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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 



 18

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. 



 20

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. 


