
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Minoïsche en Myceense stenen mallen voor reliëfornamenten en
cultusvoorwerpen

Velsink, J.G.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Velsink, J. G. (2011). Minoïsche en Myceense stenen mallen voor reliëfornamenten en
cultusvoorwerpen. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/minoische-en-myceense-stenen-mallen-voor-reliefornamenten-en-cultusvoorwerpen(3c38146f-27d7-42aa-bab9-61987fb3ef42).html


 271

9 Slotbeschouwing 
 
De achtentwintig Minoïsche en Myceense stenen mallen en malfragmenten voor 
reliëfornamenten en cultusvoorwerpen die tot dusverre bekend zijn, hebben doorgaans de 
vorm van een min of meer rechthoekige plaat of blok. Ze zijn van gesteenten en mineralen 
zoals steatiet en serpentijn, die zich door hun relatieve zachtheid en compacte structuur goed 
laten bewerken en die, bij blootstelling aan hitte, niet breken maar hard worden. Meestal zijn 
één of twee zijden van matrijzen voorzien. Er zijn echter ook (blokvormige) mallen met drie, 
vier of zes bewerkte oppervlakken. Het aantal matrijzen per mal loopt sterk uiteen: van één tot 
drieëntwintig. Waarschijnlijk werd een mal niet in één keer van matrijzen voorzien, maar op 
gezette tijden, naar behoefte.1165 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1192 Zie par. 8.2.2.1, respectievelijk K 6 en K 11. 
1193 Zie par. 8.3. 
1194 Zie par. 7.6. 
1195 Mal Mi van het vasteland. 
1196 Mal Di van het vasteland. 
1197 Mallen Go, Kn 1 en Pa van Kreta, en mallen My 3, My 7 en Th van het vasteland. 
1198 Mal Th. 
1199 Mal Kn 1. 
1200 Zie noot 951. 
1201 Mallen Kn 3 en Kn 6. 




