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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: 
Wace 1932, 192, n. 6 
Haevernick 1960, 38-39, pl. 7 
Higgins 1961, 43, n. 1     
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Vermeule 1967, 31, n. 4, fig. 4 
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 
Nightingale 2008, 77, fig. 4.9 
 
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 
Hughes-Brock 2008, 136-137 
 
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 
  



 33

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 
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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. 
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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. 
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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. 
 
Bibliografie: 
Megaw 1966-67, 9, fig. 13 
Megaw 1967, 125-126, pl. Xb 
Daux 1967, 657-659, fig. 18 
Crouwel 1970, 23, 25 
Hughes-Brock 1973, 121, n. 2 
Sakellarakis 1981, 167, n. 3 
Reinholdt 1987, 195, 201, n. 9 
Evely en Runnels 1992, 22, 29-31, pl. 4 
Rehak 1995, 219, fig. 1 
Tournavitou 1997, 233, 248-249, nr. 14 
Mycenae Archaeological Museum 2003, fig. op p. 20 
French 2002, colour pl. 19 
Krzyszkowska 2007, 9, 56, 58 
 
 
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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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. 




