëfkraal zowel bekend van Kreta als van het Griekse vasteland. Als 
hanger is hij niet aangetroffen. De Kretenzische trochuskralen zijn van glas (38 exemplaren 
van drie vindplaatsen) en faience (één exemplaar). De meeste exemplaren bezitten twee 
parallelle, vlak naast elkaar liggende doorboringen langs het basisoppervlak. De trochuskralen 
van het vasteland zijn van glas, faience en goudblik. Er bevinden zich drie vroege exemplaren 
onder (V 26). 
 Op vier mallen (Kn 1, motief 3; Kn 2, motieven 6, 8; Kn 4, motieven 1-2; My 2, motief 2) 
komen trochusschelpen voor, in totaal zes stuks. Drie van deze matrijzen, waaronder die in de 
Kn 1-mal, zijn volledig bewaard gebleven. 
 De doorsnede van de kegelbasis van de trochusschelpvormige matrijzen loopt sterk uiteen: 
van 0,7-ca. 2,8 cm. De doorsnede van 2,8 cm is tevens de maximale doorsnede die bij de 
trochuskralen is opgemeten. 
 
Krullend blad1116 (Kn 1, motief 8)1117 
Kretenzische krullende bladen zijn zeldzaam. Het betreft een groepje glazen krullend 
bladkralen uit Archanes (tholos B, gebied 4; LM II-IIIA1), een reliëfkraal van glas uit Kalyvia 
(LM IIIA) en een vroeg fragment van ivoor uit het ‘South House’ te Knossos (niet later dan 
LM IB), waarvan niet meer kan worden vastgesteld of het om een reliëfkraal ging 
(respectievelijk pl. 63:7; 64:1; pl. 64:3 en pl. 64:2). 
 Op het Griekse vasteland genoot dit motief een grote populariteit als reliëfkraal. In LH II 
werd het krullend blad van goud gemaakt en uit verschillende onderdelen samengesteld. De 
glazen exemplaren, waarvan de vroegst bekende uit LH IIB dateren, bestonden eerst eveneens 
uit samengevoegde onderdelen, maar werden later uit één stuk vervaardigd. 
 Het krullend blad is afgebeeld op twee mallen uit Knossos (Kn 1, motieven 8-9; Kn 2,  

                                                           
1114 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van de rozet in par. 5.2. 
1115 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van de trochusschelp in par. 5.2.  
1116 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van het krullend blad in 
paragrafen 5.2 en 6.6. 
1117 In mal Kn 1 zou nog een krullend blad zijn uitgesneden (motief 9). Dit is echter niet in de literatuur 
afgebeeld. 



 260

motief 10) en vijf mallen uit Mycene (My 1, motief 14; My 2, motief 8; My 3, motieven 1, 3; 
My 5, motief 7; My 6, motieven 4, 9). De matrijzen in kwestie verschillen verregaand in de 
details. Het krullend blad op mal Kn 1 is het oudst en heeft de grootste omvang (9,0 x 3,8 
cm). 
 
De overeenkomst van de in mal Kn 1 uitgesneden motieven ‘rozet’, ‘trochusschelp’ en 
‘krullend blad’ met latere reliëfkralen laat zien dat er in de ontstaansperiode van mal Kn 1 
(MM III-LM IA) voorlopers van die reliëfkralen bestonden. 
 
8.2.5 Het gebruik van mallen voor vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De vroege reliëfkralen en reliëfhangers zijn niet per definitie in een mal ontstaan. Van Kreta 
komen exemplaren van bergkristal (K 17, een exemplaar van K 19) en diverse soorten steen 
(K 4, K 9, K 12, K 19 grotendeels). Hieronder bevindt zich een zeer vroeg altaarvormig 
exemplaar van steatiet (K 4 uit VM II-MM II), afkomstig uit Haghia Triada. De overgrote 
meerderheid is echter van materialen die in mallen werden gebruikt: goudblik, glas en faience. 
Toch is het de vraag of de vroege reliëfkralen en reliëfhangers daadwerkelijk in mallen zijn 
gevormd. 
 Over sommige vroege ornamenten van goudblik (Muhly ten aanzien van K 14; Karo ten 
aanzien van V 10-11, V 19) is in de literatuur opgemerkt dat er een mal moet zijn gebruikt. 
Nadere informatie ontbreekt, maar deze opmerkingen stoelen waarschijnlijk op gelijkenis 
tussen exemplaren met hetzelfde motief. Ten aanzien van K 14 (pl. 87:12; 88:1) en V 19 (pl. 
92:6), waarvan in de vakliteratuur meer dan één exemplaar is afgebeeld, is die gelijkenis 
inderdaad zichtbaar. Wie andere afbeeldingen van exemplaren met eenzelfde motief vergelijkt 
(zoals V 16; pl. 72:5),1118 stuit eveneens op detailovereenkomsten. Het betreft dan 
voornamelijk de loop en de plaats van bepaalde groeven.1119 Ook de geblutste exemplaren van 
V 6 (pl. 91:4) lijken identiek te zijn, al is de gelijkenis hier moeilijker te zien. 
 Ten aanzien van de vroege ornamenten van faience geldt eveneens dat er zichtbare 
overeenkomsten tussen exemplaren binnen één vondst zijn (zoals bij V 5, pl. 91:3, waar de 
scharende uiteinden aan de onderzijde op precies dezelfde wijze zijn vormgegeven). 
Bovendien beschikken we over een vroege mal (mal Kn 1 uit MM III-LM IA), die 
hoogstwaarschijnlijk bedoeld was voor de vervaardiging van ornamenten van faience.1120 
 Ten aanzien van de vroege glazen reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta (vijf exemplaren: 
K 13, K 18) en het vasteland (dertien exemplaren: V 12-15, 20, 25-26) staat het in de meeste 
gevallen niet vast dat bij de vervaardiging ervan mallen zijn gebruikt. Deze glazen 
voorwerpen stammen uit samenvallende perioden, namelijk het latere deel van de Jonge 
Paleistijd (LM I) en de periode van Grafcirkel A (LH I-IIA). Glas kwam in deze perioden 
voor het eerst het Aegeïsch gebied binnen, zij het waarschijnlijk in zeer kleine hoeveelheden, 
want ook het aantal teruggevonden vroege glazen kralen dat rondom is vormgegeven, is 
schaars.1121 Het is twijfelachtig of de Minoërs er bij de eerste kennismaking met het materiaal  

                                                           
1118 De V 16-exemplaren laten zich het beste vergelijken op de originele afbeelding in Karo (1930-33, afb. 48). 
1119 Vergelijking van de buitencontour van goudblik-exemplaren met hetzelfde motief heeft weinig nut. Het van 
reliëf voorziene voorblik werd na vorming in de mal doorgaans aan de rand omgevouwen om het te bevestigen 
aan het achterblik. Daarbij ontstonden detailverschillen. Mogelijk werd de rand van het voorblik nog bijgesneden 
als het eenmaal uit de mal was gehaald. 
1120 Zie par. 4.4.1, A, mal Kn 1. 
1121 De vroegste voorbeelden van rondom vormgegeven glazen kralen van Kreta dateren uit de Jonge Paleistijd 
(MM III-LM I). Het gaat om 20 exemplaren in 5 verschillende vormcategorieën (amandel-, bol-, gerstekorrel-, 
schijf- en tonvormige kralen). Eén (bolvormig) exemplaar is afkomstig uit Palaikastro-Roussolakkos; alle andere 
bevonden zich in rotsholgraf 1 van Heraklion-Poros. De in ouderdom eerstvolgende rondom vormgegeven 
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van op de hoogte waren dat het in gesmolten toestand kon worden bewerkt. Mogelijk 
gebruikten zij aanvankelijk de techniek van ‘cold-cutting’ (bewerking van glas in koude 
toestand). Volgens Krzyszkowska ontbreekt voor met behulp van mallen gemaakte glazen 
zegels en sieraden voorafgaand aan LB II-III elk bewijs. Zij merkt op dat ‘during LB I-II glass 
was cut and engraved in much the same way as hard semi-precious stones.’1122 
 Vergelijkend onderzoek van de vier vroege hartschelpen uit Heraklion-Poros (K 13; MM 
III-LM I), waarvan het enige intacte exemplaar sprekend op latere (met een mal gemaakte) 
exemplaren lijkt, zou duidelijkheid kunnen scheppen over de techniek waarmee op Kreta de 
vroegste glazen reliëfornamenten gemaakt werden.1123 Met betrekking tot de (ook in West 
Azië gevonden) zeven vroege meervoudig cilindrische glazen plaques uit Mycene en 
Kakovatos (V 14-15, 20, 25; LH I-IIA) meenden K. Müller, Karo en Wace dat het om 
gegoten glas ging.1124 Argumenten worden niet genoemd (maar zie hieronder Müller’s 
mening over het glazen hoofdhaar op een stenen reliëffragment uit hetzelfde graf in 
Kakovatos). Vier van de genoemde plaques uit Mycene bevonden zich in Schachtgraf I, 
waarin ook ca. 26 glazen cilinders zijn teruggevonden.1125 Ik vermoed dat deze cilinders, 
gezien hun vorm, op een ‘rod’ zijn vervaardigd. Dat wil zeggen dat het glas tijdens het 
productieproces in gesmolten toestand werd gebracht, zodat het rondom de metalen staaf kon 
worden aangebracht. De staaf, die bedekt moet zijn geweest met een scheidingsmiddel, 
mogelijk kalk of een mengsel van calciet en klei, werd naderhand verwijderd.1126 
 Voorts is in een LH IIA-context in Kakovatos (graf A) een sterk verweerd stenen(?) 
reliëffragment van een menselijke figuur aangetroffen, waarbij het haar op het voorhoofd uit 
donkerblauw glas bestaat. K. Müller dacht dat het glas niet zozeer is ingelegd als wel gegoten. 
Ook op de kin bevindt zich een streep glas, waarschijnlijk niet ter decoratie, maar als gevolg 
van morsen! Een overeenkomstig stuk uit Mycene toont een naakte vrouwenfiguur wier 
handen tegen haar borst rusten,1127 een kenmerkend Minoïsch motief. 
 Tenslotte zijn er de beide rechthoekige plaques met klimopversiering uit Schachtgraf III in 
Mycene (LH I; pl. 62:5), V 12. De klimopbladen hebben exact dezelfde vorm, hetgeen vooral 
goed is te zien aan de contour van de interne ‘waz’. Deze reliëfkralen – Minoïsch qua 
vormtype èn motiefkeuze – zijn volgens Haevernick van glas, en niet, zoals eerder beweerd, 
van faience.1128 
 De bewijzen zijn schaars, maar het lijkt er op dat het idee glas te verhitten en op die manier 
te verwerken, zowel in mallen als op andere wijze, al in LH I-IIA/LM I in het Aegeïsch 
gebied ingang had gevonden. 
 
8.2.6 Conclusies ten aanzien van de vroege reliëfkralen en reliëfhangers 

                                                                                                                                                                                     
kralen van glas komen uit Knossos en dateren uit LM II. (Deze gegevens zijn ontleend aan de tabellen met 
rondom vormgegeven kralen van Kreta in Effinger 1996, 322-340.) 
1122 Krzyszkowska 2005, 152, noot 106, 237. Zie voorts Moorey 1985, 216, en Hughes-Brock 2008, 127. 
1123 Muhly (1992, pl. 28, nr. 250) beeldt alleen het complete exemplaar af. De kralen zouden van dezelfde 
grootte zijn. 
1124 Müller 1909, 277; Karo 1930-33, 69, nr. 209b, pl. CL; Wace 1932, 66, nrs. 5b-c. Uit Kakovatos (graf B; LH IIA) 
zijn bovendien zeven fragmenten van een glazen vaas afkomstig (Müller 1909, 296-297, afb. 13). 
1125 Karo 1930-33, 69, nr. 209a, pl. CL. De vroegste voorbeelden van rondom vormgegeven glazen kralen van 
het Griekse vasteland zijn mogelijk afkomstig uit Schachtgraf Γ in Grafcirkel B (laat MH III-LH I). Het betreft 5 
exemplaren met een afgeplatte bolvorm (NM 9192). Zie Mylonas 1972-3, 78, afb. 62δ. Andere vroege 
vastelandsvoorbeelden (11 ‘tubular beads’ en verscheidene fragmenten) zijn afkomstig uit kamergraf 516 in 
Mycene (LH I), waarin ook de glazen reliefkralen V 13 en V 15 teruggevonden zijn (Wace 1932, 66, nr. 5a, fig. 
25). 
1126 Moorey 1985, 215. 
1127 Müller 1909, 278, pl. XII, nr. 6. 
1128 Zie noot 519. 
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8.2.6.1 Kreta 
 
1 Er zijn van Kreta 38 reliëfkralen en 17 reliëfhangers bekend met een datering die niet later 
is dan LM I. 
 
2 Het gebruik van goudblik voor reliëfkralen (in mallen?) vond op Kreta al in MM IA (of iets 
eerder) plaats. 
 
3 Het gebruik van glas voor reliëfhangers vond op Kreta vanaf LM I (of iets eerder) plaats. 
 
4 Het gebruik van faience voor reliëfkralen in mallen op Kreta vond al in MM II (of iets 
eerder) plaats. 
 
5 De groep van 55 vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers is afkomstig van 11 
vindplaatsen, waarvan 2 in een paleis en 4 in de nabijheid daarvan. In 6 van de 11 gevallen 
komen de ornamenten uit een grafcontext. Ze zijn vervaardigd van faience (28 x, waarvan 27 
met dezelfde vindplaats), goudblik (8 x, waarvan 2 met dezelfde vindplaats), glas (5 x, 
waarvan 4 met dezelfde vindplaats), bergkristal (3 x), jaspis (2 x), serpentijn (2 x), dioriet (1 
x), massief goud (1 x), haematiet (1 x), kornalijn (1 x) en zilverblik (1 x). 
 
6 De vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers kenmerken zich door een grote 
vormenrijkdom en weinig exemplaren per vormtype. Acht van de dertien vormtypen worden 
door 1 exemplaar vertegenwoordigd, twee door 2 exemplaren, één door 4 exemplaren. Er zijn 
echter 27 gelijkvormige, rechthoekige reliëfplaques (alle van faience en uit één 
vondstcontext), waarvan 26 hetzelfde versieringsmotief hebben. Ook zijn er 12 ‘driehoeken’, 
zij het in drie varianten. 
 
7 Zeker zeven van de dertien vormtypen onder de overgeleverde vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van Kreta kunnen worden beschouwd als voorlopers, want zij keren terug in het 
reliëfkralen- en reliëfhangersmateriaal uit LM III: achtschild, altaar, dubbele argonaut, 
hartschelp, papyrus, rechthoekige plaque en ‘waz’-lelie. Een achtste vorm, de lotusbloem of 
palmkruin, vertoont verwantschap met een andere vroege vorm, die van de papyrusvormige 
reliëfkraal, die ik als een voorloper beschouw. Een van beide vroege achtschilden (een 
exemplaar van zilverblik) is wellicht een vroege variant van latere achtschildkralen. De ‘waz’-
lelie keert terug in gewijzigde varianten. 

Van andere vormtypen die in vroege tijd aanwezig zijn, keren bepaalde aspecten later 
terug: 
- het staafje (halfcilinder) van drie vroege reliëfkralen uit Mochlos maakt naderhand deel uit 
van de reliëfkraal die een korte voluut uitbeeldt; 
- de hartvorm van het klimopblad met staafje is te zien bij alle latere klimop-reliëfkralen; 
- de slakspiraal keert terug als oppervlakteversiering van vlindervormige reliëfkralen. 
 De mening van Effinger dat de vroege reliëfkralen, ‘wellicht met uitzondering van de 
rechthoekige reliëfplaques’, niet kunnen worden opgevat als typologische voorlopers van de 
reliëfkralen uit LM III, kan hier dus niet worden gedeeld. 
 
8 De zeven vroege reliëfornamenten van Kreta die in LM III weer in het kralenmateriaal 
opduiken (zie conclusie 7), zijn ook bekend van mallen uit LM III/LH IIB-III.1129 Op deze 
mallen zijn papyrus en ‘waz’-lelie echter van een andere variant, en wijken achtschild en 
altaar sterk af in de details. De rechthoekige plaque kent, net als bij de latere reliëfkralen, een  
                                                           
1129 Zie voor de datering der mallen par. 6.8. 



 263

andere versiering. Opvallend is dat de geribbelde zijranden van deze plaques, afwezig bij de 
vroege reliëfplaques (althans die van Kreta) maar aanwezig bij de late reliëfplaques, op de 
mallen meestal ontbreken. Ten slotte zij opgemerkt dat de vroege kalfvormige reliëfkraal 
overeenkomst vertoont met het viervoeter-motief op de Po 2-mal waar het de houding van het 
dier betreft. 
 
8.2.6.2 Griekse vasteland 
 
1 Er zijn van het Griekse vasteland 131 reliëfkralen en minstens 8 reliëfhangers bekend met 
een datering die niet later is dan LH IIA. 
 
2 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van goudblik dateren van 
LH I (of iets eerder: laat MH III). 
 
3 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van glas dateren van LH I. 
 
4 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van faience dateren van LH 
I (of iets eerder: laat MH III) en zijn met behulp van een mal vervaardigd. 
 
5 De groep van minstens 139 vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland is 
afkomstig van 9 vindplaatsen, waarvan 7 in Mycene en 2 in Kakovatos. Alle vondstcontexten 
zijn graven. De rijkste vindplaats is Schachtgraf III in Mycene, met 59 exemplaren (42 % van 
het totaal). De meeste ornamenten zijn vervaardigd van goudblik (118 x), de andere van glas 
(11 x), faience (6 x) en lapis lazuli (minstens 4 x). 
 
6 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland kenmerken zich door een 
grote vormenrijkdom. Zeven van de twintig vormtypen worden door slechts 1 exemplaar 
vertegenwoordigd, zes andere door 2-5 exemplaren. De zeven omvangrijkste typen omvatten 
achtereenvolgens 6, 7, 9, 10, 12, 20 (in twee varianten) en 44 exemplaren. De meeste 
vormtypen zijn op één enkele plaats aangetroffen. Het type van de meervoudig cilindrische 
plaque (negen glazen exemplaren uit Mycene en Kakovatos) werd echter in vier graven 
teruggevonden. 
 
7 Elf van de twintig vormtypen die onder de overgeleverde vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van het Griekse vasteland te onderscheiden zijn (zeven typen reliëfkralen en vier 
typen reliëfhangers), kunnen worden beschouwd als voorlopers, want zij keren terug in het 
reliëfkralen- en reliëfhangersmateriaal uit LH IIB-III. Het betreft de volgende typen: 
achtschild(?), granulenkraal, hartschelp, klimop, lelie, lelie met ‘vlag’, meervoudig 
cilindrische plaque, papyrus, rechthoekige plaque, trochusschelp en ‘waz’-lelie met staafje. 
 Van deze elf komen er zeven – achtschild(?), hartschelp, klimop, lelie, papyrus, 
rechthoekige plaque (met halfcilindrische randen) en ‘waz’-lelie met staafje – ook al vroeg 
voor op Kreta, zij het, met uitzondering van de hartschelp, in een andere variant.1130 
 
8 Tien van de elf vroege reliëfornamenten die in LH IIB/III weer in het kralenmateriaal 
opduiken (zie voorgaande conclusie), zijn ook bekend van mallen uit LM III/LH IIB-III.1131 
Op deze mallen zijn hartschelp, trochusschelp en rechthoekige plaque (de halfcilindrische  

                                                           
1130 Zie noot 1113. 
1131 Zie noot 1129. 
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randen incluis) van dezelfde variant.1132 Achtschild(?), klimop, papyrus en ‘Waz’-lelie met 
staafje zijn in een andere variant uitgesneden. Van de granulenkraal is de precieze vorm van 
de matrijs niet duidelijk. 
 
8.2.6.3 Aegeïsch gebied als geheel 
 
1 Mal Kn 1 (MM III-LM IA) levert aanvullend bewijsmateriaal voor onze kennis van de 
vroege reliëfkralen. De hierin uitgesneden rozet, trochusschelp en krullend blad kunnen als 
voorlopers worden beschouwd van latere reliëfkralen met deze vormen (LM III; LH IIA-
III).1133 Het krullend blad op mal Kn 1 is waarschijnlijk een vroege variant. 
 
2 De mening van G. Nightingale dat vóór de periode van de Myceense paleizen (LH IIIA-B) 
op het vasteland en Kreta geen glazen reliëfkralen voorkomen,1134 is wat betreft het vasteland 
onjuist (zie de reliëfkralen V 12-15, V 20, V 25 en V 27 uit LH I-IIA)1135 en wat betreft Kreta 
alleen technisch gezien juist: daar zijn wel glazen reliëfhangers uit MM III-LM I aangetroffen 
(K 13, K 18), die identiek zijn aan latere reliëfkralen. 
 
3 De vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers van goud- en zilverblik (gevonden in 
contexten die in datering uiteenlopen van VM III-MM I tot LM I) zijn samengesteld uit twee 
delen, een van reliëf voorzien voorblik en een achterblik. Van de vroegste exemplaren is de 
aard van het achterblik onduidelijk. Van exemplaren uit LM I is het achterblik ofwel vlak 
ofwel voorzien van reliëf. 
 De goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers van het vasteland die afkomstig zijn uit 
Grafcirkel A in Mycene (LH I-vroeg LH IIA) en uit LH IIA-contexten, zijn eveneens 
tweedelig. De waarschijnlijk oudst bekende vastelandsexemplaren, die in Mycene’s 
Grafcirkel B (laat MH III-LH I) werden teruggevonden, zijn echter niet van een achterblik 
voorzien. In één geval bestond de achterwand volgens de opgraver uit klei of kurk. Dit kan 
betekenen dat op het vasteland, bij de vroegste vervaardiging van reliëfkralen en 
reliëfhangers, het op Kreta reeds gangbare idee om deze ornamenten van een blikken 
achterwand te voorzien, nog geen ingang had gevonden. 
 
4 Het meestal kleine aantal vroege Aegeïsche exemplaren per vormtype kan samenhangen 
met de geringe beschikbaarheid van goudblik, glas en faience. 
 
5 Zes vroege Aegeïsche vormtypen – ‘drieblad’, granaatappel, klimop, slakspiraal, vogelpaar 
en ‘waz’-lelie (exemplaren gevonden in Mochlos, Knossos en Mycene) – onder de vroege 
reliëfkralen en reliëfhangers worden gekenmerkt door een draagelement in de vorm van een 
over dwars geribbeld, halfcilindrisch staafje, meest van goudblik, maar in één geval van 
faience. Ook de korte zijden van vroege rechthoekige vastelandsplaques van faience en glas 
zijn op een dergelijke wijze weergegeven. Naderhand komen deze halfcilinders voor bij korte  

                                                           
1132 Een van beide versieringsmotieven op de plaques, de klimop, keert terug op twee mallen: op Be 1 in een 
andere variant (motief 3), en op My 7 in dezelfde variant (motief 14). Bij deze laatste – overigens onvoltooide – 
matrijs ontbreken echter de halfcilindrische randen. 
1133 Uit LH IIA zijn alleen trochusschelpvormige reliëfkralen teruggevonden. De vroegst bekende exemplaren 
van de rozet en het krullend blad dateren uit LH IIB. 
1134 Nightingale 2000, 6: ‘In the periods prior to the Mycenaean palaces [LH IIIA-B] and on Minoan Crete 
earlier glass and faience beads occur, including some early relief beads, however these are only made of 
faience.’ 
1135 Ook onder de vondsten in LH IIB-contexten in Mycene bevonden zich diverse glazen reliëfkralen 
(bijvoorbeeld in kamergraven 55 en 71: zie Sakellariou 1985, 168-175 respectievelijk 204-207). 
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en lange voluten (Kreta, vasteland), zoals ook de mallen bewijzen, en als kaderranden bij het 
krullend blad (Kreta, vasteland, mallen) en de rechthoekige plaque (Kreta, vasteland, mallen). 
 
6 Op het vasteland (Mycene) verschijnen in laat MH III-LH I voor het eerst reliëfkralen en 
reliëfhangers. Dit moet een uitvloeisel zijn geweest van contacten tussen Myceners en 
inwoners van Kreta, waar al sinds de Oude Paleistijd (MM IB-II) reliëfkralen en reliëfhangers 
werden vervaardigd. 
 De vormtypen van de reliëfornamenten van het vasteland in laat MH III-LH IIA 
weerspiegelen grotendeels de hoogontwikkelde artistieke vormentaal van Kreta: de meeste 
zijn geïnspireerd op al langer bestaande of contemporaine Minoïsche ornamenttypen en 
andere kunstuitingen. 
 Hoewel de vroegste exemplaren van het vasteland (V 1-5 uit Grafcirkel B in Mycene) 
Minoïsche vormen of vormelementen bezitten, zijn ze mogelijk op het vasteland gemaakt, 
want de goudblikken reliëfornamenten V 1 en V 3 bezitten geen blikken achterwand,1136 zoals 
op Kreta, en de decoratie van de V 4-5-reliefkralen van faience (een ruit met scharende 
uiteinden) valt door zijn simpelheid en onderwerpskeuze uit de toon vergeleken met het 
contemporaine artistieke repertoire van Kreta. 
 
7 Het is aannemelijk dat het idee van glasgieten in mallen in LM I/LH I-IIA ingang vond in 
het Aegeïsch gebied. 
 
8.3 Reliëfornamenten aan het einde van de Bronstijd 
 
Aan het einde van LH IIIB2 en ten tijde van de overgang naar LH IIIC (begin 12e eeuw) 
vinden op de Peloponnesus en elders op het Griekse vasteland omvangrijke verwoestingen 
plaats, waardoor de Myceense paleiscultuur ineenstort. Mensen trekken weg uit de getroffen 
streken, ofschoon er op een aantal getroffen ‘sites’ opnieuw sprake is van bewoning. Zo 
worden in de citadel van Mycene opnieuw huizen gebouwd. In LH IIIC is sprake van 
immigranten in Achaea, op de Ionische eilanden (vooral Kephalonië) en in oostelijk Attika. 
Met betrekking tot Perati (oostelijk Attika), dat in deze periode een sterke bevolkingsgroei 
laat zien, is gesuggereerd dat zich hier migranten uit het landinwaarts gelegen Brauron 
vestigden.1137 
 Nog in LH IIIC gaan ook de bloeiende Myceense nederzettingen uit deze periode, zoals 
Lefkandi en Perati, ten onder (11e eeuw). 
 Hieronder worden de locaties in het Aegeïsch gebied geïnventariseerd waar 
reliëfornamenten uit LM/LH/LC IIIC zijn teruggevonden. Vervolgens wordt geprobeerd 
antwoord te geven op de vraag in hoeverre er dan nog mallen voor deze ornamenten worden 
gebruikt. 
 
8.3.1 Vasteland 
 
Op zeker twaalf locaties op het vasteland zijn in LH IIIC-vastelandscontexten ornamenten van 
goud, glas en faience aangetroffen: 
- Drosia (Achaea), kamergraf: een zegelring van goud.1138 
- Chalandritsa (Achaea), kamergraf: een glazen zegel, gevormd in een mal.1139 

                                                           
1136 Zie hierboven, ‘Aegeïsch gebied’, conclusie 3, en par. 8.2.3.2, Achtschild en Palmblad(?)/Vliegende 
vogel(?). Van de lelievormige reliëfkraal V 2 is onbekend of deze een achterwand bezit. 
1137 Dartmouth 28, 2000 (5), 4-6. 
1138 Papadopoulos 1978, fig. 280c, 324e; Papadopoulos 1979, 140 (PMX 15), 223 (nr. 7). 
1139 Papadopoulos 1978, fig. 299a-b, 331d; Papadopoulos 1979, 149-150 (PMX 144), 226 (nr. 127). 
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- Kalyvia Pellanis, tholosgraf (NW Peloponnesus): 25 kleine bolvormig kralen van glas.1140 
- Kangadhi (Achaea), kamergraf: een halsketting van gegoten gouden kralen en een met 
vegetatie versierde glazen plaque.1141 
- Katarraktis-Bouga, grafcontext (Achaea): zes halskettingen tellen samen 141 schakels. Het 
gaat in alle gevallen om reliëfornamenten van glas.1142 De reliëfornamenten van vijf kettingen 
dragen een versieringsmotief. Zelf zijn ze ovaal, min of meer driehoekig, of langwerpig van 
vorm. De langwerpige hebben een rechthoekig en een rond uiteinde. De versieringsmotieven 
zijn respectievelijk een lange voluut aan een staafje (9 exemplaren), een dubbele rozet (27 
exemplaren), een dubbele hartschelp (50 exemplaren), een dubbele hartschelp met zijwaartse 
uitbreiding (17 exemplaren), een dubbele spiraal of haarlok (31 exemplaren). De meeste 
reliëfornamenten van de zesde ketting hebben de vorm van een enkele hartschelp (6 
exemplaren). Een zevende ornament is ongeveer ovaal, mondt aan één zijde uit in een 
geribbelde knop en draagt als versieringsmotief een rondlopend snoer van pseudo-granulen. 
- Kladeos-Trypes, kamergraf (NW Peloponnesus): diadeem van glazen kralen.1143 
- Klauss, grafcontext (Achaea): 29 glazen reliëfkralen, waarvan er 22 een halsketting 
vormden.1144 Onder de kettingschakels bevinden zich twaalf korte voluten met staafje, twee 
met een ‘waz’-lelie versierde rechthoekige plaques waarvan de korte zijden als halfcilinders 
zijn weergegeven, en één hartschelp. Voorts zijn er 7 min of meer ovalen reliëfplaques 
teruggevonden, eveneens van glas. Vijf plaques zijn voorzien van één plastische uiteinde in de 
vorm van een geribbelde mini-halfcilinder. De versieringsmotieven zijn een rozet (drie 
exemplaren) en een rondlopend snoer van pseudo-granulen (twee exemplaren). Twee plaques 
bezitten elk twee plastische uiteinden, een geribbelde mini-halfcilinder en een rozet(?). Het 
versieringsmotief is een lelie. 
- Koukounara, graf (Messenië): diverse ‘cut-out’ reliëfs in diverse vormen (rozet, klimop, 
schelpen, enz.), alsmede een driehoekige gouden band en fragmenten van zulke banden.1145 
- Leontion-Ag. Ioannis, grafcontext (Achaea): twee halskettingen met in totaal 46 glazen 
schakels. Eén ketting, bestaande uit 21 reliëfplaques waarop mogelijk bijen of horzels zijn 
afgebeeld, omvat twee soorten plaques.1146 De plaques van de ene soort zijn ovaal en hebben 
elk twee gladde, ronde uiteinden, waarvan één knopvormig is (pl. 52:2). De plaques van de 
andere soort zijn veeleer driehoekig dan ovaal en bezitten elk één rechthoekig uiteinde in de 
vorm van een geribbelde halfcilinder, en één uiteinde in de vorm van een gladde ronde knop 
(pl. 52:3). De andere ketting bestaat uit 25 reliëfplaques waarop een achtschild is 
afgebeeld.1147 Ook deze plaques omvatten een ovalen en een meer driehoekige soort. Van de 
laatste bestaat het rechte uiteinde uit een geribbelde halfcilinder en het smalle uiteinde uit een 
geribbelde knop. De ovalen plaques zijn van twee dergelijke knoppen voorzien. 
- Malthi-Dorion, tholosgraf II (Messenië): diverse glazen plaques, onder meer versierd met 
spiralen en argonauten, twee exemplaren van een glazen krullend blad, een achtschild van 
glas en ronde gouden blaadjes en fragmenten van bladgoud.1148 

                                                           
1140 Konstantinidi 2001, 103 li. 
1141 Hood en Boardman 1955, 17; Papadopoulos 1979, 141, 145, 223 (nr. 17). 
1142 Papadopoulos 1978, fig. 287c, 288a-b, 290a-b, 291a, 325 (nrs. 15-18, 20, 25, 30); Papadopoulos 1979, 142 
(nr. 1), 143 (nrs. 2, 5, 7, 8), 223 (nrs. 20-25). 
1143 Konstantinidi 2001, 104 re. 
1144 Papadopoulos 1978, fig. 284a, 287b, 290b, 325 (13-14, 19, 21, 23); Papadopoulos 1979, 142 (nr. 1), 143 
(nrs. 3, 6, 8), 223 (nr. 28), 224 (nr. 50). 
1145 Konstantinidi 2001, 114 li. 
1146 Zie noot 396. Deze reliëfplaques worden besproken in par. 5.2, motief ‘Bij of insektenpop’, Kreta/Vasteland. 
1147 Papadopoulos 1978, fig. 289a, 325 (29), kl.pl. II, onderaan midden; Papadopoulos 1979, 143-144, nr. 9, 223, 
nr. 26. 
1148 Konstantinidi 2001, 119 li. 
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- Perati, begraafplaats (Attika):  375 kralen waren verspreid over 57 (van de 219) graven. 
Hiervan waren er 145 van goud, 88 van glas en 24 van faience en ‘frit’.1149 De weinige 
reliëfkralen hebben de vorm van een voluut met staafje (glas), een krullend blad (glas of 
faience), een rechthoekige plaque met dubbele argonaut (glas), een meervoudig cilindrische 
plaque (‘frit’ of faience), en een hartschelp (glas).1150 Ook is sprake van een amandelvormige 
reliëfkraal van goud. Dit exemplaar (pl. 51:3) is echter afkomstig uit een in LH IIIB-IIIC 
gedateerde context.1151 
- Tiryns‘, Unterburg’ en ‘Aussensiedlung’ (Argolis): in Tiryns zijn uit LH IIIA-C 259 
voorwerpen van glasachtige materialen teruggevonden. Er is vooralsnog geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen glas, faience en ‘frit’, al zouden alle ‘eenvoudige, onversierde’ 
kralen van glas zijn. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen kralen en hangers: alle 
voorwerpen die doorboord zijn, worden kralen genoemd.1152 Vierenveertig van zulke 
glasachtige ‘kralen’ zijn te dateren in LH IIIC.1153 De meeste hiervan zijn rondom 
vormgegeven. De weinige reliëfornamenten omvatten:1154 1. Een rechthoekige plaque met een 
sterk verweerd oppervlak, waarop ‘vielleicht Girlanden und ein Busch’ zijn afgebeeld. Ik 
vermoed echter dat het een argonaut betreft. 2. Een achtschildvormige reliëfkraal. 3. Een 
ovalen plaque die versierd is met concentrische cirkels, waarvan er één uit pseudo-granulen 
bestaat. De beide smalle uiteinden hebben de vorm van een geribbelde mini-halfcilinder. 4. 
Een incomplete plaque met een ongeveer halfelliptische contour. Het oppervlak is versierd 
met een cirkel van pseudo-granulen. Het smalle uiteinde is glad en knopvormig. 5. Een 
fragment van een rechthoekige reliëfkraal met spiralen (haarlokken). 6. Een fragment van een 
krullend blad-reliëfkraal. 7. Twee trochusschelpvormige reliëfkralen, waarvan één met 
pseudo-granulen. 
 
8.3.2 Kreta 
 
Het aantal Kretenzische sites waar reliëfkralen zijn teruggevonden van ná LM IIIA2, beperkt 
zich tot acht.1155 Het betreft reliëfkralen uit contexten die gedateerd zijn in LM IIIB (vijf), LM 
IIIB1 (twee) en LM IIIC (één: Phaistos-Liliana,1156 rotskamergraf A). Reliëfkralen uit LM  
                                                           
1149 Nightingale 2009, 495. Volgens de opgraver van Perati, S. Iakovidis (1980, 99), zou er voor sieraden, vooral 
kralen, ‘glaspasta’ zijn gebruikt, en zouden er slechts twee ‘waarschijnlijk geïmporteerde’ voorwerpen van glas 
zijn teruggevonden. Zie par. 3.6.2 voor een bespreking van deze termen. Nightingale maakt echter onderscheid 
tussen de glasachtige materialen glas, faience en ‘frit’, welk onderscheid in de praktijk door corrosie vaak 
moeilijk te maken is. Met ‘frit’ bedoelt Nightingale (noot 3) ‘a material consisting, like faience, of a body of 
sintered crystals, but wit no glaze.’ 
1150 Nightingale 2009, 498, 500-501, fig. 1d, 2a-c. Het betreft respectievelijk nrs. Δ 31, 115, 119, 177, 221. Zie 
voor ‘tubular beads’ of kralen met een meervoudig cilindrisch oppervlak par. 8.2.3.2 (‘Meervoudig cilindrische 
plaque’). Nightingale (2009, 501) noemt ook twee dergelijk exemplaren (waarvan 1 fragment) van ‘frit’ (Δ 80-
81 uit graf 30), die echter aan weerszijden een golvend oppervlak bezitten. 
1151 Zie par. 5.2, Amandelvormig motief, en noot 381. 
1152 Rahmstorf 2008, 215-216. 
1153 Rahmstorf 2008, 218, afb. 40. 
1154 Rahmstorf 2008, 221-223, 227-228, nrs. 1645 (trochusschelp met pseudo-granulen), 1754 (ovalen plaque), 
1756 (plaque met ?argonaut), 1759 (krullend blad), 1867 (halfelliptische plaque), 1879 (spiralen), 1910 
(trochusschelp), 1931 (achtschild), pl. 86, 95 (nrs. 7, 9, 10, 14). Zie ook Haevernick 1981A, 404-410. 
1155 Deze sites zijn: Armeni-Prinokephalo, Chania-Hagios Ioannis, Gournes-Pediados, Kalochoraphitis-Prinaria. 
Kasani-Bouges, Milatos-Hagios Phanourios, Metochi Kalou-Trapeza, Phaistos-Liliana. Informatie ontleend aan 
de chonologische overzichten van reliëfkraaltypen in Effinger 1996, 341-345. 
1156 De LM IIIC-reliëfkralen zijn van glas en hebben de vorm van een rozet (enkele exemplaren), een plaatje met 
een rozet (één exemplaar) en een altaar (één exemplaar). (Vorenstaande is ontleend aan Effinger 1996, 341-351.) 
Het betreft respectievelijk de voorwerpen PL 1d (283, 344, pl. 16e), PL 1e (283, pl. 16f) en PL 1f (283, 344, pl. 
16g). LM IIIC is in deze gevallen een verbetering van Furumark’s context-datering LM IIIB2. In hetzelfde graf 
en in graf D (LM IIIC-context) bevonden zich rondom vormgegeven kralen met de volgende vormen: bol, 
cilinder, graankorrel, kegel, klos en schijf (ontleend aan Effinger 1996, 283-284, 322-340). Het betreft de 
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IIIB2-contexten ontbreken volledig. Het gaat telkens om reliëfkralen van glas, één vondst van 
goudblik-exemplaren uitgezonderd.1157 
 
8.3.3 Elders in het Aegeïsch gebied 
 
Ook enkele LH IIIC-contexten elders in het Aegeïsch gebied bevatten sieraden: 
- Kephallenië, Diakata/Stavrohorapha, kamergraf A: dun goudblad, kralen van goud, glas en 
faience.1158 
- Naxos, Aplomata: in diverse kamergraven werden gouden sieraden teruggevonden, zoals 
drie reliëfjes in de vorm van zittende leeuwen, waarvan er twee uit dezelfde mal afkomstig 
lijken te zijn, negen kleine reliëfs in de vorm van bucrania, vier nagebootste schelpen, 
eenenveertig kralen in diverse vormen, en rechthoekige plaatjes, waaronder exemplaren die 
geïnciseerd zijn met parallelle lijnen.1159 
- Rhodos, Ialysos (verscheidene kamergraven) en Apollona-Lelos (kamergraf): kralen van 
goud en glas. De meeste gouden kralen hebben eenvoudige vormen (bolvormig, bikonisch, 
cilindrisch, langwerpig en gegroefd), al zijn er ook exemplaren in de vorm van een papyrus 
(twee vondstgroepen). Bovendien werden acht gouden voorwerpen met de vorm van een rozet 
aangetroffen. De glazen kralen zijn onder meer amandelvormig, bolvormig, ovaal en 
ringvormig.1160 
- Thasos, Theologou (ten zuiden van de prehistorische nederzetting Kastri): een groep LH 
IIIC-graven bevatte alleen kralen en andere sieraden van brons.1161 
 
8.3.4 Conclusie 
 
Het aantal sites in het Aegeïsch gebied waar sieraden zijn teruggevonden die van het einde 
van de Bronstijd dateren, steekt uitermate schril af bij het aantal sites met sieraadvondsten uit 
voorgaande perioden (LB IIIA-B). De Aegeërs blijken amper nog toegang te hebben tot glas 
en goud, al vormt Perati (oost-Attica) daarop een uitzondering,1162 en zijn in Achaea, in 
verhouding tot andere streken, veel reliëfornamenten van glas teruggevonden. De 
veelvormigheid van het sieradenmateriaal neemt drastisch af: rondom vormgegeven kralen 
met geometrische vormen, zoals die voorheen ook al geproduceerd werden, hebben de 
overhand. De omvang van het aantal teruggevonden reliëfkralen en het aandeel daarvan  

                                                                                                                                                                                     
voorwerpen PL 1g-k uit graf A, alsmede niet door haar in een tabel ondergebrachte kralen uit graf D in de vorm 
van een kegel en een cilinder. Ook in deze gevallen is LM IIIC een verbetering van Furumark’s context-datering 
LM IIIB2. Voorts zijn in een LM IIIC-nederzettingscontext in Katsamba, in een huis aan de rivier de Kairatos, 
glazen kralen aangetroffen (Alexiou, ‘Anaskafi Katsamba Kritis’, Praktika 1955, 313-314; Effinger 1996, 303; 
Konstantinidi 2001, 203 li.). In de nederzettingen Karphi en Palaikastro (Huis K, kamer 6) zijn in LM IIIC-
contexten sieraden in andere materialen dan goud, glas en faience gevonden (Konstantinidi 2001, 203). 
1157 Het betreft tien rozetvormige reliëfkralen uit Chania-Hagios Ioannis (Effinger 1996, 170, nr. ChH 2a, pl. 1e, 
30a). Bovendien worden vier kralen uit Gournes-Pediados aangemerkt als gemaakt van ‘porselein’ (Effinger, 
nrs. Go 1m, p, q). 
1158 Konstantinidi 2001, 121 re.-122 li. Kamergraf B (eveneens LH IIIC-context) bevatte zes kegelvormige 
‘buttons’ van steatiet. 
1159 Konstantinidi 2001, 160-161. Het betreft onder meer de graven A en B. De leeuwen bezitten gaatjes voor 
bevestiging en zijn afkomstig uit Graf A. Zie Kardara, Chr., Aplomata Naxos, Kinita Evrimata, Athene 1977, 4-
8. 
1160 Konstantinidi 2001, 163 li., 165-166. Het betreft ‘New Tombs’ 20, 32, 52, 61, 62 (alleen de kinderbijzetting), 
67, 83-84 in Ialysos. Er is ook sprake van gouden banden, en van langgerekte kralen en lantaarnvormige hangers 
in faience. De dateringscontext van graven NT 61 en 67 wordt omschreven als ‘advanced LH IIIC’. Zie Benzi 
1992, 233 e.v. 
1161 Konstantinidi 2001, 170 re.-171 li. 
1162 Iakovidis (1980, 99) merkt op: ‘Compared with other contemporary cemeteries, especially in Attica, the 
proportion of gold objects found is surprisingly high.’ 
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binnen het geheel der sieraadvondsten uit de Aegeïsche Bronstijd is uiterst gering. Dat geldt 
ook voor de vondsten uit Perati. 

Geen van de achtentwintig mallen is in een LH IIIC-context gevonden.1163 De Dimini-mal 
(vondstcontext: overgang LH IIIB-C) is uit de periode waarin de ineenstorting van de 
Myceense cultuur zich voltrekt. Hij kan misschien als illustratie dienen van de neergang in 
artistieke kwaliteit in de vormentaal der Myceners, die al in LM IIIB was ingezet:1164 te zien 
zijn twee eenvoudige kraalvormpjes, een amandelvorm en een rechthoekige vorm met 
dwarsgroeven. De verminderde kwaliteit kan in dit geval echter ook samenhangen met het 
artistieke niveau van een mallensnijder die aan de periferie van de Myceense macht 
(Thessalië) zijn ambacht uitoefende. 

In LM/LH IIIC, na de ineenstorting van de Myceense paleizen, werden in het Aegeïsch 
gebied kennelijk geen mallen voor reliëfkralen en reliëfhangers meer vervaardigd en gebruikt. 
De meeste teruggevonden reliëfornamenten uit deze periode, die met behulp van een mal 
vervaardigd zijn, moeten uit eerdere tijd stammen en zijn dus erfstukken. Alleen in Achaea 
ging de vervaardiging van reliëfkralen mogelijk wat langer door dan elders. 
 

                                                           
1163 Wel is te Volos (Thessalië) een mal in een vroeg LH IIIC-vondstcontext aangetroffen. Deze mal, blijkbaar 
bestemd voor sieraden, is niet gepubliceerd. Zie Appendix I. 
1164 Hood 1978, 240. 
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9 Slotbeschouwing 
 
De achtentwintig Minoïsche en Myceense stenen mallen en malfragmenten voor 
reliëfornamenten en cultusvoorwerpen die tot dusverre bekend zijn, hebben doorgaans de 
vorm van een min of meer rechthoekige plaat of blok. Ze zijn van gesteenten en mineralen 
zoals steatiet en serpentijn, die zich door hun relatieve zachtheid en compacte structuur goed 
laten bewerken en die, bij blootstelling aan hitte, niet breken maar hard worden. Meestal zijn 
één of twee zijden van matrijzen voorzien. Er zijn echter ook (blokvormige) mallen met drie, 
vier of zes bewerkte oppervlakken. Het aantal matrijzen per mal loopt sterk uiteen: van één tot 
drieëntwintig. Waarschijnlijk werd een mal niet in één keer van matrijzen voorzien, maar op 
gezette tijden, naar behoefte.1165 

De mallen kunnen naar hun uiterlijke kenmerken, en daarmee samenhangende wijze van 
gebruik, worden verdeeld in mallen zonder gietkanalen en pengaten, mallen met gietkanalen 
en/of pengaten, en combinatiemallen. De eerste categorie is met zeventien mallen het 
omvangrijkst. Ze zijn zowel afkomstig van Kreta (Kn 1-6, Po 2) als van het vasteland (Mi, 
My 1-4, My 6-7, Ni, Th). Eén mal is van onbekende herkomst (Be 1). Deze mallen waren 
bedoeld voor de vervaardiging van enkelzijdige reliëfornamenten met vlakke achterzijde dan 
wel dubbelzijdige reliëfornamenten van goudblik.1166 Dubbelzijdige exemplaren ontstonden 
door twee helften aaneen te solderen, hetgeen alleen mogelijk is bij symmetrische vormen. De 
tweede categorie omvat vijf Kretenzische mallen (Ch, Go, Kr, Pa, Si 2), één vastelandsmal 
(Di) en mogelijk ook de mal van Chios (Em). Zij waren bedoeld voor het gieten van 
dubbelzijdige reliëfornamenten met behulp van een contramal, of voor het gieten van 
enkelzijdige reliëfornamenten waarbij de mal met een soort tegel werd afgedekt. Drie van 
deze mallen tellen elk slechts één matrijs. De derde categorie, die der combinatiemallen, 
omvat twee mallen van Kreta (Po 1, Si 1), één van het vasteland (My 5) en één van 
onbekende herkomst (Be 2). Hiermee werden verschillende technieken toegepast, ter 
vervaardiging van verschillende typen sieraden. Er bestonden bovendien combinatiematrijzen, 
dat wil zeggen dat in een en dezelfde matrijs verschillende materialen werden gebruikt. 

Het nut van een mal voor de pre- en protohistorische samenleving staat buiten kijf: mallen 
boden de mogelijkheid om, na een eenmalige creatieve investering, voorwerpen van geringe 
grootte zonder veel inspanning en in serie te vervaardigen. Het was zowel efficiënt 
gereedschap voor een ambachtsman die herhaaldelijk opdracht kreeg kleinere wapens en 
gebruiksvoorwerpen voort te brengen, als voor een kunstenaar die geacht werd sieraden met 
standaardmotieven te produceren. 
 
De twee vroegste ons bekende stenen mallen voor reliëfornamenten in het Aegeïsch gebied, 
de Sitia-mallen 1 en 2, dateren uit een periode, in de Midden-Bronstijd op Kreta (MM II of 
MM III), waarin het gebruik van stenen mallen een belangrijke activiteit onder regie van de 
paleizen is. Een groep van vijftien gietmallen voor gebruiksvoorwerpen en wapens, 
grotendeels teruggevonden in het Paleis van Mallia, getuigt hiervan.1167 Ongeveer de helft 
was oorspronkelijk tweedelig, de andere werden tijdens het gieten mogelijk afgedekt met een  

                                                           
1165 Zie par. 5.4. 
1166 Van negen van deze mallen (Kn 3-6, My 4, Ni, Th) resteert slechts een fragment. Hoewel bij de 
overgebleven matrijzen geen gietkanalen zijn uitgesneden, is het niet op voorhand uitgesloten dat dit bij een 
enkele verloren gegane matrijs wel het geval was. 
1167 Twaalf van deze mallen – afkomstig uit de ‘NW Area’ van het paleis van Mallia – zijn aanvankelijk 
gedateerd in MM I-II, en naderhand in MM III (zie Evely 2000, 356, 358, 360, nrs. 5-8, 13-14, 19-24). Drie 
mallen zijn gedateerd in MM II-III (idem, nrs. 9, 26, 33). Twee hiervan zijn afkomstig uit een werkplaats in 
‘Quartier Mu’, één is afkomstig uit Myrtos-Pyrgos. 
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plaat. Opvallend is dat zes exemplaren bestemd zijn voor de vervaardiging van 
dubbelbijlen.1168 

Twee andere mallen voor gebruiksvoorwerpen dan wel wapens, beide van steen, zijn 
mogelijk nog ouder. De ene, een fragment uit Knossos (MM IA), is niet gepubliceerd.1169 De 
andere, een gietmal afkomstig uit Koumasa in de Mesaravlakte en gedateerd in VM-MM, 
bezit een matrijs voor een dubbelbijl, die overeenkomst zou vertonen met de matrijs in de 
oudst bekende mal van Kreta: een gietmal van koper of brons uit Vasiliki (VM II).1170 

De mallen uit Sitia hebben met deze groep mallen gemeen dat ze gietkenmerken 
bezitten.1171 Sitia-mal 2 was waarschijnlijk tweedelig. Van Sitia-mal 1 is dat niet duidelijk. 
Het bijzondere van de Sitia-mallen is het doel waarvoor ze zijn gemaakt. De meeste matrijzen 
in beide mallen konden, naar hun aard, gebruiksvoorwerpen noch wapens voortbrengen. De 
uitgesneden matrijzen zijn die van cultusvoorwerpen dan wel votiefgeschenken, die tevens als 
sieraden kunnen worden beschouwd: gedecoreerde dubbelbijlen met golvende contouren, een 
zonneschijf (?), ‘cultushorens’, godinnen of priesteressen die attributen omhoogsteken, en een 
vrouw(?) met een kosmische schijf. Enkele matrijzen in de Sitia-mallen geven echter blijk van 
verwantschap met de matrijzen in de mallen voor gebruiksvoorwerpen en wapens. In mal Si 1 
zijn enkele stangachtige matrijzen aangebracht, vergelijkbaar met die op de ‘gebruiksmallen’. 
Op mal Si 2 bevinden zich twee (sier)matrijzen voor een dubbelbijl, het voorwerp dat als 
wapen dan wel gebruiksvoorwerp het vaakst door de eerste Kretenzische mallensnijders werd 
uitgesneden. Een tweede bijzonderheid is van technische aard: één van de matrijzen in Sitia-
mal 1, het figuurtje met schijf, was waarschijnlijk bedoeld voor het stansen van blik, mogelijk 
van een edelmetaal. Deze matrijs, mogelijk de enige in de mal waarbij een giettrechter 
ontbreekt, is zeer ondiep, net als de andere matrijzen in de mal.1172 Ook die matrijzen lenen 
zich goed voor het stansen van blik. 
 
Kreta is de kraamkamer van de reliëfkraal en de reliëfhanger, al is hun ontstaan geïnspireerd 
op voorbeelden uit Egypte en Mesopotamië. Ook de vertrouwdheid van de Kretenzers met het 
zegelsnijdersambacht heeft waarschijnlijk aan dit ontstaan bijgedragen. ‘Intaglio’ snijden is 
immers de techniek waarmee zowel zegels werden gegraveerd als matrijzen vervaardigd.1173  

In het Midden-Minoïsch duiken de ornamenten met een voorzijde in reliëf en een vlakke 
achterzijde voor het eerst op. Het vroegste bewijs voor het met een open mal vervaardigen 
van reliëfkralen is een reeks van zesentwintig rechthoekige gedecoreerde reliëfplaques in 
faience uit Mallia (MM I-II).1174 Andere reliëfkralen en reliëfhangers uit die tijd, en mogelijk 
zelfs van een wat eerder tijdstip (VM II-MM IA?; VM III-MM IA), zijn van goudblik. 1175 Ze 
komen telkens als enkel exemplaar voor, hetgeen kan samenhangen met de beschikbaarheid  

                                                           
1168 Tweedelig zijn alleen de mallen met een matrijs voor een dubbelbijl, alsmede een exemplaar met een matrijs 
voor een mogelijke speerpunt. 
1169 Verder zijn alleen het inventarisnummer (RR/58/224) en het materiaal (zandsteen) bekend. Zie Evely 2000, 
360, nr. 31. 
1170 Zie noot 340 voor de mal uit Vasiliki, en noot 341 voor de mal uit Koumasa. 
1171 Van het ongepubliceerde zandstenen fragment uit Knossos is dat echter onduidelijk (Evely 2000, 360, nr. 
31). 
1172 Het gaat om matrijs 1. Onduidelijk is of matrijs 3 een giettrechter bezit. Op een MM II-III-mal uit een 
werkplaats in Mallia, bestemd voor drie beitels en een puntig instrument(?), ontbreekt bij zeker twee 
beitelmatrijzen eveneens een gietkanaal (Evely 2000, 356, 358, nr. 9). 
1173 Zie Hughes-Brock, 2008, 128-129. Zij noemt als externe inspiratiebronnen voor het ontstaan van de 
reliëfkraal: 1. Egyptische halssnoeren of armbanden die uit een reeks identiek vormgegeven onderdelen bestaan, 
die zij aan zij tegen elkaar aan liggen. 2. Egyptische sieraden in de vorm van vruchten en bloemen, die deel 
uitmaken van guirlandes. 3. Mesopotamische Ishtar- en sterhangers van goud en glas. Deze platte metalen 
hangers hebben een opgerolde bovenkant, die zo een buisje voor de rijgdraad vormt. 
1174 Zie par. 8.2.2.1, K 5. 
1175 Zie par. 8.2.2.1, K 1-3. 
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van de kostbare grondstof goud. De eerste goudblik-ornamenten die in serie worden 
aangetroffen, zijn twee reliëfkralen uit de Jonge Paleistijd (Heraklion-Poros; MM III-LM 
I);1176 deze zijn zeker in een mal vervaardigd. Andere komen uit Mochlos, Mallia en 
Knossos.1177 Ook met de hand gesneden reliëfkralen van steatiet (waaronder een exemplaar 
uit VM II-MM II), serpentijn, dioriet(?), bergkristal en halfedelsteen zijn teruggevonden, 
evenals een exemplaar van zilverblik.1178 Een massief gouden exemplaar uit het paleis van 
Knossos moet zijn gegoten.1179 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers worden veelal 
gevonden in graven, maar ook in een heiligdom, een paleisruimte en een voorraadkamer van 
een huis. 
 
De vroegste mal waarin matrijzen voor reliëfkralen zijn uitgesneden is Knossos-mal 1 (MM 
III-LM IA), een enkelvoudige, open mal van steatiet. Met behulp van deze mal werden 
hoogstwaarschijnlijk reliëfornamenten van faience gemaakt, zeker in de diepere matrijzen, 
waarin het stansen van goudblik niet mogelijk is. Naast de drie matrijzen voor reliëfkralen, 
die voorlopers zijn van vaste reliëfkraalmotieven (rozet, trochusschelp, krullend blad), zijn in 
de mal andersoortige sieraadmatrijzen aangebracht: een mogelijk onderdeel van een armband, 
en een of twee cultusvoorwerpen (gebalde hand, trompetschelp). Deze mal zou zijn 
aangetroffen in een opslagplaats van goederen voor de paleiscultus. 

De mal kan als een overgangsmal worden beschouwd. Enerzijds zien we een echo van de 
Sitia-mallen, die geheel of bijna geheel in het teken stonden van de cultus, anderzijds is er de 
voorafschaduwing van de latere ‘reliëfkraalmallen’. 
 
Een andere vroege mal is de Gournia-mal (LM I), die ofwel een eendelige ofwel de helft van 
een tweedelige gietmal is. De enige matrijs heeft de vorm van een enkelbladsbijl van enkele 
centimeters lengte en was mogelijk bedoeld voor de productie van cultusvoorwerpjes. De 
uiterlijke kenmerken van de mal (gietkanaal en ontluchtingskanalen) en de onderwerpskeuze 
van de matrijs plaatsen hem in dezelfde categorie als de Sitia-mallen. 
 
Als we kunnen afgaan op de schaarse vondsten, blijft de productie van reliëfkralen en 
reliëfhangers aan het begin van de Late Bronstijd beperkt van omvang.1180 De mal was 
weliswaar al eerder als serieproductiemiddel ontdekt, hij werd ten tijde van de Minoïsche 
paleizen (MM IB-LM IB) misschien zelden als zodanig gebruikt. Behalve goud was mogelijk 
ook faience niet voortdurend beschikbaar, of slechts mondjesmaat. 

Een belangrijke gebeurtenis was de introductie vanuit het Nabije Oosten of Egypte van 
een nieuw materiaal, glas. De vroegste op Kreta teruggevonden reliëfornamenten van glas zijn 
enkele hangers uit LM I (vier hartschelpen en een ‘driehoek’ uit Heraklion-Poros),1181 die 
hetzij met de hand zijn gesneden (‘cold-cutting’), hetzij in een mal zijn gevormd. 

Zeven of acht van de dertien vroege typen reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta zijn 
voorlopers van uit later tijd bekende kraal- en hangervormen. Van andere vroege vormtypen 
keren bepaalde aspecten naderhand terug.1182 
 
In de Jonge Paleistijd (MM III-LM I) op Kreta bloeit de Minoïsche beschaving als nooit 
tevoren. Kretenzische zeevaarders zijn in de hele omgeving actief en komen in contact met de  
                                                           
1176 De precieze herkomst is Heraklion-Poros, rotsholgraf I. Zie par. 8.2.2.1, K 14. 
1177 Zie par. 8.2.2.1. Mochlos: K 1-2, 15. Mallia: K 3. Knossos: K 10-11. 
1178 Zie par. 8.2.2.1. Steatiet: K 4, K 12. Serpentijn: K 19. Dioriet(?): K 19. Bergkristal: K 17, K 19. 
Halfedelsteen: K 9, K 19. Zilverblik: K 16. 
1179 Zie par. 8.2.2.1, K 8. 
1180 Dit geldt evenzeer voor de productie van rondom vormgegeven kralen. 
1181 De precieze herkomst is Heraklion-Poros, rotsholgraf I. Zie par. 8.2.2.1, K 13 en K 18. 
1182 Zie par. 8.2.2.3, ‘Voorlopers’. 
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minder ontwikkelde beschaving van het Griekse vasteland. Daar verschijnen nu voor het eerst 
reliëfkralen en reliëfhangers. De vroegste teruggevonden exemplaren, uit Grafcirkel B in 
Mycene (laat MH III-LH I, gelijktijdig met laat MM III-LM IA), zijn van goudblik en 
faience.1183 Onduidelijk is in hoeverre ze met behulp van mallen zijn gemaakt. Deze 
reliëfornamenten zijn grotendeels geïnspireerd op het Minoïsche artistieke repertoire, zoals 
ook het ornamenttype zelf is ontleend aan de Minoërs. De opvulling van de achterzijde van 
een goudblik-exemplaar met een ander materiaal,1184 en de decoratie van de faience 
exemplaren,1185 kunnen echter wijzen op plaatselijke makelij. 

Het merendeel van de vroege reliëfornamenten van het vasteland is van goudblik en 
concentreert zich in Mycene’s Grafcirkel A (LH I-IIA, gelijktijdig met LM IA-B). Net als op 
Kreta zijn de vormtypen divers. Het aantal exemplaren per vormtype is weliswaar groter dan 
op Kreta, maar blijft meestal beperkt. In LH I (LM IA) verschijnen ook exemplaren van glas, 
waarschijnlijk gelijktijdig met die op Kreta. Hoewel bepaalde glazen ornamenten van het 
vasteland uit West-Azië afkomstig kunnen zijn,1186 vond het idee van glasgieten in mallen 
waarschijnlijk in deze periode ingang in het Aegeïsch gebied.1187 In een volgende fase duiken 
reliëfkralen en reliëfhangers ook elders op het Griekse vasteland op (Kakovatos; LH IIA/LM 
IB). Elf van de twintig vroege vormtypen van het vasteland keren terug in het latere 
Aegeïsche materiaal. Hiervan komen er zeven ook al vroeg voor op Kreta, zij het doorgaans 
in een andere variant.1188 
 
De beginnende Myceense samenleving ontleent aan de op dat moment hoogontwikkelde 
Kretenzische beschaving de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van 
diverse ambachten,1189 waaronder misschien ook het snijden van mallen voor reliëfsieraden. 
Na de verwoesting van de Kretenzische paleizen (einde LM IB, contemporain met einde LH 
IIA) groeien Mycene en andere centra op het vasteland in relatief korte tijd uit tot machtig 
bolwerken. Het paleis van Knossos wordt als enige Kretenzische paleis herbouwd en komt 
waarschijnlijk onder Myceense heerschappij te staan. In LH IIB (LM II) komt op het 
vasteland, vooralsnog voornamelijk in Mycene, de productie van reliëfkralen en reliëfhangers 
met mallen goed op gang. Van Kreta weten we over het snijden en gebruiken van mallen in 
LM II zo goed als niets: het geringe aantal vondsten speelt ons parten. 

Ten tijde van de Myceense paleizen (LH IIIA-B) worden reliëfkralen op het hele 
vasteland bij duizenden geproduceerd. Ook op Kreta zijn er uit deze periode (LM IIIA-B) 
bijna zestienhonderd teruggevonden (97,5 % van het totaal). Het vormenrepertoire omvat een 
groot aantal standaardmotieven, waarvan een beperkt aantal te herleiden is tot het eerdere 
materiaal van Kreta (tot en met LM IB) en het vasteland (tot en met LH IIA). Sommige 
motieven hebben een religieus-symbolisch karakter (achtschild, altaar, argonaut, bij?, 
hartschelp?, octopus, schenkkan, vlinder?, vrouw met handen in haar zij), van andere wordt 
verondersteld dat ze andere betekenissen hebben.1190 Mogelijk werden reliëfkralen bij 
officiële gelegenheden gedragen.1191 Exemplaren van goudblik en glas worden nu veelvuldig  

                                                           
1183 Zie par. 8.2.3.1, V 1-5. 
1184 Zie par. 8.2.3.1, reliëfhanger V 1, en par. 8.2.3.2, ‘Achtschild’. 
1185 Zie par. 8.2.3.1, reliëfkralen V 4-5, en par. 8.2.3.2, ‘Rechthoekige plaque, gedecoreerd met ruit’. 
1186 Zie par. 8.2.3.2, ‘Rechthoekige plaque, gedecoreerd met tonvormige motieven (V 13)’ en ‘Meervoudig 
cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27)’. 
1187 Zie par. 8.2.5. 
1188 Zie par. 8.2.3.3, ‘Voorlopers’. 
1189 Dat geldt zeker voor het snijden van ivoor (zie Velsink 2003, 27), en waarschijnlijk ook voor de 
vervaardiging van faience (zie Polinger Foster 1979, 120). 
1190 Zie Hughes-Brock 1999, 287-288. 
1191 Die suggestie wordt volgens Hughes-Brock (2008, 134) gewekt door het feit dat reliëfkralen doorgaans in 
graven gevonden zijn, alsmede door voorstellingen zoals het zgn. ‘Priest-king fresco’. 
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van nagebootste granulen voorzien, vooral op het vasteland (LH IIB-IIIB). Deze wijze van 
versieren is al te zien bij sommige vroege Kretenzische reliëfkralen in faience (MM IB-II) en 
goudblik (LM IA).1192 Behalve matrijzen voor kralen en hangers worden ook matrijzen voor 
appliqué’s in de mallen uitgesneden (zoals Minoïsch-Myceense zuilen). Goudblik en glas zijn 
de materialen die in de mallen worden gebruikt. Faience vindt nog maar weinig toepassing en 
wordt wellicht verdrongen door glas. Het gebruik van (vloeibaar) glas brengt met zich mee 
dat ter weerszijden van matrijzen lange smalle groeven voor een rijgdraad worden 
uitgespaard. 

Met de ineenstorting van de Myceense paleizen, aan het einde van LH IIIB2 en ten tijde 
van de overgang naar LH IIIC, komt er een einde aan de vervaardiging van ‘reliëfkraalmallen’ 
in het Aegeïsch gebied.1193 De teruggevonden reliëfkralen uit LM/LH IIIC zijn erfstukken. 
Alleen in Achaea ging de vervaardiging van reliëfkralen mogelijk wat langer door dan elders. 
 
Ruim de helft van de mallen komt uit de twee belangrijkste centra van de Minoïsche en 
Myceense beschaving: acht uit Knossos en omgeving, zeven uit Mycene. Van de overige tien 
mallen met een bekende plaats van herkomst zijn er minstens zes in een belangrijk regionaal 
centrum teruggevonden. De productie en het gebruik van de mallen stonden 
hoogstwaarschijnlijk onder controle van deze centra, dat wil zeggen van de plaatselijke 
paleizen waar het gezag zetelde.1194 Andere aanwijzingen daarvoor zijn (1) De vermeldingen 
op Lineair B-tabletten van ambachtslieden die blijkbaar aan het paleis verbonden waren, en 
die werkten met materialen die in de mallen werden gebruikt; (2) Het feit dat de mallen uit 
een goed gedateerde vondstcontext niet later dateren dan de overgang van LH IIIB naar LH 
IIIC, de tijd van de ineenstorting van de Myceense paleizen en het einde van het Lineair B-
schrift; en wellicht ook (3) De aanwezigheid van Lineair B-tekens op een der mallen. 

Eén mal is vermoedelijk aangetroffen in een werkplaatscontext.1195 Een andere mal is 
gevonden tegenover de ingang van een werkplaats, en was daar misschien uit afkomstig.1196 
Zes andere mallen zijn mogelijk in een magazijncontext gevonden;1197 in zeker één geval kan 
er sprake zijn van een combinatie van een werkplaats en een magazijn,1198 in een ander geval 
betrof het een opslagplaats voor de paleiscultus.1199 Mogelijk werden mallen pas naar een 
werkplaats gebracht, zodra een ambachtsman opdracht kreeg bepaalde sieraden te 
vervaardigen.1200 Fragmenten van zeker één en waarschijnlijk twee mallen komen uit een 
grafcontext.1201 Het is aannemelijk dat ze kapot in het graf zijn meegegeven. Beide zijn 
afkomstig van Kreta. Hoewel deze mallen hun primaire, praktische nut verloren hadden, 
werden ze als kostbaarheden gekoesterd. 

                                                           
1192 Zie par. 8.2.2.1, respectievelijk K 6 en K 11. 
1193 Zie par. 8.3. 
1194 Zie par. 7.6. 
1195 Mal Mi van het vasteland. 
1196 Mal Di van het vasteland. 
1197 Mallen Go, Kn 1 en Pa van Kreta, en mallen My 3, My 7 en Th van het vasteland. 
1198 Mal Th. 
1199 Mal Kn 1. 
1200 Zie noot 951. 
1201 Mallen Kn 3 en Kn 6. 
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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 
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SAMENVATTING 
 
 
Onderwerp en onderzoeksvragen 
Het onderwerp van dit proefschrift zijn de Aegeïsche stenen mallen uit de Bronstijd (ca. 3000-
1100 v. Chr.), bestemd voor de productie van kleine reliëfornamenten en cultusvoorwerpen. 
In deze studie worden deze mallen voor het eerst gedetailleerd behandeld en in hun 
archeologische en artistieke samenhang beschouwd. Het betreft in meerderheid enkelvoudige, 
‘open’ mallen, waarin siervoorwerpen van goudblik, glas en faience werden geperst dan wel 
gegoten. De overige mallen waren oorspronkelijk tweedelig en ‘gesloten’. Hierin werden 
kleine voorwerpen met een dubbelzijdige reliëf gevormd. 
 
Deze studie behandelt de volgende vragen: 
- Welke materialen werden gebruikt? 
- Voor welk type voorwerp dienden de matrijzen (kraal, hanger, appliqué, votiefgeschenk, 
voorwerp voor ritueel gebruik)? 
- Welke motieven zijn in de mallen uitgesneden, en welke betekenis bezaten sommige 
motieven? Welke verspreiding kenden deze motieven binnen het artistieke repertoire van het 
Aegeïsch gebied in de Bronstijd, in het bijzonder in dat van de reliëfkralen, reliëfhangers en 
cultusvoorwerpen? 
- Werd een mal in één continu proces van motieven voorzien? 
- Uit welke periode(n) dateren de mallen, en waar ligt hun oorsprong? 
- In welke vondstcontexten werden de mallen aangetroffen? Is er in als werkplaats 
geïdentificeerde ruimtes bewijs te vinden voor a. het snijden van mallen, en b. de productie 
van reliëfornamenten? Werden mallen en reliëfornamenten in dezelfde werkplaats 
geproduceerd? Controleerden de Minoїsche en Myceense paleizen de productie en het gebruik 
van de mallen? 
- Een relatief klein aantal reliëfkralen en reliëfhangers heeft een vroege ontstaansdatum (tot en 
met LM I/LH IIA). Hoe zien deze exemplaren eruit? Zijn ze verwant aan de latere? Zijn ze 
met behulp van een mal vervaardigd? Zijn de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het 
Griekse vasteland beïnvloed door de Kretenzische? 
- Wat is de relatie tussen de mallen van Kreta en die van het Griekse vasteland? 
- In hoeverre worden aan het einde van de Bronstijd in het Aegeïsch gebied nog mallen voor 
reliëfornamenten gebruikt? 
 
Catalogus 
In hoofdstuk 2, de ‘Catalogus’, zijn de achtentwintig Minoïsche en Myceense mallen en 
malfragmenten naar herkomstgebied gerangschikt. Van elke afzonderlijke mal komen 
uiterlijk, staat, steensoort, vondstomstandigheden, motieven en bibliografie aan de orde. Er 
wordt informatie verschaft over technische en andere bijzonderheden van de mallen. 
 
Materialen en technieken 
In hoofdstuk 3 worden de materialen en technieken besproken, die de producenten en 
gebruikers van de mallen ten dienste stonden. 
 Voorwerpen die met behulp van Minoïsche en Myceense sieraadmallen zijn vervaardigd, 
bestaan uit goud, glas en faience. Ook is een gering aantal reliëfornamenten van zilver 
teruggevonden, hetgeen er op wijst dat in deze mallen ook zilver werd gebruikt, zij het op 
beperkte schaal. 
 Metalen reliëfkralen werden gevormd door ze met hamers en ponsen in een negatieve 
matrijs te drijven, hetgeen als een manier van stansen kan worden beschouwd. Wanneer het  
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metaal dun is, kan het in de matrijs worden gewreven of gedrukt met behulp van een spatel. 
Mogelijk werd er bij het werken met plaatmetaal een intermediair gebruikt, een zogeheten 
‘force’. Hierbij wordt het te bewerken goud of zilver op de matrijs gelegd, en daar bovenop 
een loden plaatje of een stuk was. Deze intermediair wordt in de matrijs gehamerd en drijft 
het goud of zilver met zich mee, dat zo niet beschadigd raakt door hamerslagen en ponsen. 
 Het is onwaarschijnlijk dat er reliëfkralen zijn vervaardigd door ze te stempelen met 
behulp van een pons. Dergelijke ponsen uit de Bronstijd zijn in het Aegeïsche gebied niet 
teruggevonden. Hoewel het plausibel lijkt dat er voor de versiering van ‘Cypro-Myceense’ 
diademen ponsen zijn gebruikt, betrof het wellicht een Cypriotisch gebruik, dat niet 
overgenomen is uit de Myceense samenleving, maar uit Egypte of het Nabije Oosten. 
 Solderen, in de Griekse Bronstijd vanaf LM/LH I veelal toegepast ten behoeve van 
filigrain en granulatie, bleek een geschikte techniek om de vlakke achterzijde van 
goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers aan de van reliëf voorziene voorzijde te bevestigen. 
Bovendien konden twee reliëfkralen van goudblik, gevormd in een tweezijdig symmetrische 
matrijs, zo worden samengevoegd tot een dubbele reliëfkraal. Over het algemeen vond 
bevestiging van kraalhelften plaats door de randen van voor- en achterblik samen te vouwen. 
 In Mycene en Spata zijn glazen reliëfkralen teruggevonden, die ‘ingepakt’ zijn in goudblik. 
Het zal weinig moeite hebben gekost een gouden omhulling aan te brengen, indien kern en 
omhulling in dezelfde matrijs werden gevormd. Voorts is uit Kamilari-Gligori Korphi op 
Kreta een dubbelzijdige goudblikken reliëfkraal met een bronzen kern afkomstig. 
 De grondstof glas werd in de Late Bronstijd in het Aegeïsch gebied, midden in een tijd dat 
het daar met behulp van mallen overvloedig werd gebruikt voor de vorming van 
reliëfornamenten, waarschijnlijk niet in eigen productiecentra vervaardigd, maar geïmporteerd 
uit het Nabije Oosten of Egypte. 
 De vroegste, schaarse ornamenten van glas die in het Aegeïsche gebied zijn 
teruggevonden, dateren van het begin van de Late Bronstijd (LM I-LH I). Een punt van 
overeenstemming in de vakliteratuur is dat Myceense glazen reliëfkralen gegoten zijn (hoewel 
´chip casting´ door G. Nightingale als alternatief wordt genoemd). Het gieten van glas is 
mogelijk door het te verhitten en in vloeibare vorm in een mal te gieten. Ook kan, zoals uit 
experimenten is gebleken, een hoeveelheid stroperig glas, die zich aan het uiteinde van een 
kleien of metalen staaf bevindt, in een mal worden gedrukt, waarna de glasdraad wordt 
afgesneden of snel wordt weggetrokken, en de glasmassa in de matrijs glad wordt gestreken 
met bijvoorbeeld een vlakke terracottascherf. 
 Hoewel het technisch gezien ook mogelijk is om glassieraden door middel van de verloren-
wastechniek te gieten, lijkt het niet waarschijnlijk dat dit gebeurde. Het is ongetwijfeld veel 
eenvoudiger en efficiënter om glas rechtstreeks in een mal te gieten. 
 Van circa de helft van de mallen wordt de steensoort in de literatuur omschreven als 
steatiet. Twee of drie mallen zouden van serpentijn zijn. Waarschijnlijk zijn Mycene-mallen 1 
en 3 niet van graniet en Mycene-mal 2 niet van basalt, zoals Schliemann, Tsountas en vele 
latere auteurs hebben aangenomen, maar van steatiet of een vergelijkbare steensoort. Beide 
materialen zijn te hard zijn om goed te kunnen worden bewerkt. Ook de grofkorrelige 
structuur van graniet lijkt niet gunstig. Het materiaal van de Dimini-mal is, waarschijnlijk bij 
vergissing, aangeduid als ‘leem’, de naam van een grondsoort. 
 
Functies 
Hoofdstuk 4 behandelt de mogelijke functies van de mallen. In de loop der tijd zijn er vijf 
geopperd: 1. ze zouden bestemd zijn geweest voor het rechtstreeks gieten van enkelzijdige 
respectievelijk dubbelzijdige massiefgouden ornamenten; 2. voor het stansen van goudblik; 3. 
voor het modelleren van ornamenten in faience; 4. voor het gieten/persen van enkelzijdige  
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respectievelijk dubbelzijdige glazen ornamenten; 5. voor het maken van wasmodellen voor de 
verloren-wastechniek. 
 Afgaand op het aandeel van gegoten exemplaren binnen het geheel van de gevonden 
gouden sieraden, lijkt het niet aannemelijk dat de mallen op enige schaal van betekenis 
werden gebruikt voor het rechtstreeks gieten van massiefgouden reliëfornamenten. Het 
stansen van goudblik in stenen mallen werd daarentegen wel op grote schaal toegepast, zoals 
blijkt uit de teruggevonden ornamenten van goudblik op Kreta en het vasteland. De 
technische mogelijkheid hiervan is bovendien door experimenten bewezen. Ook is gebleken 
dat faience in mallen gevormd kan worden, al blijft de vraag bestaan of de zo gemodelleerde 
producten eerst uit de mal werden gehaald en daarna verhit, of dat de mal met faiencevulsel 
en al verhit werd. Daarnaast kan men zich afvragen of faience een geschikt materiaal is om 
alle kleine details weer te geven die sommige matrijzen vertonen, en of faience geschikt is 
voor zeer ondiepe matrijzen. Ook glas kan worden gegoten of geperst in stenen mallen; de 
glazen sieraden zelf tonen dit aan. Het gaat zowel om enkelzijdige glasornamenten met vlakke 
achterzijde als om dubbelzijdige glasornamenten. Voor de laatste werden tweedelige mallen 
met gietkanalen en pengaten gebruikt. 
 Op welke schaal de verloren-wastechniek in de Bronstijd werd gebruikt, is onbekend, 
omdat zowel de modellen van was of lood als de terracotta omhulsels meestal verloren zijn 
gegaan. Met betrekking tot kleine ornamenten ligt het voor de hand dat de vervaardiging van 
was- of loodmodellen alleen zin heeft indien het de bedoeling is massief gouden voorwerpen 
te vervaardigen. Glas en faience kunnen immers veel gemakkelijker en efficiënter rechtstreeks 
in mallen gevormd worden, zonder tussenkomst van modellen. Omdat er bijna geen gegoten 
massiefgouden reliëfornamenten zijn teruggevonden en omdat goud rechtstreeks in stenen 
mallen kan worden gegoten, is het aannemelijk dat de mallen niet werden gebruikt voor de 
vervaardiging van model-reliëfornamenten voor de verloren-wastechniek, ofschoon dit in 
technisch opzicht mogelijk is. 
 Op grond van de uiterlijke kenmerken van de mallen kan een driedeling worden gemaakt 
tussen mallen zonder gietkanalen en pengaten, mallen met gietkanalen en/of pengaten, en 
combinatiemallen. De eerste categorie is met zeventien mallen het omvangrijkst. Zij waren 
bedoeld voor de vervaardiging van enkelzijdige reliëfornamenten met vlakke achterzijde dan 
wel dubbelzijdige reliëfornamenten van goudblik. Tot de tweede categorie behoren zeven 
mallen. Deze zijn uitgerust met gietkanalen en/of pengaten. Ze waren bedoeld voor het gieten 
van dubbelzijdig reliëfornamenten met behulp van een contramal of voor het gieten van een 
enkelzijdig reliëfornament waarbij de mal met een soort tegel werd afgedekt. De derde 
categorie omvat vier mallen. Hun uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
matrijzen met en matrijzen zonder gietkanaal) laten zien dat er verschillende technieken mee 
werden toegepast, ter vervaardiging van verschillende typen sieraden. In het geval van de 
Berlijn-mal 2 wijst de aanwezigheid van sporen goud en restjes faience (of glas) op het 
gebruik van verschillende technieken, aangezien goudblik door middel van een andere 
techniek in de matrijs werd gevormd dan de beide andere materialen. Met dit voorbeeld kan 
bovendien de dubbelfunctie van een matrijs worden aangetoond: het goud en de faience dan 
wel het glas bevinden zich immers beide in één en dezelfde matrijs (motief 3). 
 
Motieven 
In hoofdstuk 5 worden alle in de mallen uitgesneden matrijzen besproken, voor zover zij 
herkenbaar zijn als motief. Aspecten die aan de orde komen, zijn de functie van deze 
matrijzen en de stijl en iconografie van de motieven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met twee 
kortere tekstgedeelten: een verhandeling over het verschijnsel ‘pseudo-granulatie’, dat op elf 
mallen voorkomt, en een bespreking van de hoeveelheid matrijzen per mal en de mate waarin 
mallen van matrijzen zijn voorzien. 
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 Een deel van de mallen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid in sommige matrijzen van 
reeksen holtes (in feite uitgeboorde punten), die in goudblik of glas nagebootste granulen 
doen ontstaan. Dit verschijnsel is al bij enkele vroege Kretenzische reliëfkralen te zien (MM 
I-II; LM IA), maar bleef op Kreta beperkt van omvang. ‘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 voor op contemporaine 
Kretenzische sieraadmallen (LM IIIA-B). Deze versieringstechniek lijkt zich te concentreren 
op sieraadmallen uit belangrijke centra: Mycene, (de omgeving van) Knossos en Midea. 
 De zienswijze dat het ruimteoverschot op een aantal mallen en de aanwezigheid van 
schetslijnen aanwijzingen zijn dat deze mallen nog niet volledig waren afgewerkt, is onjuist. 
Waarschijnlijk werd een mal niet in één keer van matrijzen voorzien, maar op gezette tijden, 
naar behoefte. Er kan een samenhang zijn geweest met de opdrachten die een mallensnijder 
kreeg, met de vraag naar sieraden met bepaalde motieven, en met het onderhevig raken van 
matrijzen aan slijtage. 
 
Chronologie 
In hoofdstuk 6 wordt geprobeerd de mallen te dateren en hun chronologie vast te stellen. 
Aegeïsche motieven lijden in de Bronstijd doorgaans een langdurig bestaan en 
vondstcontexten van reliëfornamenten zijn vaak ruim gedateerd. Toch is het mogelijk van een 
enkel veel voorkomend motief op de mallen, zoals de argonaut en het krullend blad, de 
stilistische ontwikkeling aan te geven. Voorts kan uit de aanwezigheid van groeven voor 
rijggaten op een mal enige kennis omtrent de datering van die mal worden afgeleid. 
Daarentegen is het gietkanaal als dateringsmiddel ongeschikt. 
 Zeven van de achtentwintig mallen komen uit een goed gedateerde vondstcontext. De 
Kretenzische vondstcontexten lopen uiteen van MM III-LM IA tot LM III, dat wil zeggen van 
de Jonge Paleistijd tot laat in de Late Bronstijd. De chronologie van de vastelandscontexten 
concentreert zich laat in de Late Bronstijd, in een periode die loopt van midden LH IIIB tot de 
overgang van LH IIIB naar IIIC. 
 Van de eenentwintig resterende mallen zijn er dertien in de literatuur van een datering 
voorzien, doorgaans binnen het tijdsbestek LM/LH II-III en meestal niet beargumenteerd. Van 
al deze mallen wordt hier de chronologie besproken. Nieuwe dateringen worden voorgesteld. 
 
Werkplaatsen en paleizen 
Hoofdstuk 7 heeft de identificatie van werkplaatsen waar sieraadmallen kunnen zijn gesneden 
en gebruikt tot onderwerp. Aan de orde komt ook de relatie tussen het snijden van mallen en 
het gezag in de paleizen. Het blijkt dat, zowel op Kreta als op het Griekse vasteland, binnen 
één werkplaats uiteenlopende materialen werden bewerkt. In vier van de besproken 
werkplaatsen is steatiet aangetroffen, het materiaal dat vaak werd gebruikt om mallen van te 
maken. Hoewel direkt bewijs voor de vervaardiging van mallen voor reliëfkralen ontbrak, 
bevatte een werkplaats in Thebe een malhelft van steatiet voor ringzegels in reliëf. 
 Acht van de achtentwintig mallen voor reliëfornamenten komen uit een goed 
gedocumenteerde vondstcontext, doorgaans in de nabijheid van een Minoïsch of Myceens 
paleis (Di, Go, Kn 1, Mi, My 3, My 7, Pa, Th). Op grond van door I. Tournavitou 
geformuleerde criteria, kan worden gesteld dat de vondstcontext van slechts één van deze 
mallen (Midea) hoogstwaarschijnlijk een werkplaats voor sieraden is. Voorts kan de Dimini-
mal, aangetroffen in een brandlaag, op de vloer van een gang, tegenover de ingang van een 
werkplaats waar metaal werd bewerkt, oorspronkelijk in die werkplaats zijn bewaard. De 
vondstcontext van de zes andere mallen (Go, Kn 1, My 3, My 7, Pa, Th) is mogelijk als een 
magazijn te identificeren. 
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 Fragmenten van zeker één en waarschijnlijk twee mallen komen uit een grafcontext 
(Knossos-mallen 3 en 6) Het is aannemelijk dat ze kapot in het graf zijn meegegeven en als 
kostbaarheden werden gekoesterd. 
 De productie en het gebruik van de mallen voor reliëfornamenten waren 
hoogstwaarschijnlijk verbonden met het centrale gezag, dat in de paleizen zetelde, want (1) 
Bijna alle bekende vindplaatsen van de mallen zijn gelokaliseerd bij de paleizen; (2) Op 
Lineair B-tabletten bevinden zich vermeldingen van ambachtslieden die blijkbaar aan het 
paleis verbonden waren en die werkten met materialen die in de mallen werden gebruikt; (3) 
De mallen uit een goed gedocumenteerde vondstcontext dateren niet later dan de overgang 
van LH IIIB naar LH IIIC, de tijd van de ineenstorting van de paleizen en het einde van het 
Lineair B-schrift; (4) Mycene-mal 6 is, mogelijk voor administratieve doeleinden, van Lineair 
B-tekens voorzien. 
 
Begin en einde van de vervaardiging van reliëfkralen en reliëfhangers 
Hoofdstuk 8 bespreekt zowel de verschijning als de verdwijning van de Aegeïsche 
reliëfkralen en reliëfhangers. 
 Het overgrote deel van de reliëfkralen en reliëfhangers uit de Bronstijd dateert uit LM 
IIIA-B/LH IIB-IIIB. In dit hoofdstuk worden de vroege exemplaren (t/m LM IB/LH IIA) 
gecatalogiseerd en vergeleken met de latere exemplaren. 
 Op Kreta vond het gebruik van goudblik voor reliëfkralen (in mallen?) al in MM IA (of 
iets eerder) plaats, het gebruik van glas voor reliëfhangers vanaf LM I (of iets eerder), en het 
gebruik van faience voor reliëfkralen in mallen al in MM II (of iets eerder). 
 De groep van vijfenvijftig vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers is afkomstig 
van elf vindplaatsen. In zes gevallen komen de ornamenten uit een grafcontext. Ze kenmerken 
zich door een grote vormenrijkdom en, over het algemeen, weinig exemplaren per vormtype. 
Zeker zeven van de dertien vormtypen die kunnen worden geïdentificeerd, keren terug in LM 
III. Dezelfde zeven vormtypen zijn ook bekend van mallen uit LM III/LH IIB-III. 
 Op het vasteland (Mycene) verschijnen in laat MH III-LH I voor het eerst reliëfkralen en 
reliëfhangers. Dit moet een uitvloeisel zijn geweest van contacten met Kreta. De meeste 
vormtypen zijn geïnspireerd op al langer bestaande of contemporaine Minoïsche 
ornamenttypen. Er lijken aanwijzingen te zijn dat de vroegste exemplaren van het vasteland 
op het vasteland zelf gemaakt zijn. 
 Van het Griekse vasteland zijn honderdéénendertig reliëfkralen en minstens acht 
reliëfhangers bekend met een datering die niet later is dan LH IIA. De vroegste daar 
teruggevonden, met een mal gemaakte reliëfkralen dateren uit LH I (glas) of laat MH III-LH I 
(goudblik, faience). De minstens honderdnegenendertig vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
van het Griekse vasteland zijn afkomstig van negen vindplaatsen, waarvan zeven in Mycene 
en twee in Kakovatos. Alle vondstcontexten zijn graven. De rijkste vindplaats is Schachtgraf 
III in Mycene. 
 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland kenmerken zich, net als 
die van Kreta, door een grote vormenrijkdom. Zeven van de twintig vormtypen worden echter 
door slechts één exemplaar vertegenwoordigd, zes andere door twee tot vijf exemplaren. Elf 
van de twintig vormtypen keren terug in LH IIB-III. Van deze elf komen er zeven ook al 
vroeg voor op Kreta (t/m LM I). Een achtste vormtype komt voor op Knossos-mal 1 (MM III-
LM IA). 
 
Het kleine aantal sites in het Aegeïsch gebied waar sieraden zijn teruggevonden die van het 
einde van de Bronstijd dateren, steekt schril af bij het aantal sites met sieraadvondsten uit 
voorgaande perioden (LM/LH IIIA-B). De Aegeërs blijken amper nog toegang te hebben tot  
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glas en goud, al vormt Perati (oost-Attica) daarop een uitzondering. Ook de veelvormigheid 
van het sieradenmateriaal neemt drastisch af. De omvang van het aantal teruggevonden 
reliëfkralen, ook die uit Perati, is uiterst gering. In Achaea op de Peloponnesus blijken, 
opmerkelijk genoeg, wel relatief veel reliëfkralen uit deze tijd te zijn teruggevonden. 

Geen van de achtentwintig mallen is in een LH IIIC-context gevonden. Na de ineenstorting 
van de Myceense paleizen, werden in het Aegeïsch gebied kennelijk geen mallen voor 
reliëfkralen en reliëfhangers meer vervaardigd en gebruikt. De meeste teruggevonden 
reliëfornamenten uit deze periode, die met behulp van een mal vervaardigd zijn, stammen 
waarschijnlijk uit eerdere tijd en zijn dus erfstukken. Alleen in Achaea ging de vervaardiging 
van reliëfkralen mogelijk wat langer door dan elders. 
 
Oorsprong en ontwikkeling van de mallen voor reliëfornamenten 
Hoofdstuk 9 gaat nader in op de mallen die door mij als oudste van de bestudeerde 
achtentwintig exemplaren worden beschouwd, de Sitia-mallen 1 en 2 (MM II-III), bedoeld 
voor de vervaardiging van kleine cultusvoorwerpen. Er wordt aangetoond dat zij verwant zijn 
aan de Midden-Minoїsche gietmallen voor gebruiksvoorwerpen en wapens. Ook een andere 
vroege mal, de Gournia-mal (LM I), past op basis van zijn fysieke kenmerken en 
onderwerpskeuze in de categorie van de Sitia-mallen. 

Voorts wordt aannemelijk gemaakt dat de mallen voor reliëfkralen en reliëfhangers zich uit 
deze vroege mallen voor kleine cultusvoorwerpen hebben ontwikkeld. De schakel tussen 
beide categorieën mallen is Knossos-mal I (MM III-LM IA). 

Het is onduidelijk of het idee om met behulp van mallen reliëfkralen en reliëfhangers te 
vervaardigen al ten tijde van de overgang van de Midden Bronstijd naar de Late Bronstijd, dat 
wil zeggen in de periode van de Schachtgraven in Mycene, door het Griekse vasteland wordt 
overgenomen van Kreta. De vormtypen van de reliëfornamenten van het vasteland in laat MH 
III-LH IIA weerspiegelen grotendeels de hoogontwikkelde artistieke vormentaal van Kreta. 

In LH IIB (LM II) komt op het vasteland, vooralsnog voornamelijk in Mycene, de productie 
van reliëfkralen en reliëfhangers met mallen goed op gang. De glazen ornamenten tonen 
dezelfde motieven als hun tegenhangers van goudblik. De uiteindelijk grootscheepse 
productie van glazen reliëfornamenten, zowel op Kreta als op het vasteland, beleeft haar 
hoogtepunt ten tijde van de Myceense paleizen, in LM/LH IIIA-B. Faience vindt in die tijd 
nog maar weinig toepassing en wordt wellicht verdrongen door glas. 
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SUMMARY 
 
 
Subject and research questions 
The subject of this dissertation is moulds for making small relief ornaments and cult objects 
dating to the Aegean Bronze Age (ca. 3000-1100 B.C.). For the first time, these moulds are 
discussed in detail and considered in their archaeological and artistic contexts. Most of the 
moulds are single-piece, for casting ornaments of sheet gold, glass and faience in carefully 
carved matrices. Others were part of ‘closed’, two-piece moulds. In the latter moulds small 
objects with double-sided relief decoration were cast in matrices. 
 
The dissertation addresses the following questions: 
- Which materials were used? 
- Which types of objects were produced in the matrices (bead, pendant, appliqué, votive 
offering, object for ritual use)? 
- Which motifs were carved an what is the meaning of (some of) the motifs? How widespread 
was the use of these motifs within the artistic repertoire of the Bronze Age Aegean – 
particularly in the case of relief beads and pendants, and cult objects? 
- Were the motifs in a mould carved at the same time or at different times? 
- To what period(s) do the moulds belong, and where did they originate? 
- What are the find contexts of the moulds? Do places identified as workshops provide 
evidence for (a) the making of the moulds and (b) the production of relief ornaments? Were 
moulds and relief ornaments made in the same workshop? Did the Minoan and Mycenaean 
palaces control the manufacture and use of the moulds? 
- Relatively few relief beads and pendants are of early date (i.e. down tot LM I/LH IIA). What 
do these ornaments look like? Are they related tot the later ones? Were they produced with 
the help of moulds? What is the relationship between the early relief beads and pendants of 
mainland Greece and the Cretan ones? 
- What is the relationship between the moulds found on Crete and those from mainland 
Greece? 
- To what extent were moulds for making relief ornaments still in use at the end of the Aegean 
Bronze Age? 
 
Catalogue 
In chapter 2 the twenty-eight Minoan and Mycenaean moulds and fragments thereof known to 
me are catalogued according to their provenance. The physical appearance, condition, type of 
stone, find circumstances, carved motifs, and the bibliography of each individual mould are 
presented. Information is provided regarding technical and other details. 
 
Materials and techniques 
In chapter 3 the materials and techniques available to the manufacturers and users of the 
moulds are discussed. 
 The objects that were made using the Minoan and Mycenaean jewellery moulds are of 
gold, glass and faience. In addition, a small number of silver relief ornaments have been 
found, indicating that this material was also used in moulds, although on a limited scale. 
 Metal relief beads were formed by working the metal with hammers and punches in a 
mould bearing motifs in intaglio. This can be considered as a form of stamping. When the 
metal is thin, it can be rubbed or pressed into the matrix using a spatula. Possibly, an 
intermediary was used, a so-called ‘force’, while working the metal. In doing so, the gold or 
silver to be worked was placed on the matrix, and then covered with a small lead plate or a  
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piece of wax. The intermediary was then hammered into the matrix, carrying the gold or silver 
along with it. In that way the metal was not damaged by hammer blows or punches. 
 It is unlikely that relief beads were produced by stamping them with a punch. (Punches 
dating to the Aegean Bronze Age have so far not been found.) It seems plausible that punches 
were used for the decoration of the so-called Cypro-Mycenaean gold diadems, but this was 
probably a Cypriot practice that was not adopted from Mycenaean Greece but from Egypt or 
the Near East. 
 Soldering was often used for filigree and granulation during the Aegean Bronze Age 
(from LM/LH I onwards). It also proved itself to be a suitable technique for attaching the flat 
backs of the gold sheet relief beads and pendants to the embossed front side. Moreover, in this 
way two relief beads of gold sheet could be joined to make a double-sided relief bead. In 
general, the bead halves were joined together by folding together the edges of the front and 
back sides. 
 At Mycenae and Spata relief beads have been found which are ‘wrapped’ in gold foil. It 
probably did not require much effort to apply a gold covering, if the core and its covering 
were cast in the same mould. A double-sided sheet-gold relief bead with a bronze core is 
known from Kamilari-Gligori Korphi on Crete. 
 As to glass, this material was probably not produced in the Bronze Age Aegean, but 
imported from the Near East or Egypt. It was used for mould-made relief ornaments on a 
large scale. 
 The earliest, rare glass ornaments found in the Aegean area date to the beginning of the 
Late Bronze Age (LM/LH I). There is consensus that the Mycenaean glass relief beads were 
cast, although G. Nightingale mentions ‘chip casting’ as an alternative. Casting glass to make 
objects is possible by heating it and pouring the molten liquid into a mould. Experiments have 
demonstrated that it is also possible for a quantity of viscous glass at the end of a clay or 
metal stick to be pushed into a matrix. Next, the glass thread is cut or quickly pulled away, 
and the molten mass of glass is smoothed, for instance with a flat potsherd. 
 Although it is also possible to cast glass jewellery by the lost-wax technique, it seems 
unlikely that this was done in the Bronze Age Aegean. It was undoubtedly more simple and 
efficient to pour glass directly into the mould. 
 The type of stone that was used for making approximately half of the moulds is described 
in the literature as steatite. Two or three moulds are said to be of serpentine. Mycenae moulds 
1 and 3 are probably not of granite, and Mycenae mould 2 not of basalt, as Schliemann, 
Tsountas and many later authors assumed. These moulds are presumably of steatite too, or of 
a similar kind of stone. Both granite and basalt are too hard to be used for moulds anyway. In 
addition, the coarse structure of granite does not seem appropriate for making a jewellery 
mould. The material of the Dimini mould is – probably incorrectly – referred to as loam, i.e. a 
type of soil. 
 
Function 
Chapter 4 deals with the possible functions of the moulds. So far, five functions have been 
proposed: (1) for direct casting of one- and double-sided ornaments of solid gold; (2) for 
stamping gold sheet; (3) for modelling ornaments of faience; (4) for casting one- and double-
sided ornaments of glass; (5) for making wax models to be used in the lost-wax technique. 
 Judging from the number of cast specimens among the entire corpus of recovered Minoan 
and Mycenaean gold jewellery, it appears unlikely that the moulds were used on any 
significant scale for direct casting of solid-gold relief ornaments. On the other hand, stamping 
sheet gold in stone moulds was done on a large scale, as is evident from the number of sheet-
gold ornaments found on Crete and the Greek mainland. Besides, experiments have shown 
that this practice was technically possible. 
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 It has also become clear that faience objects can be cast in moulds, although the question 
remains whether objects of this material were first taken out of the mould and then heated, or 
if the mould was heated together with its faience filling. Apart from this, it may be asked 
whether faience is a suitable material for the rendering of all the fine details that were 
engraved in some matrices. It also remains to be seen if faience is suitable for use in very 
shallow matrices. 
 Glass can be poured or pressed into stone moulds. This is confirmed by the glass jewellery 
itself, which includes ornaments with a flat backside as well as double-sided ornaments. In the 
latter case, two-piece moulds with pouring channels and pin-holes were used. 
 On what scale the lost-wax technique was used in the Bronze Age Aegean is unknown. 
This is because most of the models made of wax, as well as the terracotta sheathings, are lost. 
With regard to small ornaments, it is obvious that the making of wax or lead models only 
makes sense if the intention is to produce objects of solid gold. After all, it is much easier for 
glass and faience to be shaped directly in the moulds, without using models. Since hardly any 
solid-cast gold relief ornaments have been found, and because this metal can be directly 
poured into a stone mould, its is likely that the moulds were not used for the manufacture of 
model relief ornaments to be used in the lost wax technique, even though this is technically 
possible. 
 Based on their external characteristics, the moulds can be divided into three categories: (1) 
moulds without pouring channels and pin-holes; (2) moulds with pouring channels and/or pin-
holes; (3) ‘combination’ moulds. The first category is the best represented, with seventeen 
examples. They were intended for the manufacture of one-sided relief ornaments with flat 
backsides, as well as for double relief ornaments of gold sheet. The second category consists 
of seven moulds. They were used for casting double-sided relief ornaments with the help of a 
counter mould, or for casting one-sided relief ornaments; in the latter case, the moulds were 
covered with a slab-like stone. The third category is represented by four moulds. Their 
external characteristics (for example, the presence of matrices with and without pouring 
channels) show that they were intended for making various types of jewellery while 
employing different techniques. In the case of Berlin mould 2, the presence of traces of gold 
and faience (or glass) indicates the use of different techniques, as gold sheet was formed in 
matrices using a technique different from that used for the other two materials. In addition, 
this mould demonstrates the multiple function of matrices: both gold and faience (or glass) are 
attested in one and the same matrix (motif 3). 
 
Motifs 
Chapter 5 concentrates on the matrices that were carved into the moulds, in so far as they 
represent recognizable motifs. The functions of the matrices as well as the style and 
iconography of the motifs are discussed. The chapter concludes with paragraphs discussing 
‘pseudo-granulation’, which is found on eleven moulds, and the number of matrices per 
mould and how much of the available surfaces they occupied. 
 As for ‘pseudo-granulation’, this phenomenon actually manifests itself in a series of 
cavities (actually, drill marks) in some of the matrices of a number of moulds. The cavities 
produced imitation-granules in gold sheet or glass. ‘Pseudo-granulation’ can already been 
seen on some early relief beads from Crete (MM I-II and LM IA). In mainland Greece, it first 
appears in LH IIB, to become popular on relief beads and pendants and their moulds in the 
time of the Mycenaean palaces (LH IIIA-B). ‘Pseudo-granulation’ is also attested on 
contemporary ornaments and moulds from Crete (LM IIIA-B). 
 The view that the empty spaces seen on a number of moulds, and the presence of sketch 
lines indicate that these moulds were not completely finished, is incorrect. Presumably, the 
moulds were not carved with matrices once, but at different times, as the need arose. There  
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may be a connection between the orders a mould-cutter was given, the demand for jewellery 
with particular motifs, and the degree to which the matrices were subject to wear and tear. 
 
Chronology 
Chapter 6 attempts to date the moulds and to put them in chronological order. In the 
iconography of the Bronze Age Aegean, motifs usually existed for a long time, and the find 
contexts of relief ornaments are often only dated within wide margins. However, it is possible 
to trace the stylistic development of the argonaut and the so-called curling leaf, two motifs 
that occur frequently on the moulds. In addition, the presence of shallow channels for thread 
holes on moulds provides dating information. On the other hand, the presence or absence of 
pouring channels is not helpful for dating. 
 Seven of the twenty-eight moulds have a well-dated find context. On Crete, the find 
contexts range from MM III-LM IA to LM III, i.e. from the Early Palace period to the 
advanced Late Bronze Age. The find contexts of moulds from mainland Greece belong to the 
Late Bronze Age, ranging from LH IIIB middle to the LH IIIB/IIIC transition. 
 Of the twenty-one other moulds thirteen are usually dated in the literature to LM/LH II-
III, in most cases without any discussion. The chronology of all these moulds is discussed 
here, and new dates are proposed. 
 
Workshops and palaces 
Chapter 7 deals with the identification of workshops in which the moulds were produced and 
used. It also discusses the connection between the moulds and the palace authorities. It 
appears that, both on Crete and the Greek mainland, various materials were worked within the 
same workshop. In four of the workshops discussed steatite, the material that was often used 
for making moulds, was found. Allthough there is no direct proof for the production of 
moulds for relief beads, a workshop in Thebes contained a mould halve of steatite for casting 
ring bezels in relief. 
 Eight of the twenty-eight moulds for relief ornaments have a well documented find 
context, usually near a Minoan or Mycenaean palace (Di, Go, Kn 1, Mi, My 3, My 7, Pa, Th). 
Using the criteria formulated by I. Tournavitou, the find context of only one of these moulds 
(Midea) is most probably a jewellery workshop. The Dimini mould, which was found in a 
burnt layer on the floor of a corridor opposite the entrance to a metal workshop, may have 
originally been kept in that workshop. The find context of the other six moulds (Go, Kn 1, My 
3, My 7, Pa, Th) may possibly be identified as a storage room. 
 Fragments of one and probably two moulds (Knossos moulds 3 and 6) are from a funerary 
context. They were probably deposited in their broken state, as cherished objects. 
 The production and use of moulds for relief ornaments were most likely connected to the 
established central authorities in the palaces. This is based on the following arguments: (1) 
Almost all known find places of the moulds are close to palaces; (2) Linear-B tablets record 
craftsmen who apparently were connected to the palaces and worked with materials that were 
used in moulds; (3) The well-dated moulds belong no later than the time of the collapse of the 
palaces and the end of the Linear-B script, at the LH IIIB/IIIC transition; (4) Mycenae mould 
6 bears Linear-B signs, possibly for administrative purposes. 
 
Beginning and end of the production of relief ornaments 
Chapter 8 discusses the first appearance and the disappearance of Aegean relief beads and 
pendants. 
 The bulk of these ornaments dates from LM IIIA-B/LH IIB-IIIB. In this chapter, the 
earlier specimens (down to LM IB/LH IIA) are catalogued and compared with the later ones. 



 311

 Gold sheet (cast in moulds?) was already used for relief beads on Crete in MM IA (or 
shortly before). Glass was used for producing relief pendants from LM I onwards (or shortly 
before), and faience was used for producing relief beads in moulds in MM II (or shortly 
before). 
 The fifty-five early Cretan relief beads and pendants come from eleven find places. In six 
cases, these ornaments have a funerary context. They represent a rich repertoire of motifs, and 
generally few specimens per motif. At least seven out of the thirteen early motifs that can be 
identified recur in LM III. The same seven motifs are also known from moulds of LM III/LH 
IIB-III. 
 Relief beads and ornaments first appear on the Greek mainland in late MH III-LH I at 
Mycenae. This must be the result of contacts with Crete. Most of the motifs used on the early 
ornaments from the mainland are inspired by earlier or contemporary Minoan ones. There 
seem to be indications that the earliest examples on the mainland were produced there rather 
than imported. 
 From mainland Greece one hundred thirty-one relief beads and at least eight pendants are 
known dating no later than LH IIA. The earliest mould-made relief beads from the mainland 
date to LH I (glass specimens) and MH III-LH I (sheet gold and faience specimens). At least 
one hundred thirty-nine early relief beads and pendants come from nine find places, of which 
seven are located at Mycenae and two at Kakovatos. All find contexts are tombs, with Shaft 
Grave III at Mycenae being the richest. 
 The early relief beads and pendants from the Greek mainland represent a rich repertoire of 
motifs, like those from Crete. Seven out of the twenty motifs are represented by only one 
example, six others by two to five. Eleven out of the twenty motifs recur in LH IIB-III. Seven 
of the motifs are already found on Crete in MM II-LM I. A eighth motif can be seen on 
Knossos mould 1 (MM III-LM IA). 
 
The number of sites in the Aegean where jewellery was found dating from the end of the 
Bronze Age contrasts sharply with that of sites with finds of the preceding period (LM/LH 
IIIA-B). At this time, Aegean sites seem hardly to have access to glass or gold, with the 
notable exception of Perati in east Attica. The number of relief ornaments is also very small, 
as is the variety of motifs. Only in Achaea a relatively large number of relief beads appears to 
have been found in LH IIIC contexts. 
 None of the twenty-eight moulds was found in a LM/LH IIIC context. So they may no 
longer have been made or used after the collapse of the palaces. Most of the recovered mould-
made relief ornaments from this period presumably date to earlier times and are therefore 
heirlooms. Only in Achaea the production of relief beads may have continued somewhat 
longer. 
 
Origin and development of the moulds for relief ornaments 
Chapter 9 takes a closer look at the moulds which are considered by me as the oldest: Sitia 
moulds 1 and 2 (MM II-III), which were intended for making small cult objects. These 
moulds are, in fact, related to Middle Minoan moulds for casting implements. Another early 
mould, from Gournia (LM I), belongs to the same category as those from Sitia, in view of its 
physical characteristics and the motif of its matrice. 
 In this chapter, it is argued that moulds for making relief beads and pendants developed 
out of the early Cretan ones for small cult objects. The link between the two categories is 
Knossos mould 1 (MM III-LM IA). 
 It is unclear if the idea of making relief beads and pendants with the help of moulds was 
already adopted in mainland Greece from Crete at the transition of the Middle to the Late  
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Bronze Age, i.e. the time of the Shaft Graves at Mycenae. The motifs of the relief ornaments 
found on the mainland in MH III-LH IIA largely reflect the highly developed artistic 
repertoire of Crete. 
 It is in LH IIB that the production of relief beads and pendants, of gold, faience and glass, 
really took off on the mainland, at first mainly at Mycenae. The motifs represented by the 
glass ornaments are the same as those of their gold-sheet counterparts. Large-scale production 
of glass relief ornaments belongs to the time of the Mycenaean palaces, and is also 
documented for contemporary Crete (LH/LM IIIA-B). Faience was not much used anymore at 
that time, and was probably superseded by glass. 
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Plaat 1 
Mal Kn 1, zijde A met afgietsel: Evans 1921, fig. 349c 
Plaat 2 
1 Mal Kn 1, zijde B met afgietsel: Evans 1921, fig. 349b 
2 Mal Kn 1, zijde C met afgietsel: Evans 1921, fig. 349a 
Plaat 3 
1 Mal Kn 2, zijde A met afgietsel: Haevernick 1960, pl. 7, nr. 1 
2 Mal Kn 2, zijde B met afgietsel: Haevernick 1960, pl. 7, nr. 2 
Plaat 4 
1 Erkelens 1993, I, 16, fig. 4 
2 Mal Kn 3, zijde A: Hutchinson 1956, pl. 12e 
3 Mal Kn 4, zijde A: Hughes-Brock 1973, pl. 80, nr. 53 
Plaat 5 
1 Mal Kn 5: Evely 2000, pl. 93.4 
2 Mal Kn 6: Evely 2000, pl. 93.5 
Plaat 6 
1 Mal Po 1, zijde A: Sakellarakis 1981, afb. 17 
2 Mal Po 1, zijde B: Sakellarakis 1981, afb. 18 
3 Mal Po 1, zijde C: Sakellarakis 1981, afb. 16 
Plaat 7 
Mal Po 2, zijde A: Papaefthymiou-Papanthimou 1973, pl. 1B, boven 
Plaat 8 
1 Mal Po 2, zijde B: Papaefthymiou-Papanthimou 1973, pl. 1D, boven 
2 Mal Po 2, afgietsels zijde B: Papaefthymiou-Papanthimou 1973, pl. 1D, beneden 
3 Mal Po 2, zijden C-D: Papaefthymiou-Papanthimou 1973, pl. 1Γ 
Plaat 9 
1 Mal Si 1, zijde A (afgietsel): Xanthoudides 1900, pl. 3, boven 
2 Mal Si 1, zijde B (afgietsel): Xanthoudides 1900, pl. 3, beneden 
Plaat 10 
1 Mal Si 2, zijde A (afgietsel): Xanthoudides 1900, pl. 4, boven 
2 Mal Si 2, zijde B (afgietsel): Xanthoudides 1900, pl. 4, beneden 
3 Mal Kr: G.A.A.I. 1979, afb. 45 
Plaat 11  
Mal My 1, zijde A: J.G. Velsink 
Plaat 12 
1 Mal My 1, motief 1: J.G. Velsink 
2 Mal My 1, motief  8: J.G. Velsink 
3 Mal My 1, motief 10: J.G. Velsink 
4 Mal My 1, motief 13: J.G. Velsink 
Plaat 13 
Mal My 1, zijde B: J.G. Velsink 
Plaat 14 
Mal My 2, zijde I: J.G. Velsink 
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Plaat 15 
Mal My 2, zijde II: J.G. Velsink 
Plaat 16 
Mal My 2, zijde III: J.G. Velsink 
Plaat 17 
Mal My 2, zijde IV: J.G. Velsink 
Plaat 18 
Mal My 2, rand van zijden IV-V: J.G. Velsink 
Plaat 19 
Mal My 2, zijde V: J.G. Velsink 
Plaat 20 
Mal My 2, zijde VI: J.G. Velsink 
Plaat 21 
1 Mal My 3, zijde A: J.G. Velsink 
2 Mal My 3, motief 1: J.G. Velsink 
Plaat 22 
1 Mal My 3, motief 2: J.G. Velsink 
2 Mal My 3, zijde B: J.G. Velsink 
Plaat 23 
1 Mal My 3, motief 3: J.G. Velsink 
2 Mal My 4, zijde A: J.G. Velsink 
Plaat 24 
Mal My 4, zijde B: J.G. Velsink 
Plaat 25 
1 Mal My 5, zijde A: J.G. Velsink 
2 Mal My 5, zijde B: Buchholz en Karageorghis 1973 (2), afb. 462b 
Plaat 26 
1 Mal My 5, motief 2: J.G. Velsink 
2 Mal My 5, motief 3: J.G. Velsink 
3 Mal My 5, motief 4: J.G. Velsink 
4 Mal My 5, motief 5: J.G. Velsink 
Plaat 27 
1 Mal My 5, motief 6: J.G. Velsink 
2 Mal My 5, zijaanzicht met deel zijde A: J.G. Velsink 
Plaat 28 
1 Sakellarakis 1981, afb. 26 
2 Mal My 6: Vermeule 1967, figs. 1-2 
3 Vermeule 1967, 30, fig. 11 
Plaat 29 
Mal My 7: Evely en Runnels 1992, pl. 4 
Plaat 30 
Mal My 7, lange zijde met motieven 20-23: J.G. Velsink 
Plaat 31 
1 Mal My 7, kopse zijde met motieven 18-19 en lange zijde met motieven 20-23: J.G. Velsink 
2 Mal My 7, motieven 8-9: Daux 1967, fig. 18 
Plaat 32 
1 Mal My 7, motief 14: Mycenae Archaeological Museum, prentbriefkaart 
2 Mal Mi, zijde A: Demakopoulou en Divari-Valakou 2001, pl. LIVg 
3 Mal Mi, zijde B: Erkelens 1993, I, pl. 15, 1, re. (Foto Demakopoulou, Athene) 
Plaat 33 
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1 Mal Th, zijde A: Piteros 1981, pl. 120 
2 Mal Ni, zijde A: McDonald en Howell 1973-74, pl. 210b 
3 Adrymi-Sismani 2004-2005, fig. 15 
Plaat 34 
1 Mal Em, zijde A met afgietsel: Boardman 1955, fig. 3 
2 Mal Be 1, zijde A: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 35 
Mal Be 1, zijde A: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Johannes 
Laurentius 
Plaat 36 
1 Mal Be 1, zijde B: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 1, lange zijde I: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 37 
1 Mal Be 1, lange zijde II: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 1, kopse zijde I: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
3 Mal Be 1, kopse zijde II: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 38 
1 Mal Be 1, motief 2: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 1, motief 3: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 39 
1 Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Uwe Peltz 
2 Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Uwe Peltz (Pijlen 
toegevoegd door J.G. Velsink) 
Plaat 40 
1 Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Uwe Peltz 
2 Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Uwe Peltz 
Plaat 41 
Mal Be 2, zijde A: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Johannes 
Laurentius 
Plaat 42 
1 Mal Be 2, zijde B: Copyrigh: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 2, lange zijde I: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
3 Mal Be 2, lange zijde II: Copyrigh: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 43 
1 Mal Be 2, kopse zijde I: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 2, kopse zijde II (breukvlak): Copyright Staatliche Museen zu Berlin, 
Antikensammlung, Foto Johannes Laurentius 
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3 Mal Be, motief 2: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
Plaat 44 
1 Mal Be, motief 1: Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto 
Johannes Laurentius 
2 Mal Be 2, lange zijde II, cirkelvormige inkrassing (fragment van foto): Copyright Staatliche 
Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Johannes Laurentius 
Plaat 45 
1 Copyright Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Foto Uwe Peltz (Pijlen 
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	Be 1*
	Ten vierde is Mycene-mal 6 van Lineair B-tekens voorzien. Misschien eveneens voor administratieve doeleinden. Het aanbrengen van deze tekens door een ‘geletterde’ wijst opnieuw op bemoeienis van het paleis.
	In dit hoofdstuk komen twee vraagstukken aan de orde, die tot dusverre onderbelicht bleven.
	Par. 8.2 behandelt het vraagstuk wanneer de prehistorische Griekse samenlevingen voor het eerst reliëfkralen en reliëfhangers begonnen te produceren. In samenhang daarmee kunnen andere vragen worden gesteld, zoals de vraag hoe die eerste reliëfornamenten er uitzagen, vergeleken met de latere. En de vraag of de vroegste exemplaren wel in mallen vervaardigd zijn.
	De overeenkomsten tussen reliëfkralen en reliëfhangers springen meer in het oog dan de verschillen. Een belangrijke overeenkomst is hun vorm, het niet rondom vormgegeven zijn. Weliswaar bestaan er dubbelzijdige reliëfornamenten, maar die zijn uit twee identieke helften samengesteld. Een andere overeenkomst is hun productiewijze: meestal zijn ze in een mal gevormd. Doorgaans hebben ze hetzelfde formaat, vaak worden ze op het lichaam gedragen en vrijwel altijd zijn ze doorboord (voorbeeld van een niet doorboorde reliëfhanger is V 23 in par. 8.2.3.1). Plaats en aard van de doorboring vormen echter het fundamentele verschil tussen reliëfkraal en reliëfhanger: de reliëfkraal telt maximaal drie doorboringen, de reliëfhanger slechts één. Een eenmaal doorboorde reliëfkraal is van een reliëfhanger te onderscheiden doordat bij de laatste het boorgat niet zozeer in het eigenlijke ornament of ‘kraallichaam’ is aangebracht, maar excentrisch, in een versmalling of knopachtig uitsteeksel dat rondom grotendeels vrijligt. Het gaat daarbij om een korte doorboring. Is er, veeleer dan van een boorgat, sprake van een relatief lang boorkanaal dat zich over een groot deel van de breedte van het ornament uitstrekt – zoals bij sommige ornamenten die aan de bovenzijde een halfcilindrisch draagelement bevatten (nrs. K 1-2 en K 15 hieronder) – dan ben ik geneigd het ornament in kwestie onder de reliëfkralen te rangschikken. Een ornament als nr. K 7 hieronder reken ik echter tot de reliëfhangers: het halfcilindertje is hier (relatief) korter dan dat van de nrs. K 1-2 en K 15 en bevindt zich op grotere afstand van het ‘kraallichaam’. Ten slotte zij opgemerkt dat het niet reëel is een kettingschakel gelijk te stellen aan een kraal: een halssnoer kan in principe kralen en hangers bevatten (zie bijvoorbeeld V 1 en V 3 in par. 8.2.3.1).
	8.2.2 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta
	8.2.2.1 Chronologische rangschikking
	In onderstaande rangschikking worden de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta zoveel mogelijk chronologisch opgesomd. Ten behoeve van deze rangschikking zijn ze ingedeeld in groepjes die worden gekenmerkt door eenheid van vondstplek, vorm en versiering. Dat wil zeggen dat voorwerpen van dezelfde vorm die op dezelfde plek (kamer, graf, paleisruimte, enz.) zijn aangetroffen, onder één nummer zijn gerangschikt, tenzij ze een verschillend decoratiemotief hebben, zoals de rechthoekige plaques K 5-6. Varianten van dezelfde vorm zijn eveneens onder verschillende nummers gerangschikt.
	Bij eenzelfde datering zijn de ornamenten achtereenvolgens alfabetisch gerangschikt op vorm, vormvariant dan wel decoratie, en herkomst. Voorwaarde voor opname is dat de dateringscontext niet later reikt dan LM IB.
	De onderdelen van deze rangschikking worden aangeduid door een K (van Kreta) met volgnummer.
	Onder de 55 vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta zijn 13 vormtypen te onderscheiden. Eén van deze, de rechthoekige plaque, telt twee versieringsmotieven.
	De vormen van de goudblik-exemplaren omvatten een ‘drieblad’ aan een dwarsstaafje (K 15), een liggend kalf (K 10), een klimopblad aan een dwarsstaafje (K 1), een papyrus (K 11), een lotusbloem dan wel de top van een palmboom (K 3), een niet-rechthoekige plaque waarop een verenpikkende vogel is afgebeeld (K 14; 2 exemplaren) en een slakachtige spiraal aan een dwarsstaafje (K 2). De massief-gouden reliëfhanger heeft de vorm van een ‘driehoek’ (K 8).
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