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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het uitgangspunt bij de datering van de mallen uit Knossos en omgeving is dat deze niet 
later kunnen zijn dan LM IIIA2, een gevolg van de ondergang van het paleis (zie hieronder bij 
Kn 2). Elders op Kreta gaat het gebruik van mallen misschien nog door tot in LM IIIB1: er is 
een beperkt aantal vondsten van reliëfkralen in contexten later dan LM IIIA2 (zie par. 8.3.2). 
Mogelijk zijn ze in een eerdere periode vervaardigd en werden ze als erfstukken gekoesterd. 
 
Be 1 
 
Berlijn-mal 1 is van onbekende herkomst. Onder verwijzing naar Laat-Minoïsche en Laat-
Helladische sieraden, en matrijs 1 op Knossos-mal 3, neemt Kriseleit aan dat met behulp van 
de mal sieraden voor gouden kettingen zijn vervaardigd, die in Laat-Minoïsche tijd worden 
gedateerd.833 
 De mal telt slechts drie matrijzen. In de matrijs van de dubbele argonaut (nr. 1) moet goud 
zijn toegepast, getuige de achtergebleven sporen.834 Kretenzische reliëfkralen van dit type zijn 
voornamelijk van glas of goudblik. Eén vondstgroep, bestaande uit goudblik-exemplaren, 
heeft een LM II-context. De dertien andere vondstgroepen hebben uiteenlopende context-
dateringen binnen LM IIIA-B, waarbij de zes vondstgroepen met goudblik-exemplaren zich 
beperken tot LM IIIA.835 Vastelandsgraven uit LH IIB-IIIC bevatten overeenkomstige 
reliëfkralen van glas en goudblik.836 De door Effinger genoemde exemplaren van goudblik 
hebben dateringscontexten binnen het tijdsbestek LH IIB-IIIB; het is evenwel mogelijk dat ze 
allemaal van voor LH IIIB dateren, net als de Kretenzische.837 Vrijwel alle 
vastelandsexemplaren in kwestie bezitten pseudo-granulen, waarmee ze zich onderscheiden 
van de matrijs in de mal.838 
 Reliëfkralen met het gevleugelde klimopmotief (motief nr. 2) van Kreta dateren uit LM 
IIIA1 (drie vondstgroepen bij dezelfde bijzetting) en LM IIIA (één vondstgroep).839 Onder de 
reliëfkralen van het vasteland is het motief grotendeels te dateren in LH III (acht 
vondstgroepen); drie vondstgroepen dateren uit LH IIB en twee hebben dateringen binnen LH 
II-III.840 
                                                           
832 De twee bewaard gebleven matrijzen in malfragment Mycene 4 zijn niet thuis te brengen in het 
sieradenmateriaal. 
833 Kriseleit 1980, 195. Zij noemt de mallen Be 1 en Be 2, die beide van onbekende herkomst zijn, ‘Myceens’. 
Haar datering in Laat-Minoïsche tijd impliceert echter een (door haar veronderstelde) Kretenzische herkomst van 
de mal. 
834 Zie hoofdstuk 2, Catalogus, Berlijn-mal 1. 
835 Effinger 2006, 341, vermeldt de volgende vondstcontexten. Groepen goudblik-exemplaren: LM II, LM IIIA1 
(2 x), LM IIIA (3 x), LM IIIA2. Groepen glazen exemplaren: LM IIIA, LM IIIA-B (2 x), LM IIIA2 en LM IIIB. 
Eén groep faience exemplaren: ‘LM IA-B + LM IIIA + LM IIIC’. Eén ‘porseleinen’ exemplaar: LM IIIB1. 
836 Effinger 1996, 31. 
837 De specifieke dateringscontexten zijn LH IIB (Mycene, kamergraven 81 en 88: elk 14 exemplaren); LH IIB-
IIIA (Volos-Kapakli, tholos 1: 26 exemplaren); LH IIIA (Argos, graf 6: 7 exemplaren); LH IIIA-B (Mycene, 
kamergraf 8: 6 exemplaren). Vindplaatsen en vondstomvang zijn ontleend aan Effinger 1996, n. 461. 
838 De exemplaren van de vondstgroep uit kamergraf 8 in Mycene bezitten geen pseudo-granulen. 
839 Effinger 1996, 31-32, 341. Deze dateringscontexten bevonden zich respectievelijk in Knossos-Sellopoulo (pp. 
218-219, nrs. KnS 5d, 5f, 5i) en Phaistos-Kalyvia (p. 281, nr. PK 14o). 
840 De specifieke dateringscontexten zijn LH (Salamis, graf: 11 exemplaren van glas/faience); LH IIB (Mycene, 
kamergraven 68, 88 en 91: respectievelijk 15, 4 en 180 exemplaren van goudblik; kamergraf 84: 3 exemplaren 
van glas/faience); LH IIB-IIIA1 (Dendra, tholos: 61 exemplaren van goudblik, 4 exemplaren van glas/faience); 
LH II-IIIA/B (Argos, ‘Tomb at the Argive Heraion’: 1 exemplaar van goudblik); LH IIIA (Asine, kamergraf I 2: 



 202

  
 De matrijs voor de rechthoekige plaque met klimopblad (nr. 3) is onvoltooid, zodat 
detailvergelijking met klimopplaques niet mogelijk is. Wel kan worden vastgesteld dat de 
korte zijden van het kader zich links en rechts van het staande klimopblad bevinden. Op de 
teruggevonden Kretenzische plaques met dit motief ligt het klimopblad daarentegen op zijn 
kant. Deze plaques zijn van glas en van een als ‘porselein’ aangeduide substantie. Het betreft 
respectievelijk een vondstgroep uit LM IIIA-B en een uit LM IIIB1.841 Overeenkomstige 
vastelandsplaques, eveneens van glas, komen grotendeels uit dateringscontexten binnen LH 
IIIA-B.842 Twee vroege exemplaren, waarvan het materiaal aanvankelijk is aangezien voor 
faience, werden aangetroffen in Schachtgraf III te Mycene (pl. 62:5; LH I).843 De exemplaren 
van alle vijf vondstgroepen van het vasteland hebben met het motief op mal Be 1 gemeen dat 
de korte zijden van het kader zich links en rechts van het staande klimopblad bevinden.844 
 De context-dateringen van vondstgroepen met reliëfsieraden overeenkomstig aan de 
matrijzen in de mal zijn hieronder voor Kreta respectievelijk het vasteland op een rij gezet.845 
Elke datering vertegenwoordigt in principe een vondstgroep. Het aantal vondstgroepen wordt, 
indien meer dan één, achter de datering tussen haakjes aangegeven. 
 
Kreta: 
- motief 1: LM II; LM IIIA (6x) 
- motief 2: LM IIIA1 (3x); LM IIIA 
- motief 3: LM IIIA-B; LM IIIB1 
 
Vasteland: 
- motief 1: LH IIB (2x); LH IIB-IIIA; LH IIIA; LH IIIA-B 
- motief 2: LH; LH IIB (3x); LH II-IIIA1; LH II-IIIA/B; LH IIIA1; LH IIIA; LH IIIA2; LH 
IIIA-B (3x); LH IIIA2-IIIB; LH IIIC. 
- motief 3: LH I; LH IIIA (2x); LH IIIA-B; LH IIIB 
 
Wanneer mal Be 1 van Kretenzische makelij is, dateert hij op grond van het vondstmateriaal 
niet vroeger dan LM II en niet later dan LM IIIB. Op grond van de aanwezigheid van 
goudsporen in matrijs nr. 1, het relatief hoge aantal gedateerde vondstgroepen van 
overeenkomstige ornamenten in goudblik, en de grootste gemene deler in de datering van alle 
betrokken vondstgroepen (van ornamenten die een parallel vormen voor de drie motieven op 
mal Be 1), lijkt het mogelijk de mal specifieker te dateren, namelijk in LM IIIA. 
 Mocht de mal op het vasteland zijn vervaardigd, dan lijkt het vondstmateriaal te wijzen op 
een tijdstip binnen het tijdsbestek LH IIB-IIIB. Aangezien de contexten van tweederde van de  

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

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

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

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

                                                           
871 Buchholz en Karageorghis 1973 (2), 49. 
872 Zie par. 5.2, motief Lelie, voor meer specifieke informatie en literatuurverwijzingen. 
873 Zie de desbetreffende motieven in par. 5.2 voor meer specifieke informatie en verwijzingen. 
874 Popham 1970, 85; Dickinson 1994, 21-22; Krzyszkowska 2005, 228-230. 
875 Zie de chronologische overzichten van de verschillende typen reliëfkralen en reliëfhangers in Effinger 1996, 
341-345 respectievelijk 346-352. 



 207

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LH IIB-IIIA(-B)          AG Kretenzische sites; R; SI  
Po 2  LM IIIA(-B1) of iets eerder     AG Kretenzische sites; R; SI 
Ch  LM IIIA-B1 of iets eerder   AG Kretenzische sites; R 
Kr  LM IIIA-B1 of iets eerder              AG Kretenzische sites; R; SI 
Pa  LM IIIA-B1                AG Kretenzische sites; C; R 
Po 1  LM IIIA-B1 of iets eerder              AG Kretenzische sites; R 
My 7  midden LH IIIB               C; R; SI 
My 1 LH IIIB2       B; R; SI  
My 3 LH IIIB2      B; R; SI  
My 5  LH IIIB2                B; R; SI 
Mi  LH IIIB2                C; R; SI 
Th LH IIIB2                C; SI 
Di  overgang LH IIIB-C               C; R 




