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7 Werkplaatsen en paleizen 
 
7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk heeft de werkplaatsen waar sieraadmallen kunnen zijn gesneden tot onderwerp. 
Hoe zijn deze werkplaatsen te identificeren? Zijn de mallen met een gedocumenteerde 
herkomst wel in een werkplaats teruggevonden of stammen ze uit een andersoortige 
omgeving? Bovendien wordt ingegaan op de vraag of het snijden van deze mallen plaatsvond 
onder gezag van de Minoïsche en Myceense paleizen. 
 
7.2 Inrichting en werktuigen 
 
Vanaf het 2e millennium waren in de mediterrane samenlevingen de technieken in de goud- en 
zilversmederij uitgekristalliseerd: zij zouden lange tijd geen fundamentele veranderingen 
meer ondergaan. Vermoedelijk bleef ook het gereedschap in de werkplaats grotendeels 
hetzelfde, al zullen na het einde van de Bronstijd werktuigen van steen en brons tot op zekere 
hoogte vervangen zijn door exemplaren van ijzer.935 

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

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

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

                                                           
935 Higgins 1980 (2), 11. 
936 Higgins 1980 (2), 11. 
937 Forbes 1964, 126; Cooke en Nielsen 1978, 210. 
938 ‘Afkoken’ is het verwijderen van oxide en overtollig vloeimiddel door het voorwerp in een verwarmde 
zuuroplossing te leggen. Ogden, 1982, 86, meent dat er in de Oudheid wel degelijk afkookmiddelen werden 
gebruikt (zij het van een andere samenstelling dan tegenwoordig), zoals aluinoplossing, azijn, pekel en urine. Of 
dit echter in de Bronstijd al het geval was, blijft onduidelijk. 
939 Higgins 1980 (2), 11; Ogden 1982, 43. Forbes (1964, 133) vermeldt wel het bestaan van bronzen vijlen in het 
Egyptische Oude Rijk, maar volgens Ogden (1982, 86) was dit soort vijlen te grof voor sieraden. 
940 Evely 1993, 167. Zie ook hieronder de bespreking van de zegelsnijderswerkplaats in Mallia. 



 218

werktuigen en werkplaatsmaterialen. Wie een (Myceense) werkplaats voor de productie van 
sieraden wil identificeren, zal volgens Tournavitou rekening moeten houden met het feit dat 
voor de bewerking van sieraden een verscheidenheid aan materialen nodig is, zoals 
(half)edelstenen, glas en edelmetalen.941 
 
7.4 Locaties van werkplaatsen 
 
Op Kreta en het Griekse vasteland zijn verscheidene werkplaatsen teruggevonden. Interessant 
zijn allereerst de werkplaatsen waar steen werd gesneden, het materiaal van de mallen. Omdat 
het snijden in een stenen mal van een matrijs voor een reliëfornament vergelijkbaar is met het 
graveren van zegels,942 is het denkbaar dat dezelfde specialist zich met beide activiteiten 
bezighield, en in dezelfde ruimte. Voorts zijn interessant de werkplaatsen waar sieraden 
werden gemaakt, of waar goud, glas en faience zijn aangetroffen, de materialen die in de 
mallen werden gevormd. Een belangrijke vraag is of de productie van reliëfornamenten met 
behulp van een mal in dezelfde werkplaats gebeurde als het snijden van de matrijzen in een 
mal. 
 
Knossos 
 
In het paleis van Knossos is door A. Evans een werkplaats geïdentificeerd waarin stenen 
zegels werden gesneden, de ‘Lapidary’s Workshop’ (LM I?).943 De identificatie gebeurde aan 
de hand van onvoltooide lensvormige zegels, diverse stukjes bewerkte steen, en klompjes klei 
met zegelafdrukken. Ook ivoren voorwerpen werden met de werkplaats geassocieerd. Voorts 
zouden zich kralen van schelp en pennen (‘pegs’) van bot onder de vondsten bevinden. 
Volgens J.G. Younger is de identificatie als werkplaats slechts gebaseerd op de vondst van 
een groep voorwerpen in de zuidwestelijke keldervertrekken van het paleis. De onvoltooide 
lensvormige zegels en een gietkern (‘core’) van steatiet, door Younger geïdentificeerd als een 
mal voor cirkelvormige ringzegels van goudplaat, kunnen volgens hem tezamen zijn 
aangetroffen, maar de stenen en ivoren voorwerpen, alsmede de klompjes klei, lagen over een 
groter gebied verspreid. Wel lijkt het hem aannemelijk dat zich hier een werkplaats bevond 
waar zowel stenen zegels en kralen als gouden zegels en ringen werden geproduceerd. De 
exacte locatie is echter niet duidelijk. 
 
Tijdens opgravingen aan de Royal Road in Knossos (bij het paleis) werden in een context van 
LM IB klompjes ruw materiaal teruggevonden, bestaande uit een mengsel van kwarts en 
malachiet, mogelijk bedoeld voor het glazuren van faience.944 
 
Mallia 
 
In Mallia, in het ten westen van het paleis gelegen ‘Quartier Mu’, bevonden zich in een 
gebouwencomplex drie afzonderlijke werkplaatsen, respectievelijk voor zegels, voor 
aardewerk en voor het gieten van metaal. Het complex werd in MM IIB door vuur verwoest. 
Van de zegelsnijderswerkplaats945 werden onbewerkte materialen, onafgewerkte en mislukte 
stukken in diverse stadia van bewerking, en enkele gereedschappen teruggevonden. De 
steensoorten die werden bewerkt, bestaan grotendeels uit variëteiten van serpentijn/steatiet.  

                                                           
941 Tournavitou 1997, 232, 238.  
942 Hughes-Brock 2008, 129. 
943 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Younger 1979, 261, 266-267, en Evely 1993, 164. 
944 Evely 2000, 454; Panagiotaki 2008, 47. 
945 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Evely 1993, 153-154. 



 219

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

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

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

                                                           
946 De informatie over deze werkplaats is ontleend aan Tournavitou 1997, 237. 
947 Alle informatie over deze werkplaatsen is ontleend aan Tournavitou 1997, 232-233, 235-236, 243-244 (nr. 3). 
Zie voorts: Symeonoglou 1973, 63-75; Demakopoulou 1974, 162-173; Aupert 1975, 642. 
948 Volgens de opgraver, Piteros (1988, 89-103), werden op de ‘Liangas plot’ drie grote rechthoekige gebouwen 
gebruikt als werkplaatsen. Het is echter de vraag of mal Th in een werkplaats-context is aangetroffen. Zie 
hoofdstuk 2, Catalogus (mal Th) en par. 7.5. 
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suggereert volgens Tournavitou dat sieraadmakers, werkzaam voor de Bronstijd-paleizen, 
samenwerkten met specialisten in andere ambachten of zelf gespecialiseerd waren in die 
ambachten. 
 
De Kortanzis-werkplaats in Thebe, die blijkbaar is aangelegd in LH IIIA2 en verwoest aan het 
einde van LH IIIB1 (niet door vuur), bestond uit twee kamers. Eén kamer is voorzichtig in 
verband gebracht met ivoorbewerking. De andere kamer was volgens de opgraver bedoeld 
voor het maken van sieraden. Een oven, waarvan resten zijn bewaard, was waarschijnlijk 
bedoeld voor het uitgloeien en solderen van metalen. Onder de meer dan driehonderd 
voorwerpen in de kamer bevonden zich werktuigen, voltooide voorwerpen en fragmenten in 
diverse materialen en productiestadia. De werktuigen omvatten een instrument om mee te 
graveren, een mes en een paar tangen, alle van brons, alsmede een ijzeren(!) boor. Maar ook 
twee dierlijke tanden, een bot en een stuk steatiet, mogelijk gebruikt als schuurmiddelen. 
Hoewel eerstgenoemde werktuigen op metaalbewerking wijzen, is het ontbreken van 
smeltkroezen en mallen opvallend. De volgende teruggevonden materialen werden blijkbaar 
bewerkt: agaat, amethist, barnsteen, bergkristal, brons, glas, goud, lapis lazuli, schelp en 
steatiet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
964 Zie par. 8.3. 


