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8 Begin en einde van de vervaardiging van reliëfkralen en reliëfhangers 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen twee vraagstukken aan de orde, die tot dusverre onderbelicht bleven. 
 Par. 8.2 behandelt het vraagstuk wanneer de prehistorische Griekse samenlevingen voor 
het eerst reliëfkralen en reliëfhangers begonnen te produceren. In samenhang daarmee kunnen 
andere vragen worden gesteld, zoals de vraag hoe die eerste reliëfornamenten er uitzagen, 
vergeleken met de latere. En de vraag of de vroegste exemplaren wel in mallen vervaardigd 
zijn. 
 Par. 8.3 houdt zich bezig met het vraagstuk of de algemene neergang in de Aegeïsche 
beschaving in LM/LH IIIC ook zijn weerslag heeft op de productie van reliëfkralen en 
reliëfhangers. Met andere woorden: in hoeverre worden dan nog mallen voor dergelijke 
ornamenten gebruikt? 
 
8.2 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
Van de circa 1600 overgeleverde Kretenzische reliëfkralen965 uit de Bronstijd dateert zo’n 
97,5 % uit LM III.966 Uit LM II, een periode die in het algemeen weinig vondsten heeft 
opgeleverd, zijn slechts twee reliëfkralen bekend.967 In het navolgende worden de reliëfkralen 
(en reliëfhangers) uit de Jonge Paleistijd (MM III-LM I) en eerder afzonderlijk beschouwd en 
vergeleken met de latere exemplaren. Hebben de vroege ornamenten op enigerlei wijze model 
gestaan voor de latere? 

De reliëfkralen van het Griekse vasteland geven een vergelijkbaar beeld te zien. Ten tijde 
van de Myceense paleizen (LH IIIA-B) en de direkt daaraan voorafgaande periode (LH 
IIB)968 moeten ze in grote aantallen vervaardigd zijn, getuige de duizenden bewaard gebleven 
exemplaren. Uit het tijdperk van de Schachtgraven in Mycene (MH III-LH IIA) zijn van het 
vasteland echter niet meer dan circa 135 reliëfkralen en reliëfhangers bekend. Ook hier dringt 
de vraag zich op of deze ornamenten model stonden voor de latere exemplaren. 

Wie de reliëfkralen als geheel beziet, doet er goed aan het ook over reliëfhangers te 
hebben. Reliëfhangers zijn in zekere zin een ondergeschoven kindje in de vakliteratuur. Vaak 
worden ze voor reliëfkralen aangezien of in één adem genoemd, dan wel samen 
gecatalogiseerd, met rondom vormgegeven hangers. Juist omdat reliëfhangers en reliëfkralen 
morfologisch zoveel gemeen hebben, en de manieren waarop ze worden gebruikt zo dicht 
bijeen liggen, is het nodig ze als samenhangend geheel te bestuderen. 

                                                           
965 Effinger (1996, 341-345) somt in haar tabellen met Kretenzische reliëfkralen in totaal 1548 exemplaren en 74 
fragmenten op die in de literatuur zijn afgebeeld. De omvang van drie vondstgroepen, die staat aangeduid als 
‘minstens 11’, ‘minstens 15’ en ‘minstens 83’, is in dit totaal door mij respectievelijk verdisconteerd als 11, 15 
en 83 exemplaren. De bij twee vondstgroepen gegeven aanduiding ‘enkele’ heb ik beide keren verdisconteerd als 
3 exemplaren. Bovendien noemt Effinger exemplaren die niet in de literatuur zijn afgebeeld en die derhalve niet 
in haar tabellen zijn opgenomen: het gaat, bij elkaar opgeteld, om 34 exemplaren. Daarbij is een als 
‘verscheidene exemplaren’ aangeduide groepsomvang door mij verdisconteerd als 3 exemplaren. Al met al 
zouden er ten tijde van Effinger’s publicatie zeker 1582 reliëfkralen en 74 reliëfkraalfragmenten in publicaties 
zijn genoemd. 
966 Het uitgangspunt hierbij is dat 38 van de hieronder opgesomde 55 Kretenzische reliëfornamenten reliëfkralen 
zijn. 
967 Zie noot 813. 
968 De vondsten uit LH IIB-contexten bevonden zich in de kamergraven 55, 68, 71, 75, 76, 78, 81, 84, 88, 91, 93, 
94 en 102 in Mycene (zie Sakellariou 1985). 
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8.2.1 Reliëfkralen en reliëfhangers vergeleken 
 
De overeenkomsten tussen reliëfkralen en reliëfhangers springen meer in het oog dan de 
verschillen. Een belangrijke overeenkomst is hun vorm, het niet rondom vormgegeven zijn. 
Weliswaar bestaan er dubbelzijdige reliëfornamenten, maar die zijn uit twee identieke helften 
samengesteld. Een andere overeenkomst is hun productiewijze: meestal zijn ze in een mal 
gevormd. Doorgaans hebben ze hetzelfde formaat, vaak worden ze op het lichaam gedragen 
en vrijwel altijd zijn ze doorboord (voorbeeld van een niet doorboorde reliëfhanger is V 23 in 
par. 8.2.3.1). Plaats en aard van de doorboring vormen echter het fundamentele verschil 
tussen reliëfkraal en reliëfhanger: de reliëfkraal telt maximaal drie doorboringen, de 
reliëfhanger slechts één. Een eenmaal doorboorde reliëfkraal is van een reliëfhanger te 
onderscheiden doordat bij de laatste het boorgat niet zozeer in het eigenlijke ornament of 
‘kraallichaam’ is aangebracht, maar excentrisch, in een versmalling of knopachtig uitsteeksel 
dat rondom grotendeels vrijligt. Het gaat daarbij om een korte doorboring. Is er, veeleer dan 
van een boorgat, sprake van een relatief lang boorkanaal dat zich over een groot deel van de 
breedte van het ornament uitstrekt – zoals bij sommige ornamenten die aan de bovenzijde een 
halfcilindrisch draagelement bevatten (nrs. K 1-2 en K 15 hieronder) – dan ben ik geneigd het 
ornament in kwestie onder de reliëfkralen te rangschikken. Een ornament als nr. K 7 
hieronder reken ik echter tot de reliëfhangers: het halfcilindertje is hier (relatief) korter dan 
dat van de nrs. K 1-2 en K 15 en bevindt zich op grotere afstand van het ‘kraallichaam’.969 
Ten slotte zij opgemerkt dat het niet reëel is een kettingschakel gelijk te stellen aan een kraal: 
een halssnoer kan in principe kralen en hangers bevatten (zie bijvoorbeeld V 1 en V 3 in par. 
8.2.3.1). 
 
8.2.2 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta 
 
8.2.2.1 Chronologische rangschikking 
 
In onderstaande rangschikking worden de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta 
zoveel mogelijk chronologisch opgesomd.970 Ten behoeve van deze rangschikking zijn ze 
ingedeeld in groepjes die worden gekenmerkt door eenheid van vondstplek, vorm en 
versiering. Dat wil zeggen dat voorwerpen van dezelfde vorm die op dezelfde plek (kamer, 
graf, paleisruimte, enz.) zijn aangetroffen, onder één nummer zijn gerangschikt, tenzij ze een 
verschillend decoratiemotief hebben, zoals de rechthoekige plaques K 5-6. Varianten van 
dezelfde vorm zijn eveneens onder verschillende nummers gerangschikt. 
 Bij eenzelfde datering zijn de ornamenten achtereenvolgens alfabetisch gerangschikt op 
vorm, vormvariant dan wel decoratie, en herkomst. Voorwaarde voor opname is dat de 
dateringscontext niet later reikt dan LM IB.971 
 
De onderdelen van deze rangschikking worden aangeduid door een K (van Kreta) met 
volgnummer. 
 
t.a.q. = terminus ante quem 

                                                           
969 K 7 wordt ook door Effinger (1996, KnP 2d, 45-46) tot de hangers gerekend. 
970 De vermelde dateringen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan naar motief gerangschikte tabellen in 
Effinger 1996 (respectievelijk pp. 341-345 en 348-349 voor de hier behandelde reliëfkralen en reliëfhangers). 
971 Reliëfkralen en reliëfhangers uit brede contexten als LM IA-LM IIIA kunnen weliswaar ook tot de vroege 
groep behoren, maar zeker is dat niet. Om die reden zijn ze in het overzicht weggelaten. 
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K 1 
dateringscontext:  VM II-MM IA (+ LM I)972 
vorm en aantal:  klimop met staafje, 1 (pl. 87:1) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde) kettingschakel973 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, Huisgraf XXII 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement974 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine I, 17 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, M 39i, 32, 266, 341, pl. 52d, 

54c; Hughes-Brock 2008, 129 
 
K 2 
dateringscontext:  VM II-MM IA (+ LM I)975 
vorm en aantal:  slakspiraal met staafje, 1 (pl. 87:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde), kettingschakel976 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, Huisgraf XXII 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine I, 17 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, M 39j, 40, 266, 345, pl. 52d, 

54c; Hughes-Brock 2008, 129 
 
K 3 
dateringscontext:  VM III-MM IA 
vorm en aantal:  lotusbloem of palmkruin, 1 (pl. 87:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (onduidelijk achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mallia, Chrysolakkos-necropool 
doorboring:   3 evenwijdige doorboringen; de middelste loopt door de kraalas 
afmetingen:   L. 1,1 
collectie, inv.nr:  HM 588 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, MaC 3b, 39, 240, 345, pl. 10a 
 
K 4 
dateringscontext:  VM II-MM II 
vorm en aantal:  altaar, 1 (pl. 87:4) 
type ornament:  reliëfkraal (achterzijde vermoedelijk vlak) 
materiaal:   steatiet 
herkomst:   Hagia Triada, tholos A 
doorboring:   2: beide balken zijn langs de lengteas doorboord 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM 442 
literatuur:   Effinger 1996, HT 3j, 39, 181, 344, pl. 34b 

                                                           
972 Datering is waarschijnlijk VM II-MM IA, maar zeker niet later dan LM I. 
973 Behoort tot dezelfde ketting als reliëfkraal K 2. 
974 De aanwezigheid van dwarsribbels wordt niet vermeld, maar is te zien in Effinger 1996, afb. 54c. 
975 Zie noot 972. 
976 Behoort tot dezelfde ketting als reliëfkraal K 1. 
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K 5 
dateringscontext:  MM IB-II  
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 26977 (pl. 87:5) 
decoratie:   centrale cirkel in reliëf 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mallia, nederzetting (‘Quartier Mu’), ruimte V 5 
doorboring:   2 parallelle doorboringen langs de smalle zijden 
afmetingen:   L. 1,8; B. 0,9; D. 0,5; ø doorboringen 0,1; ø centrale cirkel 0,7 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Effinger 1996, MaS 2a,978 36-37, 242, 343, pl. 10e re. 
 
K 6 
dateringscontext:  MM IB-II  
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 87:6) 
decoratie:   2 diagonale stippellijnen in reliëf 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mallia, nederzetting (‘Quartier Mu’), ruimte V 5 
doorboring:   2 parallelle doorboringen langs de smalle zijden 
afmetingen:   L. 1,6; B. 0,9; D. 0,5; ø doorboringen 0,1 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Effinger 1996, MaS 2a,979 36-37, 242, 343, pl. 10e li. 
 
K 7 
dateringscontext:  MM III  
vorm en aantal:  ‘waz’-lelie (dubbel) met staafje, 1 (pl. 80:5) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   faience 
herkomst:   Knossos, paleis, ‘Temple Repositories’ 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig draagelement 
afmetingen:   H. ca. 3,8; B. 3,8 
collectie, inv.nr:  ? 
literatuur:   Evans I 1921, 499, fig. 356; Polinger Foster 1979, 115, fig. 83; 

Higgins 1980 (2), 65, fig. 10; Effinger 1996, KnP 2d, 45-46, 229-
230, 348, pl. 9d; Hughes-Brock 2008, 129 

 
K 8 
dateringscontext:  MM IIIB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant A, 1 (pl. 87:7) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   goud (massief) 
herkomst:   Knossos, Paleis, ‘Royal Treasury’ 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,5; B. 1,0 
collectie, inv.nr:  HM 119 

                                                           
977 Van de 26 exemplaren zijn er 5 gefragmenteerd. 
978 In de tabel op p. 343 wordt abusievelijk de catalogus-aanduiding MaS 2b gebruikt. 
979 Zie noot 978. 
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literatuur:   Effinger 1996, KnP 2a, 47-48, 229, 349, pl. 9a 
 
K 9 
dateringscontext:  MM IIIB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant B, 1 (pl. 87:8) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   kornalijn 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,55; B. 1,2; D. 0,6 
collectie, inv.nr:  HM 2351 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 247, 127-128, fig. 22, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 4e, 47, 189, 191, 349, pl. 3f 
 
K 10 
dateringscontext:  LM IA (t.a.q.) 
vorm en aantal:  kalf, liggend, 1 (pl. 87:9) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (achterzijde vermoedelijk vlak) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Knossos, ‘Temple Tomb’ 
doorboring:   horizontaal boorkanaal, iets onder de ruglijn 
afmetingen:   L. 2,3; H. 1,4 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine VI, 87 
literatuur:   Effinger 1996, KnT 3i, 40, 221, 345, pl. 8c 
 
K 11 
dateringscontext:  LM IA (t.a.q.) 
vorm en aantal:  papyrus, 1 (pl. 87:10) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Knossos, ‘Temple Tomb’ 
doorboring:   doorboring langs de lengteas  
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM 522 
literatuur:   Higgins 1980 (2), 65; Effinger 1996, KnT 3a, 34, 221, 342, pl. 8b 
 
K 12 
dateringscontext:  MM I-LM I 
vorm en aantal:  achtschild, 1980 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   steatiet 
herkomst:   Archanes, Juktas, schrijn 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de zijwaartse insnoering 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  HM, vitrine II, 21a 
literatuur:   Effinger 1996, AJ 1a, 38, 126, 344 
 
K 13 
dateringscontext:  MM III-LM I (1 ex.), LM IA-B (3 exx.) 
                                                           
980 Er is in de literatuur geen afbeelding beschikbaar. 
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vorm en aantal:  hartschelp, 4981 (pl. 87:11 ) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   glas 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring bovenin 
afmetingen:   H. 1,6; B. 2,0; D. 0,53 
collectie, inv.nr:  2353 
literatuur:   Muhly 1992, nr. 250, 91, pl. 28; Effinger 1996, HP 4g, 46,  188, 

191, 348, pl. 38a, nr. 250 
 
K 14 
dateringscontext:  MM III-LM I (nr.1021), LM IA-B (nr. 1020) 
vorm en aantal:  niet-rechthoekige plaque, 2 (pl. 87:12; 88:1) 
decoratie:   vogel, bloemen 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de snavel 
afmetingen:   H. 2,8/2,9; B. 2,3 
collectie, inv.nr:  HM 1020-1021 
literatuur:   Muhly 1992, nrs. 241-242, 90, 188, fig. 21, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 3a, 40, 188-189, 345, pl. 3d, 38b 
 
K 15 
dateringscontext: LM IB (t.a.q.) 
vorm en aantal:  ‘drieblad’ met staafje, 1 (pl. 88:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mochlos, omgeving huisgraf-complex IV/V/VI 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   L. 1,1; B. 1,1 
collectie, inv.nr:  Hagios Nikolaos Mus. 3108 
literatuur:   Effinger 1996, M 22b, 40, 261, 345, pl. 54b 
 
K 16 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  achtschild, 1 (pl. 88:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (van het vlakke achterblik ontbreekt een deel) 
materiaal:   zilverblik 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring ter hoogte van de zijwaartse insnoering 
afmetingen:   H. 2,9; B. 2,1; D. 0,9 
collectie, inv.nr:  HM 1028 
literatuur:   Muhly 1992, nr. 243, 90, 188, pl. 28; Effinger 1996, HP 3b, 38, 

188-190, 344, pl. 38c, 243 
 
K 17 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant A, 2 (pl. 88:4) 
                                                           
981 Van de vier exemplaren zijn er drie incompleet. 
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type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   bergkristal 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 1,6; B. 1,2-1,25; D. 0,5 
collectie, inv.nr:  HM 2350 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 246, 127-128, fig. 22, pl. 27; Effinger 1996, 

HP 4c, 47, 188, 191, 349, pl. 3e 
 
K 18 
dateringscontext:  LM IA-LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant C, 1 (pl. 88:5) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   glas 
herkomst:   Heraklion-Poros, rotsholgraf I 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   H. 2,0; B. 1,2; D. 0,6 
collectie, inv.nr:  HM 2353 
literatuur:   Muhly 1992, 91, nr. 248, 127-129, fig. 22; Effinger 1996, HP 4f, 

47, 188, 191, 349, pl. 3g 
 
K 19 
Dateringscontext: LM IB 
vorm en aantal:  ‘driehoek’, variant B, 7 schakels van één halsketting (pl. 89:1-2) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   bergkristal, dioriet(?), haematiet, jaspis, serpentijn982 
herkomst:   Palaikastro-Roussolakkos, ‘Block N’, kamer 10 
doorboring:   horizontale doorboring 
afmetingen:   Exemplaar van bergkristal: H. 1,8; D. 0,7. Andere exemplaren: H. 

1,6 
collectie, inv.nr:  HM 2322 
literatuur:   Sackett, Popham en Warren 1965, 261, 303, nr. 17, fig. 18, pl. 79c 

en kleurenplaat (tussen pp. 248-249); Effinger 1996, PaR 3d-h, 47, 
273, 349, pl. 13m (bergkristallen exemplaar PaR 3d), 55b (alle 
exemplaren). 

 
8.2.2.2 Bespreking vormcategorieën 
 
Hieronder wordt ingegaan op de eventuele verschillen van de vroege Kretenzische 
reliëfkralen en reliëfhangers met latere exemplaren van dezelfde vorm. Ook wordt een 
vergelijking gemaakt met overeenkomstige motieven op de mallen. De volgorde is alfabetisch 
op kraalvorm. 
 
Achtschild (K 12, K 16; pl. 88:3: exemplaar K 16): 
De beide achtschilden zijn van steatiet (K 12) en zilverblik (K 16).983 Bij het stenen 
exemplaar is, net als bij enkele latere Kretenzische achtschildkralen, waaronder een van glas, 
de rand afzonderlijk aangegeven door een dunne groef die de contour van het achtschild volgt.  

                                                           
982 Van de zeven exemplaren zijn er twee van jaspis en twee van serpentijn. De andere materialen worden door 
één exemplaar vertegenwoordigd. 
983 Effinger 1996, 38, AJ 1a, HP 3b. 
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Het zilveren exemplaar K 16 is, behalve de enige metalen achtschildkraal van Kreta, de enige 
Kretenzische achtschildkraal met een verdikte rand: de rand van het platte achterste blik is 
omgeslagen over het van reliëf voorziene voorste blik. Ook van het Griekse vasteland zijn 
geen parallellen voor K 16 bekend. Wel zijn er gouden exemplaren uit MH III-LH IIIB 
waarbij de reliëfzijde over de vlakke achterzijde is gebogen; net andersom dus als bij K 16.984 

De bovenste schildhelft van K 16 is fors kleiner dan de benedenhelft. Mogelijk is dit een 
vroeg kenmerk: de latere Kretenzische achtschildvormige reliëfkralen bezitten, voor zover er 
(duidelijke) afbeeldingen beschikbaar zijn, schildbladen van ongeveer gelijke grootte.985 Ook 
een van de twee massief bronzen achtschildhangers, uit hetzelfde graf als waaruit K 16 
afkomstig is en met dezelfde datering, vertoont schildbladen van verschillende grootte.986 
 
Mallen: Het motief komt eenmaal voor op een mal (Kn 2, nr. 9). De contour van het schild op 
de mal wordt benadrukt door uitgeboorde punten, hetgeen voor Kreta vooralsnog uniek is. 
Ook de twee groeven voor een rijgdraad, halverwege de schildhelften, zijn uniek: alle twaalf 
bekende Kretenzische achtschildkralen bezitten een enkele doorboring ter hoogte van de 
insnoering in de contour. 
 
Altaar (K 4; pl. 87:4): 
Altaar van groene steatiet. In de beperkte groep Kretenzische altaarvormige reliëfkralen is dit 
het enige exemplaar waarbij de twee balken niet horizontaal maar verticaal geribbeld zijn.987 
Mogelijk is die verticale ribbeling een vroeg kenmerk. Het middenstuk van K 4 is, blijkens de 
afbeelding,988 onversierd. Op een latere altaarvormige kraal989 is het middenstuk wel versierd 
(ribbels die met de middenstukcontour meebuigen); bij de andere latere exemplaren kan 
hierover op basis van de beschikbare afbeeldingen geen oordeel worden geveld. 
 
Mallen: Het enige altaarmotief, op een mal uit Mycene (My 2, nr. 3), wijkt sterk af. De 
binnentekening van de bewaard gebleven bovenbalk bestaat uit horizontale (en wellicht 
verticale) groeven langs de contour. Waarschijnlijk lopen ook door het centrum van de balk 
horizontale groeven. Het middenstuk van de matrijs is versierd met groeven die met de 
zijcontour meebuigen. 
 
‘Drieblad’ met staafje (K 15; pl. 88:2): 
Tweezijdig symmetrische reliëfkraal. Aan een over dwars geribbeld dwarsstaafje hangen drie 
aaneengrenzende blaadjes. De buitenste zijn voorzien van onregelmatige ribbels en buigen 
zich zijwaarts, het middelste hangt verticaal neerwaarts en vertoont een middenlijn of nerf in 
reliëf. Van deze kraal is maar één exemplaar bekend.990 
 
Mallen: Op de Minoïsche en Myceense sieraadmallen komt het motief niet voor. 
 
‘Driehoek’ (K 8-9, K 17-19; pl. 87:7-8; 88:4-5; 89:1-2) 
De twaalf langwerpige hangers K 8-9 en 17-19 hebben een sterk gewelfde vorm en een min of 
meer driehoekige, in neerwaartse richting taps toelopende contour. Door M. Effinger zijn deze  

                                                           
984 Effinger 1996, 38. De latere Kretenzische exemplaren waarbij de rand door een dunne groef is aangegeven, 
zijn Effinger’s Mi 3h van steen, Av 3g en Phy 3c van bergkristal, Phy 3d van glas, en Av 3f van kornalijn. 
985 Zie bijvoorbeeld Effinger’s exemplaren A 12k, nr. 8, pl. 24a, en Av 3g, pl. 29d, 27. 
986 Het betreft Effinger’s achtschildhanger HP 4a, p. 191-192, afb. 38c, 245 (abusievelijk wordt verwezen naar 
244). 
987 Effinger 1996, HT 3j, 39. 
988 Effinger 1996, pl 34b. 
989 Het betreft Effinger’s PL 1f, pl. 16g. 
990 Effinger 1996, M 22b, 40, 261, 345, pl. 54b. 
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ornamenten ondergebracht in een categorie hangers met de naam ‘pijlpunten’, omdat ze daar 
het meest op zouden lijken.991 Zij geeft echter ook aan dat Minoïsche pijlpunten een andere 
vorm hebben.992 De aanduiding ‘schild’ lijkt evenmin toepasselijk. Hoewel hangers K 8 en K 
17 enige overeenkomst vertonen met een torenschild, betreft dit vooral de bovencontour en de 
sterke welving van het oppervlak.993 

De hangers komen uit Palaikastro-Roussolakkos (‘Block N’, kamer 10), Heraklion-Poros 
(rotsholgraf I) en het Paleis van Knossos (K 8). Ze dateren alle binnen het tijdsbestek MM 
IIIB-LM IB en zijn van verschillende materialen gemaakt. De zeven exemplaren uit 
Palaikastro maken deel uit van dezelfde ketting en zijn van bergkristal, dioriet(?), haematiet, 
jaspis en serpentijn. De vier exemplaren uit Poros zijn van kornalijn, bergkristal en glas. Het 
exemplaar uit Knossos is van massief goud. Waarschijnlijk is het gegoten. 

In feite zijn er drie vormvarianten te onderscheiden, hier A, B en C genoemd. Het gouden 
K 8-exemplaar uit Knossos en de beide K 17-exemplaren van bergkristal uit Poros hebben een 
tweeledig concave bovencontour met een gerond centraal uitsteeksel (variant A). De 
bovenrand van het kornalijn-exemplaar K 9 uit Poros en de zeven K 19-exemplaren uit 
Palaikastro is daarentegen puntig en strakker (variant B), die van het glazen exemplaar K 18 
uit Poros is meervoudig golvend (variant C). Ook de behandeling van het bovenoppervlak 
verschilt: het glazen exemplaar K 18 vertoont in de lengterichting twee groeven en drie 
bollingen (variant C), de welving van de andere exemplaren is effen, zij het met een centrale 
ribbel op de lengteas (varianten A-B). 

Een vierde vormvariant kan worden waargenomen bij een andere vroege hanger uit 
Palaikastro-Roussolakkos, die echter rondom is vormgegeven.994 

Hoewel de ‘driehoekshanger’ voornamelijk optreedt in vondstcontexten binnen de periode 
MM IIIB-LM IB, zijn er twee exemplaren bekend uit LM IIIA.995 

Van het vasteland zijn betrekkelijk vroege reliëfkralen met deze vorm bekend. Het betreft 
exemplaren van goud (LH II; Midea, graf 8) en glas (LH IIB; Mycene, graf 71; pl. 89:5). Ze 
bezitten, in tegenstelling tot de hangers, een centrale opening die de kraalcontour volgt en het 
kraallichaam doorsnijdt.996 Bij andere glazen exemplaren uit Mycene (pl. 89:6), gevonden 
tijdens de opgravingen van 1895, bevindt de centrale opening zich aan één zijde van de 
kraal.997 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Hartschelp (K 13; pl. 87:11): 
Vier grotendeels fragmentarische hartschelpen van glas fungeerden als reliëfhanger. Van 
andere vroege hartschelphangers - van steatiet (MM I-LM I) en bergkristal (LM IA-LM IB) –  

                                                           
991 Effinger 1996, 47. 
992 Effinger 1996, 47, noot 759. 
993 Een torenschild is onder meer afgebeeld op een gouden zegelring en op de ‘Lion Hunt dagger’ uit Grafcirkel 
A in Mycene (respectievelijk Schachtgraven IV en V; LH I; pl. 89:3-4). De dolk is mogelijk van Kretenzische 
hand (Hood 1978, bijschrift bij afb. 178). 
994 Het betreft een schakel van de ketting waartoe de zeven exemplaren K 19 behoren. De schakel is van 
haematiet en heeft dezelfde vorm, datering en herkomst. Voor- en achterzijde zijn licht convex. De contour komt 
overeen met die van variant C. Zie Sackett, Popham en Warren 1965, 261, 303, nr. 17, fig. 18, pl. 79c en 
kleurenplaat (tussen pp. 248-249); Effinger 1996, PaR 3i, 47, 273, 349, pl. 13n, 55b. 
995 Effinger 1996, 47. De twee latere exemplaren zijn respectievelijk van goud (nr. A 4a uit Archanes-Phourni) 
en glas dan wel faience (nr. KnG 11a uit Knossos-Gypsades). Verder zijn er vier exemplaren uit 
ongestratificeerde contexten (Effinger pp. 47, 349). 
996 Zie voor het exemplaar uit Midea: Persson 1942, 50, nr. 21, fig. 53, nr. 4 midden. Zie voor de exemplaren uit 
graf 71 in Mycene: Sakellariou 1985, 205, nr. 3038 (1), 298, nr. 55, pl. 92. 
997 Sakellariou 1985, 264, nr. 3220 (1), 298, nr. 55, pl. 131. 
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is het onduidelijk of het reliëfhangers dan wel rondom vormgegeven voorwerpen betreft.998 
Op het vasteland zijn uit later tijd (LH IIIA-B) reliëfkralen van het hartschelp-type 
teruggevonden.999 
 
Mallen: De hartschelp is als reliëfhanger uitgesneden in mallen Kn 2 (nr. 13) en Po 2 (nr. 2), 
beide van Kreta, en als reliëfkraal in vastelandsmal My 6 (nr. 11). 
 
Kalf, liggend (K 10; pl. 87:9): 
De gouden reliëfkraal die een liggend kalf uitbeeldt,1000 kent onder het kralenmateriaal haar 
gelijke niet. Het dier kijkt achterom met neerwaarts gebogen kop. De poten liggen ingeklapt 
onder zijn lijf. 
 
Mallen: Het kalf doet enigszins denken aan de liggende viervoeter op mal Po 2 (nr. 1). Hun 
houding is grotendeels overeenkomstig. Het dier op de mal verschilt in zoverre, dat het met 
zijn achterwaarts gekeerde kop recht voor zich uit kijkt. Bovendien heeft zijn langgerekte 
snuit geen spits uiteinde. Ook een oor ontbreekt. 
 
Klimop met staafje (K 1; pl. 87:1): 
Dit is een uniek exemplaar omdat het klimopblad aan een (geribbeld) dwarsstaafje hangt 
(klimopvariant C bij Effinger). Op het vasteland komt deze variant niet voor.1001 
 
Mallen: Op zes mallen (Be 1, Kn 3, Kn 6, My 7, Ni, Pa), waaronder drie Kretenzische (Kn 3, 
Kn 6, Pa), is klimop afgebeeld. Onder de verschillende klimopvarianten is de variant met 
staafje echter niet vertegenwoordigd. 
 
Lotusbloem of palmkruin (K 3; pl. 87:3): 
Deze kraalvorm, geïdentificeerd als lotusbloem en palmkruin, is verder op Kreta niet 
aangetroffen, althans niet als reliëfkraal. Effinger wijst ter vergelijking op een gouden hanger 
die deel uitmaakt van de ‘Aegina Treasure’,1002 een goudschat die mogelijk dezelfde herkomst 
heeft als de kraal, de Chrysolakkos-necropool in Mallia. De hanger beeldt behalve de ‘heer 
der dieren’ onder meer drie lotusbloemen af (pl. 90:1; waarschijnlijk MM III). Afgezien van 
hun uit ribbels bestaande arcering vertonen zij een sterke gelijkenis: hun basis en 
compartimentering zijn eender. 
 Voorts is er een opvallende overeenkomst met de contour van papyrusvormige reliëfkralen. 
Zie bijvoorbeeld de vroege Kretenzische reliëfkraal K 11 (pl. 87:10; niet later dan LM IA). De 
compartimentering is een andere, al zijn er, vooral bij vastelandsexemplaren, enige 
gemeenschappelijk trekken aanwijsbaar. Het gaat dan om de uitzwaaiende zijbladen en het 
recht naar voren stekende, puntige middenblad (pl. 66:6; Mycene, diverse kamergraven; LH 
IIIA-B).  
 
Mallen: Op de mallen komt het lotusmotief niet voor. Wel is op vier vastelandsmallen het 
papyrusmotief weergegeven (zie hieronder het motief ‘Papyrus’). 
 
Niet-rechthoekige plaque, gedecoreerd met vogel en bloemen: (K 14; pl. 87:12; 88:1): 

                                                           
998 Effinger 1996, 46, 348. De niet opgenomen hangers bezitten een bolronde, gribbelde voorzijde en een 
onduidelijke achterzijde. Het betreft Effinger’s nrs. AJ 2b (pp. 126-127) en HP 4d (p. 191). 
999 Zie par. 5.2, motief Hartschelp, onder Vasteland. 
1000 Effinger 1996, KnT 3i, 40. 
1001 Effinger 1996, M 39i, 32. 
1002 Effinger 1996, 39-40. 
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Op twee grillige gevormde plaques is een vogel te zien die in zijn gespreide vleugel pikt. 
Boven het tafereel prijken drie lelieachtige bloemen. De rand van de achterzijde is voorwaarts 
omgebogen over de voorzijde. Beide plaques zijn met behulp van dezelfde matrijs 
gemaakt.1003 Noch van Kreta noch van het Griekse vasteland zijn tot dusverre 
overeenkomstige reliëfkralen bekend.1004 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Papyrus (K 11; pl. 87:10): 
In tegenstelling tot de andere vroege reliëfkralen van Kreta is de papyrusvormige kraal aan 
beide zijden van reliëf voorzien, een kenmerk van alle latere Kretenzische reliëfkralen met 
deze vorm, ongeacht hun variant en materiaal.1005 Deze papyrus heeft een knopachtig verdikte 
basis en is versierd met reliëflijnen en granulen. Er is Effinger slechts één ander exemplaar 
van deze variant (A) bekend, een in LM IIIB1 te dateren exemplaar uit Gournes, eveneens van 
goudblik, maar minder rijk versierd. 
 
Mallen: Er zijn alleen vastelandsmallen met het papyrus-motief (Mi, My 1, My 5, My 7). De 
interne indeling of versiering van het motief op de mallen wijkt sterk af. Dit geldt evenzeer 
voor de basis, die op de mallen ofwel niet benadrukt is (variant II), ofwel cirkelvormig en 
bijna weergegeven als een los onderdeel (variant I). 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met cirkel respectievelijk puntenreeksen (K 5, K 6; pl. 
87:5-6): 
De zevenentwintig rechthoekige plaques van faience, die afkomstig zijn uit dezelfde ruimte in 
Mallia, vallen op grond van hun uiterlijk uiteen in zesentwintig exemplaren met een 
middencirkel in reliëf en langs de korte zijden telkens drie dwarsgroeven (K 5), en één wat 
kleiner exemplaar met een schuin lopende dubbele reeks punten in reliëf en langs de korte 
zijde telkens een horizontale groef (K 6).1006 

De latere plaques die Effinger beschrijft (haar varianten A-E) hebben alle een andere 
versiering. In tegenstelling tot deze plaques zijn bij de zevenentwintig vroege exemplaren de 
korte zijden niet als halfcilinders in reliëf weergegeven.1007 Om deze reden vormen de 
zevenentwintig exemplaren tezamen Effinger’s variant F. Daarmee wordt wel het onderscheid 
in versiering van een van deze plaques, de afwijkende behandeling van de korte zijden incluis, 
genegeerd. 

 
Mallen: In diverse mallen, waaronder een van Kreta (Kn 2) en twee van onbekende herkomst 
(Be 1-2), zijn rechthoekige plaques uitgesneden. De beide varianten van de vondstgroep uit 
Mallia komen er niet op voor. Overigens kennen de meeste plaquevormige matrijzen in de 
mallen, net als de Mallia-plaques, geen halfcilindrische zijranden. 
 
Slakspiraal met staafje (K 2; pl. 87:2): 
De slakspiraal van goudblik is tot dusverre uniek.1008 De slakspiraal telt ongeveer twee 
windingen en vormt één geheel met een halfcilindrisch staafje, waar het als het ware aan 
hangt. Ook is schuin onderaan de spiraal een uitwaarts stekende uitloper te zien. 
                                                           
1003 Muhly 1992, 188. 
1004 Effinger 1996, HP 3a, 40, 189. 
1005 Effinger 1996, KnT 3a, 34. Er is voorts één rozetvormige reliëfkraal van Kreta met een dubbel reliëf: 
exemplaar A 12k nr. 1 (zie Effinger pp. 136-137). 
1006 Effinger 1996, MaS 2a, 36-37, 242. 
1007 Effinger 1996, 36-37. 
1008 Effinger 1996, M 39j, 40. 



 236

 De slakspiraal zou zich hebben ontwikkeld uit Midden-Minoïsche spiraalmotieven.1009 
Latere reliëfkralen van glas in de vorm van een gestileerde vlinder (zonder dwarsstaafje) zijn 
voorzien van de beeltenis van een dubbele slakspiraal.1010 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. Het verschil met de daarop wel aanwezige 
trochusschelpen is dat deze met hun vele windingen het spiraalvormige huis van een slak 
uitbeelden en een draagelement noch een excentrische (zich verwijderende) uitloper bezitten. 
 
‘Waz’-lelie (dubbel) met staafje (K 7; pl. 80:5): 
Deze ‘waz’-leliehanger van faience is van een bijzondere variant, waarbij tweemaal een lelie 
en driemaal een ‘waz’ te zien is.1011 Latere Kretenzische reliëfhangers, van goud en glas, 
hebben een enkele ‘waz’-lelie. Ze bezitten geen doorboord staafje. Enkele hebben een 
doorboorde bolvormige knop als ophangmechanisme.1012 
 
Mallen: 
Een dubbele ‘waz’-lelie komt ook voor op mal Po 2 (motief nr. 5: bedoeld voor een 
reliëfkraal). Hier ontbreken echter de derde, middelste ‘waz’ en het drieledige element centaal 
in de hartvorm. 
 
8.2.2.3 Algemeen beeld 
 
Omvang groep, vindplaatsen, materialen en datering 
 
De groep vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers omvat 55 exemplaren (38 kralen 
en 17 hangers), afkomstig van 11 vindplaatsen. Hiervan bevinden zich er 2 in een paleis 
(Knossos) en 4 in de nabijheid daarvan (Knossos, Heraklion-Poros, Mallia). De vindplaats is 
6 keer een graf en 5 keer een andere (voorraadkamer van een huis;1013 nederzetting;1014 
heiligdom; paleisruimte). 
 Van de 55 ornamenten zijn er 46 van materialen die in een mal kunnen zijn verwerkt: 
faience (28 x), goud (8 x goudblik, 1 x massief goud), glas (5 x) en zilverblik (1 x). Een 
minderheid van 9 ornamenten is van materialen die niet in een mal kunnen zijn verwerkt: 
bergkristal, dioriet(?), haematiet, kornalijn, jaspis, serpentijn en steatiet. Laatstgenoemd 
materiaal is zowel gebruikt voor een der achtschilden (K 12) als voor het altaar (K 4). De 
andere genoemde materialen zijn gebruikt voor de ‘driehoekige’ hangers (K 9, K 17, K 19). 
 Al deze ornamenten dateren uit LM I of eerder. Enkele stammen zeker uit Midden-
Minoïsche tijd (K 5 t/m K 9). Een deel hiervan, de rechthoekige plaques van faience (K 5 en 
K 6), dateert uit de Oude Paleistijd (MM IB-II). Uit een iets eerdere periode dateert K 3, een 
lotusbloem- of palmkruinvormige reliëfkraal van goudblik (VM III-MM IA). Dit is 
hoogstwaarschijnlijk ook het geval met de klimop en de slakspiraal aan een staafje, beide 
eveneens van goudblik (K 1-2). 

                                                           
1009 Niemeier 1985, 105. 
1010 Niemeier 1985, 106, afb. 45, 15. De kralen zijn afkomstig uit een LM IIIA-graf in Phaistos-Kalyvia. Effinger 
1996, 39. 
1011 Effinger 1996, KnP 2d, 45-46. 
1012 Zie par. 5.2, motief ‘Waz’-lelie, onder Kreta. 
1013 Deze kamer was volgens de opgravers bestemd voor de waardevollere goederen in huis. Het betreft de 
vindplaats van reliëfhangers K 19 in Palaikastro-Roussolakkos (‘Block N’, kamer 10). Zie Effinger 1996, 272. 
1014 Deze nederzetting is die te Mallia. Het betreft de vindplaats van reliëfkralen K 5-6 in ruimte V 5 in ‘Quartier 
Mu’. Deze kralen zijn volgens de opgravers afkomstig uit het heiligdom op de bovenverdieping. Zie Effinger 
1996, 242. 
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 Tot voor kort werd in de literatuur aangenomen dat het ontstaan van de reliëfkraal een 
fenomeen uit de Jonge Paleistijd (MM III-LM I) was,1015 maar Effinger heeft aangetoond dat 
dit onjuist is.1016 
 
Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype 
 
Onder de 55 vroege reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta zijn 13 vormtypen te 
onderscheiden.1017 Eén van deze, de rechthoekige plaque, telt twee versieringsmotieven. 

De vormen van de goudblik-exemplaren omvatten een ‘drieblad’ aan een dwarsstaafje (K 
15), een liggend kalf (K 10), een klimopblad aan een dwarsstaafje (K 1), een papyrus (K 11), 
een lotusbloem dan wel de top van een palmboom (K 3), een niet-rechthoekige plaque waarop 
een verenpikkende vogel is afgebeeld (K 14; 2 exemplaren) en een slakachtige spiraal aan een 
dwarsstaafje (K 2). De massief-gouden reliëfhanger heeft de vorm van een ‘driehoek’ (K 8). 
 Ook een reliëfhanger van glas bezit een min of meer driehoekige vorm (K 18). Vier andere 
glazen reliëfhangers zijn hartschelpvormig (K 13). 
 De exemplaren van faience hebben de vorm van een rechthoekige plaque (K 5-6) en een 
dubbele ‘waz’-lelie (K 7). 
 Het enige exemplaar van zilverblik is een achtschild (K 16). Een ander vroeg achtschild is 
van steatiet (K 12). Een tweede reliëfkraal die uit steatiet is gesneden, heeft de vorm van een 
altaar (K 4). 
 De vorm van een ‘driehoek’ is, behalve bij al genoemde reliëfhangers van goud en glas 
(resp. K 8 en K 18), te zien bij reliëfhangers van bergkristal, dioriet(?), haematiet, jaspis, 
kornalijn en serpentijn (K 9, K 17, K 19). 
 
De meeste Kretenzische vormtypen worden door zeer weinig exemplaren vertegenwoordigd. 
Meestal gaat het om één exemplaar, in twee gevallen om twee exemplaren (plaque met vogel, 
achtschild) en in één geval om vier exemplaren (hartschelp). Hiervan zijn alleen de 
achtschilden op meer dan één plaats aangetroffen. 
 Een uitzondering op het geringe aantal exemplaren per vormtype zijn de 27 rechthoekige 
reliëfplaques (K 5-6); deze zijn echter in dezelfde ruimte aangetroffen en hoorden 
waarschijnlijk bij elkaar. Een andere uitzondering zijn de 12 ‘driehoeken’, die in drie 
vormvarianten voorkomen (K 8-9, K 17-19). Deze ‘driehoeken’ zijn van drie vindplaatsen 
afkomstig. 
 
Het gegeven dat de relatief kleine hoeveelheid reliëfkralen en reliëfhangers in schril contrast 
staat tot de vormenrijkdom ervan,1018 roept de vraag op of er veel meer exemplaren per 
vormtype zijn vervaardigd dan er teruggevonden zijn. Het gebruik van mallen impliceert 
immers een productieproces dat leidt tot vermeerdering van een en hetzelfde, in ieder geval 
niet tot unieke voortbrengselen. 
 Uit de periode waaruit het overgrote deel van de Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers 
afkomstig is (LM IIIA-B), is het aantal vondsten in het algemeen veel groter dan uit de  

                                                           
1015 Higgins (1961, 76; 1980/2, 65) plaatst de vroege ontwikkeling van de reliëfkraal tussen 1700 en 1450 v. Chr. 
Dickinson (1994, 186) merkt op ‘it is impossible to trace with any precision the development of the relief bead, 
the most significant innovation of the LBA’. 
1016 Effinger 1996, 41. 
1017 Alfabetisch: Achtschild (K 12, K 16), Altaar (K 4), ‘Drieblad’ met staafje (K 15), Driehoekig schild(?) (K 8-
9, K 17-19), Hartschelp (K 13), Kalf, liggend (K 10), Klimop met staafje (K 1), Lotusbloem of palmkruin (K 3), 
Niet-rechthoekige plaque met vogel en bloemen (K 14), Papyrus (K 11), Rechthoekige plaque (K 5-6), 
Slakspiraal met staafje (K 2), ‘Waz’-lelie (dubbel) met staafje (K 7). 
1018 Higgins 1961, 76, merkte reeds op dat er in verhouding tot de weinige teruggevonden vroege exemplaren 
vele verschillende typen zijn. 
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perioden waaruit de vroege reliëfkralen en reliëfhangers stammen (grofweg LM I en eerder). 
De hoeveelheid teruggevonden vroege reliëfornamenten is ook in absolute zin bescheiden te 
noemen en daardoor mogelijk geen representatieve afspiegeling van het totaal aan 
geproduceerde exemplaren in die tijd. Hoewel ook de verhouding tussen de typen en hun 
exemplaren, zoals die uit het vondstenmateriaal blijkt, in meerdere of mindere mate op toeval 
kan berusten, is het opvallend om te zien dat slechts één vondstgroep een substantiële omvang 
heeft (de 26 exemplaren van K 5). 
 Weliswaar kan ter nuancering worden opgemerkt dat niet alle vroege ornamenten in een 
mal vervaardigd zijn (ten aanzien van de stenen en bergkristallen exemplaren, en wellicht ook 
ten aanzien van de glazen exemplaren, zijn andere technieken toegepast),1019 maar dan nog 
zijn de resterende 38 exemplaren te verdelen over elf vormtypen, waarbij negen typen slechts 
1 exemplaar omvatten, en één type slechts 2 exemplaren. De verklaring van dit fenomeen is 
mogelijk voor een belangrijk deel te vinden in de omstandigheid dat de materialen die in de 
mallen werden gebruikt – goud, glas en faience – waarschijnlijk slechts sporadisch en in 
kleine hoeveelheden beschikbaar waren. 
 
Reliëfkralen met staafje 
 
Opvallend is dat de drie vroege goudblikken reliëfkralen uit Mochlos (K 1-2, K 15), waarvan 
twee uit hetzelfde graf afkomstig (huisgraf XXII) en de derde uit de omgeving van het 
huisgrafcomplex in kwestie, hoe verschillend ook van vorm (klimop, slakspiraal, ‘drieblad’), 
alle eenzelfde draagelement bezitten: een over dwars geribbelde halfcilinder. Ook de faience 
‘waz’-leliehanger (K 7) bezit een dergelijk element, maar dan een die relatief kort is en zich 
op afstand van het eigenlijke ornament bevindt. De latere Kretenzische voorbeelden van een 
reliëfkraal met halfcilindrisch staafje, die van een ander materiaal (glas) zijn gemaakt, tonen 
een minder grote uiterlijke verscheidenheid: zij beelden alle een korte voluut uit. Voorts 
verschijnen er reliëfkralen met een langgerekte voluut aan een rechthoekig staafje.1020 Ook de 
overgebleven mallen tonen de korte voluut met halfcilinder.1021 Het idee voor dit 
draagelement zou zijn ontleend aan Mesopotamische metalen hangers wier bovenkant ten 
behoeve van de rijgdraad buisvormig was opgerold.1022 
 
Achterzijde goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers 
 
Alle vroege Kretenzische reliëfkralen van goudblik (K 1-3, K 10-11, K 14-15) en zilverblik 
(K 16) bestaan uit twee delen, een voor- en een achterblik. Bij de vroegste van die kralen – K 
1-2 (waarschijnlijk uit VM II-MM IA, maar zeker niet later dan LM I) en K 3 (uit VM III-
MM IA) – is het helaas onduidelijk of het achterblik vlak is of van reliëf voorzien. Van de 
andere exemplaren, die niet later kunnen zijn dan LM I, hebben K 14-16 een vlak achterblik 
en K 11 een dubbelzijdig reliëf.1023 
 Ook in LM IIIA-B is het op Kreta gebruikelijk dat blikken reliëfkralen en reliëfhangers uit 
een voor- en een achterblik bestaan. 
 
Voorlopers 

                                                           
1019 Zie par. 8.2.5, ‘Het gebruik van mallen voor vroege reliëfkralen en reliëfhangers’. 
1020 Effinger 1996, 37-38. De langgerekte voluut die is uitgesneden in mal Kn 6 bezit overigens een 
halfcilindrisch staafje. 
1021 Zie par. 5.2, motief Voluut met staafje. 
1022 Hughes-Brock 2008, 129. 
1023 Het vermoeden van Effinger (1997, 221, nr. KnT 3i) is dat K 10 eveneens een vlak achterblik bezit. 
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Effinger is van mening dat de vroege reliëfkralen uit LM I en eerder, wellicht met 
uitzondering van de rechthoekige reliëfplaques, niet kunnen worden opgevat als typologische 
voorlopers van de ‘völlig anders gestalteten’ reliëfkralen uit LM III. Wel wijst zij op de 
omstandigheid dat de beperkte omvang van het materiaal uit LM I en II, die samenhangt met 
de schaarste aan graven uit deze perioden, een oordeel over de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de reliëfkralen in de weg staat.1024 
 Ik denk dat bestudering van het beschikbare materiaal wel degelijk voldoende 
aanwijzingen oplevert voor een duidelijke zienswijze op die ontwikkeling. Zeker vier, en 
mogelijk vijf, typen vroege reliëfkralen en drie typen vroege reliëfhangers van Kreta 
representeren mijns inziens vroege voorbeelden en varianten van uit later tijd bekende kraal- 
en hangervormen: 
- Achtschild (K 12, K 16). De beide reliëfkralen, respectievelijk van steatiet en zilverblik, zijn 
voorlopers van de achtschildvormige exemplaren uit LM III. Het zilveren exemplaar kan, 
gezien zijn unieke kenmerken, als een vroege variant worden beschouwd. 
- Altaar (K 4). Deze reliëfkraal van steatiet is een voorloper van de latere Kretenzische 
altaarvormige exemplaren. De verticale ribbels zijn mogelijk een vroeg stijlkenmerk. 
- ‘Driehoek’ (K 8-9, K 17-19). Deze bij benadering driehoekige hangers zijn ook aangetroffen 
in een LM IIIA-context. Van het vasteland komen exemplaren (LH II, LH IIB) die van een 
centrale opening zijn voorzien. 
- Hartschelp (K 13). De vier glazen hartschelpvormige reliëfhangers zijn voorlopers van latere 
Kretenzische reliëfhangers, te oordelen naar uitsnijdingen in de mallen Kn 2 (LM IIIA of iets 
eerder) en Po 2 (LM IIIA(-B1) of iets eerder).1025 Ook latere reliëfkralen van het vasteland 
(LH IIIA-B) zijn tot deze vroege exemplaren te herleiden. 
- Papyrus (K 11). Deze reliëfkraal van goudblik behoort tot een papyrus-variant die ook 
bekend is uit later tijd (LM IIIB1). Het latere bewijsmateriaal omvat slechts één exemplaar. 
Het is van glas, telt niet een maar drie doorboringen en is minder rijk versierd. De gouden 
papyrus kan als een voorloper van het latere exemplaar worden beschouwd. 
- Rechthoekige plaque (K 5-6). De 27 exemplaren verschillen van de latere rechthoekige 
Kretenzische reliëfplaques door de afwezigheid van als halfcilinders weergegeven korte 
zijden. Voorts verschilt hun oppervlakteversiering. De rechthoekige vorm is echter al 
aanwezig. De 27 plaques vormen daarom een groep voorlopers van de latere plaques. 
- ‘Waz’-lelie (reliëfhanger) (K 7). De dubbele ‘waz’-lelie met driemaal een ‘waz’ is 
weliswaar een uniek exemplaar, maar het ‘waz’-leliemotief keert terug in het Kretenzische 
reliëfhangersmateriaal uit LM III, getuige de ‘waz’-leliehangers van de enkele variant en de in 
mal Po 2 uitgesneden ‘waz’-leliehanger van de dubbele variant (met dubbele ‘waz’). 
- Lotusbloem of palmkruin (K 3). Deze reliëfkraal van goudblik weerspiegelt zich weliswaar 
niet in latere vondsten, maar de overeenkomst met een vroege papyrusvormige reliëfkraal van 
Kreta en latere exemplaren van het vasteland is zodanig, dat beide motieven varianten van 
hetzelfde type lijken te zijn. 
 
De vijf overige vroege vormtypen (drieblad met staafje, klimop met staafje, niet-rechthoekige 
plaque, slakspiraal met staafje, liggend kalf) bevinden zich niet meer tussen het tamelijk 
overvloedige, latere materiaal. Wel keren bepaalde aspecten van vier vroege kraalvormen 
terug. Zo werd hierboven al opgemerkt dat het staafje (halfcilinder) van drie vroege 
reliëfkralen uit Mochlos (K 1, K 2, K 15) in later tijd te zien is als onverbrekelijk onderdeel 
van de reliëfkraal die een korte voluut uitbeeldt. Ten tweede keert de hartvorm van het  

                                                           
1024 Effinger 41. In haar eindoordeel somt zij de vroege reliëfkralen op, zij het met weglating van de beide vroege 
exemplaren van steatiet (achtschild en altaar), die wel door haar zijn gecatalogiseerd. Ook besteedt zij in haar 
eindoordeel geen aandacht aan de dubbele argonauten van goudblik uit LM II. 
1025 Dateringen op grond van hoofdstuk 6. 
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klimopblad met staafje (K 1) terug bij alle latere klimop-reliëfkralen. Ten derde duikt de 
slakspiraal (K 2) later weer op, niet aan een staafje, maar als oppervlakteversiering van 
vlindervormige reliëfkralen. Ten slotte is er enige overeenkomst in houding tussen de vroege 
kalfvormige reliëfkraal (K 10) en een eveneens liggende, achterom kijkende viervoeter op de 
Po 2-mal. 
 
8.2.3 Vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland 
 
8.2.3.1 Chronologische rangschikking 
 
De lijst hieronder somt de vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland 
op.1026 Voorwaarde voor opname is dat de dateringscontext niet later reikt dan LH IIA.1027 De 
ornamenten zijn gerangschikt in vier chronologische, elkaar overlappende categorieën (en 
daarbinnen alfabetisch op motief): de voorwerpen uit laat MH III-LH I1028 (Grafcirkel B in 
Mycene), LH I1029 (Schachtgraven III en V, alsmede kamergraf 516 in Mycene) en LH I-
IIA1030 (Schachtgraf I in Mycene) worden gevolgd door die uit LH IIA (Kakovatos, tholoi A 
en B).1031 
 Het kralenmateriaal is ten behoeve van deze lijst op dezelfde wijze ingedeeld als het 
kralenmateriaal van Kreta in par. 8.2.2.1. Dat wil zeggen dat voorwerpen met dezelfde vorm 
die op dezelfde plek zijn aangetroffen, onder één nummer gerangschikt staan. 
 
De onderdelen van deze rangschikking worden aangeduid door een V (van Vasteland) met 
volgnummer. 
 
V 1 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  achtschild(?), 1 (pl. 90:2) 
decoratie:   rozet, spiralen 
type ornament:  reliëfhanger,1032 kettingschakel1033 
                                                           
1026 Niet opgenomen zijn twee stukjes goudfolie van ongelijke grootte met de contour van een klimopblad. Het 
lijkt niet om kralen of hangers te gaan, al is het niet uitgesloten dat de stukjes goudfolie bedoeld waren voor de 
omhulling van kralen in een ander materiaal. Beide voorwerpen vertonen granulen, die mogelijk in een matrijs 
zijn gevormd. De herkomst is Peristeria (graf I; LH IIA). Zie Marinatos 1965, 113, pl. 129a. Evenmin 
opgenomen zijn drie druppelvormige hangers van lapis lazuli, waarvan het onduidelijk is of ze reliëf vertonen. 
Hun herkomst is graf B in Kakovatos (LH IIA). Ze worden omschreven als ‘platte druppels’ (Müller 1909, 295, 
nr. 1. afb. 12), maar mogelijk vertoont de voorzijde enige bolling. 
1027 Reliëfkralen en reliëfhangers uit brede contexten als LH II-III kunnen weliswaar ook tot de vroege groep 
behoren, maar zeker is dat niet. Om die reden zijn ze in het overzicht weggelaten. Niet opgenomen zijn voorts 
acht meervoudig cilindrische (‘multitubular’) glazen plaques uit Pylos, die zich op de vloer van tholos IV 
bevonden. Cline (1994, 138, nr. 49) geeft als datering LH I. Cavanagh en Mee (1998, 58) dateren de tholos in 
LH I-II. 
1028 Voor deze datering zie Graziadio 1988, 343, 369. 
1029 Voor de datering van de Schachtgraven in Cirkel A zie Dickinson 1977, 50-51, en Graziadio 1988, 372. 
Voor de datering van kamergraf 516 zie Wace 1932, 63-67. 
1030 Voor de datering van Schachtgraf I in Cirkel A zie noot 1029. 
1031 Reliëfkralen uit graven met een LH II-datering zijn niet opgenomen. Het betreft graf 26 op de ‘Agora’ van 
Athene (zie Immerwahr 1971, 205, 219.). Onzeker is of graf 8 in Midea (LH II) eveneens reliëfkralen of 
reliëfhangers bevatte: er zijn 20 ongelijkvormige kralen van verscheidene grootte (18 min of meer bolvormig, 2 
schijfvormig, waarvan 1 gecreneleerd) en resten van glazen kralen aangetroffen (Persson 1942, 50, nr. 20, fig. 
53, nr. 3; nr. 22). 
1032 De hanger bestaat uit een van reliëf voorzien ‘voorblik’ en een achterzijde of opvulsel in een ander materiaal. 
Zie de beschrijving van dit ornament in par. 8.2.3.2. 
1033 Mylonas 1972-73, pl. 181a-b, beeldt de hanger af als centraal onderdeel van een halsketting die verder uit 44 
reliëfkralen in de vorm van een palmblad of vliegende vogel bestaat (zie V 3). 
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materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring onder de knop 
afmetingen:   max. H. 2,3; H. zonder ‘knop’1,9; B. bovenaan 1,6; B. onderaan 

1,35; B. buitenrand 0,15 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8660 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 201, nr. 431, pl. 181a-b 
 
V 2 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  lelie, 1 (pl. 65:10) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring in centrum? 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:1034   M. Papadimitriou, in: Illustrated London News, 27 februari 1954, 

324, fig. 5; Sargnon 1987, 162, nr. 443, fig. 75. 
 
V 3 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  palmblad(?) / vliegende vogel(?), 44 (pl. 90:2; 91:1) 
type ornament:  reliëfkraal, kettingschakel1035 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf O 
doorboring:   doorboring in centrum 
afmetingen:   L. 1,5-1,7; B. in centrum 0,35-0,5 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8659 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 201, nr. 430, pl. 181a-b; Higgins 1980 (2), 65 
 
V 4 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 91:2) 
decoratie:   ruit met scharende uiteinden en centrale cirkel 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf Ξ 
doorboring:   2: beide halfcilinders zijn in de lengterichting doorboord 
afmetingen:   L. 2,7; B. 1,81036 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8631 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 182, nr. 241, pl. 159a (centrum); Polinger Foster 

1979, 142, fig. 93; Hughes-Brock 2008, 129-130 

                                                           
1034 Deze reliëfkraal ontbreekt in Mylonas’ catalogus van Grafcirkel B (Mylonas 1972-73, 187-207). 
1035 Deze reliëfkralen vormen met reliëfhanger V 1 mogelijk één halsketting. 
1036 Mylonas 1972-73, 182, nr. 241. Deze plaque zou in Polinger Foster (1979, fig. 93) zijn afgebeeld op ware 
grootte (‘actual size’); de afmetingen bedragen daar ongeveer 1,9 x 1,2 cm. Mogelijk berust dat op een 
vergissing: ook de afmetingen van de in Polinger Foster (1979, pl. 48) op ‘ware grootte’ afgebeelde plaques V 
12 wijken af van die in de bronpublicatie (Karo 1930-33, 54, nr. 71). 
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V 5 
dateringscontext:  laat MH III-LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 3 (pl. 82:1; 91:3) 
decoratie:   ruit met scharende uiteinden en centrale cirkel 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   faience 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel B, Schachtgraf Y 
doorboring:   2: beide halfcilinders zijn in de lengterichting doorboord 
afmetingen:   L. 2,7; B. 1,7 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 8680 
literatuur:   Mylonas 1972-73, 235, nrs. 243-245, pl. 209b, 210a; Hughes-

Brock 2008, 129-130 
 
V 6 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  granaatappel met staafje, 12 (schakels van één ketting)1037 (pl. 

91:4) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   H. 2,6 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 77 
literatuur:  Schliemann 1880, 176, afb. 257-258; Karo 1930-33, 55, nr. 77, 

188, pl. XXII; Higgins 1980 (2), 65, pl. 5E 
 
V 7 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  granulenkraal (bolvormig), 51038 (pl. 92:1) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   ?1039 
afmetingen:   ø 1,1 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 112 
literatuur:   Karo 1930-33, 59, nr. 112, 188, pl. XX, XXXVIII 
 
V 8 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  klimop, 5 (pl. 92:2) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   doorboring langs de lengteas 

                                                           
1037 Van de 12 exemplaren zijn er 3 incompleet. 
1038 Karo (1930-33, 59, nr. 112) behandelt twee van deze kralen samen met drie andere bolvormige kralen in zijn 
catalogus. Laatstgenoemde kralen zijn van dezelfde grootte en zouden een glad oppervlak hebben. Op zijn pl. 
XXXVIII, nr. 112, lijken ze echter alle vijf van pseudo-granulen te zijn voorzien. Op p. 188 heeft Karo het over 
‘vijf ronde, met kleine knoppen versierde’ gouden kralen. 
1039 Twee van de vijf kralen zijn doorboord. Onduidelijk is welke. Zie ook noot 1038. 
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afmetingen:   L. 1,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 80 
literatuur:   Karo 1930-33, 55, nr. 80, 189, pl. XX 
 
V 9 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  kruis, 1 (pl. 92:3) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen en 

aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   2 uiteinden zijn in elkaars verlengde doorboord1040 
afmetingen:   H. 2,2; B. 2,1; D. 0,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 52 
literatuur:   Karo 1930-33, 51, nr. 52, pl. XXVII; Schliemann 1880, 194, afb. 

294 
 
V 10 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  octopus, 91041 (pl. 66:4) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   frontale doorboring op de verbinding der kraalhelften, op de plaats 

van de twee onderste vangarmen. 
afmetingen:  H. 3,1; B. 3,3; ø 0,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 39 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 39, pl. XXVI 
 
V 11 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  octopus, 111042 (pl. 66:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   doorboring(en) in de lengterichting 
afmetingen:   H. 2,9, B. 2,8; ø 0,8 (bij één exemplaar H. 3,3; B. 2,9) 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 40 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 40, pl. XXVI 
 
V 12 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 2 (pl. 62:5) 
decoratie:   klimop 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas1043

                                                           
1040 Omdat de dwarsligger en de staander even lang zijn en eender uitgevoerd, kan niet worden bepaald welke 
van de twee is doorboord. 
1041 Deze exemplaren maken deel uit van een groep van 18 reliëfornamenten. Hiervan zijn er 16 intact. 
1042 Van de 11 exemplaren zijn er 10 intact. 
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herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   3 evenwijdige doorboringen: 2 via de halfcilinders, 1 centraal 
afmetingen:   H. 2,7; B. 1,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 71 
literatuur:   Karo 1930-33, 54, nr. 71, 189, pl. XX, XXIII; Haevernick 1960, 

49; Polinger Foster 1979, 142, pl. 48 
 
V 13 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  rechthoekige plaque, 1 (pl. 68:4) 
decoratie:   tonvormige motieven 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, kamergraf 516 
doorboring:   2 
afmetingen:   H. 2,6; B. 3,5 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:   Wace 1932, 65-66, fig. 25, nr. 5c; Haevernick 1981B, 148, nr. 1b, 

afb. 2. 
 
V 14 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal: tweevoudig?1044 cilindrische plaque, 11045 
type ornament:  reliëfkraal  
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf V 
doorboring:   1(?) 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 900 
literatuur:   Karo 1930-33, 155, nr. 900, afb. 73 
 
V 15 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal: viervoudig cilindrische plaque, 21046 (pl. 92:4) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, kamergraf 516 
doorboring:   2 
afmetingen:   H. 3,0; B. 3,0 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, nr. ? 
literatuur:   Wace 1932, 65-66, fig. 25, nr. 5b 
 
V 16 
dateringscontext:  LH I 
                                                                                                                                                                                     
1043 Zie noot 519. 
1044 Karo (1930-33, 155, nr. 900, afb. 73) noemt dit onduidelijk afgebeelde voorwerp een schakel van een 
halsketting en een ‘kleiner Doppelstab’ met een gladde onderzijde. Waarschijnlijk gaat het om een plaque met 
twee naast elkaar gelegen halfcilindrische vormen aan de bovenzijde. Het tweeledige karakter valt uit de 
afbeelding echter niet op te maken. 
1045 Er is in de literatuur geen duidelijke afbeelding beschikbaar. 
1046 Eén van beide exemplaren is gebroken. 
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vorm en aantal:  vogelpaar met staafje, 10 (schakels van één ketting) (pl. 72:4-5; 
92:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (vlakke achterzijde, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf V 
doorboring:   horizontaal, via buisvormig, over dwars geribbeld draagelement 
afmetingen:   H. 3,3; B. 4,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 689 
literatuur:   Karo 1930-33, 128, nr. 689, afb. 48, pl. LXVI 
 
V 17 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  ‘waz’-lelie met staafje, 71047 (pl. 81:1) 
type ornament:  (pseudo?-)reliëfkraal (waarschijnlijk enkelzijdig) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   4 exemplaren hebben elk 4 frontale doorboringen1048 
afmetingen:   H. 2,1; B. 1,8 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 79 
literatuur:   Karo 1930-33, 55, nr. 79, pl. XXVII; Higgins 1980(2), 65; Effinger 

1996, 46 
 
V 18 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  wiel(?), 6 (pl. 82:5) 
type ornament:  2-delige reliëfkraal (dubbelzijdig reliëf, randen samengevouwen) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   tegenover elkaar liggende doorboringen in de rand 
afmetingen:   ø 5,4 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 38 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 38, pl. XX; Schliemann 1880, 203, afb. 316 
 
V 19 
dateringscontext:  LH I 
vorm en aantal:  zwanenpaar, 11049 (pl. 92:6) 
type ornament:  (helft van een 2-delige?)1050 reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf III 
doorboring:   horizontale doorboring in beide zwanenhalzen 
afmetingen:   H 2,3; B. 2,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 43 
literatuur:   Karo 1930-33, 50, nr. 43, pl. XXI 

                                                           
1047 Van de 7 exemplaren zijn er 3 intact. 
1048 Een van beide door Karo afgebeelde exemplaren toont 4 frontale rijggaten. Van het andere exemplaar is 1 
frontaal rijggat zichtbaar. 
1049 Dit exemplaar maakt deel uit van een groep van 4 enkelzijdige reliëfornamenten, waarvan 3 appliqué’s (met 
elk 4 frontale doorboringen: 2 bovenin de hals en 2 onderin de vleugelpunt). 
1050 Karo (1930-33, 50, nr. 43) acht het waarschijnlijk dat deze kraal oorspronkelijk 2-delig was, aangezien het 
blik aan de randen licht naar binnen is gebogen. 
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V 20 
dateringscontext:  LH I-vroeg LH IIA 
vorm en aantal:  viervoudig cilindrische plaque, 41051 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Mycene, Grafcirkel A, Schachtgraf I 
doorboring:   2 
afmetingen:   L. 2,1; H. 2; D. 0,7 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 209b 
literatuur:   Karo 1930-33, 69, nr. 209b, pl. CL; Haevernick 1981B, 146, 148, 

nr. 1a, afb. 1. 
 
V 21 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  hartschelp, 1 (pl. 92:7) 
type ornament:  2-delige reliëfhanger (vlakke achterzijde, aaneengesoldeerd) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   bovenin 
afmetingen:   H, 1,4; B. 1,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 294, nr. 2, pl. XIV, nr. 2 
 
V 22 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  lelie met ‘vlag’, > 11052 (pl. 92:8) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   lapis lazuli 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   horizontaal, bovenin 
afmetingen:   ? 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 295, nr. 2, afb. 12 
 
V 23 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  pad, 1 (pl. 92:9) 
type ornament:  2-delige reliëfhanger (vlakke achterzijde) 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   geen: onder de kop is een spiraalvormige gouddraad gesoldeerd 
afmetingen:   L. 2,4; B. 2,0 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum, 5662 
literatuur:   Müller 1909, 271, nr. 1, pl. XII, nr. 8; XIII, nr. 27; Marinatos en 

Hirmer 1973 (2), 177, nr. 225 beneden, pl. 225, rechtsonder; 
Higgins 1980 (2) pl 5C; Mycenaean World 1988, 107, nr. 38. 

 
V 24 
                                                           
1051 Van de vier exemplaren zijn er twee intact. Er is in de literatuur geen duidelijke afbeelding beschikbaar. 
1052 Müller (1909, 295) heeft het over lelies van verschillende grootte. 
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dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  papyrus, 2 (pl. 92:10) 
type ornament:  reliëfhanger 
materiaal:   lapis lazuli 
herkomst:   Kakovatos, graf B 
doorboring:   horizontaal bovenin 
afmetingen:   H. ‘iets meer dan 1,0’ 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 295, nr. 3, afb. 12 
 
V 25 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  stier, 1 (pl. 92:11) 
type ornament:  reliëfhanger1053 
materiaal:   glas 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   ? 
afmetingen:   B. 2,9 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 278, pl. XII, nr. 5; Vermeule 1972 (5), 131, fig. 28a 
 
V 26 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  trochusschelp, 3 (pl. 93:1) 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   goudblik 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   2 tegenover elkaar liggende doorboringen in de onderrand 
afmetingen:   ø kegelbasis ca. 1,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 272, nr. 6, pl. XIII, nrs. 1, 7 
 
V 27 
dateringscontext:  LH IIA 
vorm en aantal:  vijfvoudig cilindrische plaque, 21054 
type ornament:  reliëfkraal 
materiaal:   glas 
herkomst:   Kakovatos, graf A 
doorboring:   2 tegenover elkaar liggende doorboringen in de onderrand 
afmetingen:   L. compleet exemplaar 2,3 
collectie, inv.nr:  Athene, Nationaal Archeologisch Museum? 
literatuur:   Müller 1909, 277 
 
8.2.3.2 Bespreking vormcategorieën 
 
Hieronder wordt ingegaan op de eventuele verschillen van de vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van het vasteland met latere reliëfornamenten van dezelfde vorm. Ook wordt  

                                                           
1053 Müller 1909, 278. Het is niet duidelijk op grond waarvan hij het ornament als hanger identificeert. 
1054 Door breuk resteert van één der exemplaren in feite een viervoudig cilindrisch oppervlak. Er is in de 
literatuur geen afbeelding beschikbaar. 
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een vergelijking gemaakt met overeenkomstige motieven op de mallen. De volgorde is 
alfabetisch op ornamentvorm. 
 
Achtschild(?) (V 1; pl. 90:2): 
De gouden hanger V 1 maakte misschien samen met de kralen van V 3 deel uit van dezelfde 
halsketting. Het ornament, dat een moeilijk te duiden vorm bezit, werd door Mylonas 
aangezien voor een achtschild. Het knopvormige element dat erboven uitsteekt zou het hoofd 
van een krijger zijn.1055 De contouren van het veronderstelde achtschild, veeleer wigvormig of 
parasolvormig dan 8-vormig, zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van latere 
dubbelbijlvormige reliëfkralen die op Cyprus werden aangetroffen (pl. 56:3-4).1056 Het 
oppervlak is op de ene helft versierd met een rozet, op de andere met een spiraal, en verder 
her en der met kleinere spiralen. 
 De hanger bestaat uit een enkel, van reliëf voorzien blik met omgebogen rand die een 
achterzijde in een ander, bruinkleurig materiaal omklemt. Volgens de opgraver gaat het om 
kurk of klei.1057 Hoewel aan de hanger hierdoor enige zwaarte en stabiliteit zal zijn verleend, 
is dit een ongebruikelijke manier om een blikken reliëfornament van een achterwand te 
voorzien. 
 Achtschilden (zonder krijgerkop) in de vorm van reliëfkralen zijn bekend van Kreta (zie de 
vroege exemplaren K 12 en K 16), het vasteland (exemplaren uit LH II en later) en Cyprus 
(LC II).1058 
 
Mallen: Mal Kn 2 (vorm 9) bevat een matrijs in de vorm van een achtschild (zonder 
krijgerkop). 
 
Granaatappel met staafje (V 6; pl. 91:4): 
De granaatappelvormige kralen die tezamen een ketting vormden en die op beide helften van 
het goudblik reliëf vertonen, zijn niet vertegenwoordigd onder de latere reliëfornamenten. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Granulenkraal (bolvormig) (V 7; pl. 92:1): 
De bolvormige granulenkralen van goudblik uit Grafcirkel A in Mycene bestaan uit twee aan 
elkaar gesoldeerde, gedreven helften, hetgeen waarschijnlijk betekent dat het om in een mal 
gevormde kralen met pseudo-granulen gaat. Granulenkralen in diverse varianten zijn bekend 
van Kreta en het vasteland, zonder dat duidelijk is of zich hieronder in een mal gedreven 
exemplaren bevinden.1059 
 
Mallen: De Kretenzische mal Kn 2 bezit een matrijs voor een granulenkraal (nr. 14). De 
precieze vorm is niet duidelijk. 
 
Hartschelp (V 21; pl. 92:7): 
De hartschelpvormige reliëfhanger van goudblik kenmerkt zich mogelijk door een verticaal in 
het boveneinde aangebrachte doorboring, waarmee hij zich zou onderscheiden van latere 
hartschelpvormige reliëfhangers in goudblik, glas en faience, eveneens van het vasteland (LH 
III). Van Kreta zijn hartschelpvormige hangers afkomstig waarvan niet in alle gevallen  

                                                           
1055 Mylonas 1972-73, 201, nr. 431. 
1056 Zie noot 447. 
1057 Zie noot 1055. 
1058 Zie par. 5.2, motief Achtschild. 
1059 Zie par. 5.2, motief Granulenkraal. 
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duidelijk is of het reliëfhangers zijn.1060 Vier eveneens vroege glazen hartschelpen van Kreta 
(K 13; MM III-LM IB) zijn echter als reliëfhangers te identificeren. Voorts zijn op het 
vasteland reliëfkralen van het hartschelp-type aangetroffen (LH IIIA-B).1061 
 
Mallen: De hartschelp is aanwezig op de vastelandsmal My 6 (nr. 11) en de Kretenzische 
mallen Kn 2 (nr. 13) en Po 2 (nr. 2). De vastelandsmatrijs was bedoeld voor reliëfkralen, 
beide andere voor reliëfhangers. 
 
Klimop (V 8; pl. 92:2): 
Vijf exemplaren van een dubbelzijdige gouden reliëfkraal bestaan elk uit twee klimopblaadjes 
die aan de randen zijn samengevouwen. Het oppervlak is gearceerd met schuine groefjes. Ook 
een vroege goudblikken reliëfkraal van Kreta (K 1) beeldt dit motief uit, zij het dat het blad 
daar aan een dwarsstaafje hangt. 
 Klimopbladvormige reliëfkralen komen naderhand in verschillende varianten voor. De 
meest gelijkende reliëfkralen bestaan niet alleen uit een enkelvoudig klimopblad (overigens 
zonder arcering en met twee evenwijdige doorboringen), maar ook uit een ‘waz’-vormig 
element dat door de voluutachtige uiteinden van het blad wordt omsloten.1062 
 
Mallen: Deze pure klimopvariant is afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 6 (motieven 1, 3-4). 
De voluten draaien hier meer naar binnen, waardoor een inwendige ‘waz’ ontstaat. Het 
bladoppervlak is niet gearceerd. Op vijf andere mallen (Be 1, Kn 3, My 7, Ni, Pa), waaronder 
twee van het Griekse vasteland (My 7, Ni), is klimop met een aanvullend ornament afgebeeld, 
of als onderdeel van de versiering van een rechthoekige plaque. 
 
Kruis (V 9; pl. 92:3): 
Het dubbelzijdige reliëf van de goudblikken kraal in kruisvorm bestaat uit spiraalbanden, 
omlijst door een rand van dwarsribbels die de contour van het kruis volgt. 
 Een overeenkomstige reliëfkraal of reliëfhanger is niet aangetroffen. Wel is in de Mavro 
Spilaio-necropool te Knossos, in een LM III-context, een rondom vormgegeven kruisvormige 
kraal van lapis lazuli teruggevonden. De armen van het kruis hebben een gelijke lengte en 
rondende binnenhoeken. Te oordelen naar de beide frontale doorboringen in het centrum zat 
de kraal ergens op vastgestikt.1063 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Lelie (V 2; pl. 65:10): 
De gouden lelievormige reliëfkraal uit Schachtgraf O in Mycene bezit een langgerekt 
bloemlichaam. De talrijke latere exemplaren van deze lelievariant zijn van goud en glas, en 
zijn zowel teruggevonden op Kreta (LM IIIA-B1) als op het vasteland (LH IIB-IIIB).1064 Van 
Kreta komt bovendien een vroege reliëfhanger in de vorm van een dubbele ‘waz’-lelie (K 7). 
Lelies zijn voorts, samen met vogels, afgebeeld op twee vroege, niet-rechthoekige plaques (K 
14). 

                                                           
1060 Effinger 1996, 46. Zie par. 8.2.2.2, onder ‘Hartschelp’ (K 13). 
1061 Zie par. 5.2, motief Hartschelp, onder Vasteland. 
1062 Zie voor meer informatie en voor verwijzingen par. 5.2, motief Klimop met vleugels,  onder 
Kreta/Vasteland. 
1063 Effinger 30, 210, nr. KnM 2b, pl. 6i, 42a, nr. 20. 
1064 Zie voor meer informatie par. 5.2, motief Lelie, onder Kreta en Vasteland. 
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Mallen: Het leliemotief is afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 2 (motieven 7, 12). Motief 7 
is van dezelfde variant als de reliëfkraal. 
 
Lelie met ‘vlag’ (V 22; pl. 92:8): 
In graf B in Kakovatos bevonden zich lelievormige reliëfhangers van lapis lazuli. Ze bezitten 
bovenaan een ronde, horizontaal doorboorde knop, daaronder een lange aanloop en, aan de 
onderzijde, een toegevoegd sierelement, een soort vlag. Het betreft een rechthoek waarvan de 
zijranden en de onderrand licht zijn gebogen. Binnenin bevinden zich horizontale ribbels 
boven een getande lijst. Overeenkomstige lelies van goudblik en glas zijn gevonden in 
Mycene (kamergraven 76, 82, 93; LH IIB, LH IIIA-B; pl. 93:2)1065 en Dendra (tholos; 
goudblik; LH IIB-IIIA1). Higgins noemt dit een zeldzaam motief. De vroegste voorbeelden 
zouden te zien zijn in de Minoïsche vaasschilderkunst van MM III.1066 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27; pl. 92:4): 
Een aantal vroege glazen plaques uit Mycene (4 exemplaren uit Schachtgraf I, 2 exemplaren 
uit kamergraf 516 en 1 exemplaar uit Schachtgraf V) en Kakovatos (2 exemplaren uit graf A) 
kenmerken zich door hun rechthoekige omtrek en het golvende reliëf van hun bovenzijde, dat 
oogt als enkele naast elkaar liggende (half)cilinders.1067 Latere exemplaren zijn bekend uit 
Mycene (graven 58, 71; agaath en faience; LH IIIA-B; pl. 93:5-6)1068 en Perati (graf 136; 
faience; LH IIIC).1069 Dit type reliëfkralen wordt, net als V 13, door Haevernick tot de 
zogeheten Nuzi-kralen gerekend, die een oosterse herkomst zouden hebben. Soortgelijke 
exemplaren zijn teruggevonden in Azerbeidzjan, Iran, Irak, Turkije, Libanon en Israël.1070 
 
Mallen: Op de mallen lijkt het motief te zijn uitgesneden in de late Dimini-mal (motief 4), en 
wel in een variant waarbij de cilinders over dwars gegroefd zijn. De aanwezigheid van deze 
matrijs in een Aegeїsche mal kan betekenen dat de Aegeërs op zeker moment ‘Nuzi-kralen’ 
zijn gaan namaken. 
 
Octopus (V 10; pl. 66:4): 
Een groep van achttien overeenkomstige ornamenten van goudblik is volgens Karo zowel 
‘gestanst’ als ‘uitgesneden’. Negen exemplaren bestaan elk uit twee identieke reliëfhelften in 
de vorm van een octopus. De acht vangarmen van de octopus bewegen zich symmetrisch alle 
kanten op en eindigen elk in een spiraal die de zuignap omsluit. Deze zuignappen zijn van 
bovenaf ingedrukt.1071 Van de negen enkelzijdige exemplaren hebben er twee elk vier 
(frontale) rijggaten, hetgeen er op wijst dat ze zijn bedoeld als appliqué’s. Van de andere 
enkelzijdige exemplaren zijn het aantal en de plaats van de rijggaten niet gepubliceerd,  

                                                           
1065 Zie Sakellariou 1985, 306, nr. 106, pl. 97, nr. 2941 (7), pl. 110, nr. 3222 (2), pl. 133, nr. 4547 (5). De ‘vlag’ 
van de gouden exemplaren uit graf 93 is strak-rechthoekig (ook te zien op pl. 93:2). Die van de andere 
exemplaren uit Mycene heeft de gebogen randen van V 22. 
1066 Higgins 1980 (2), 81, nr. 12. 
1067 Müller (1909, 277) geeft van de door hem besproken exemplaren uit Kakovatos weliswaar geen afbeelding, 
maar hij zegt dat ze precies overeenstemmen met die uit Mycene. 
1068 Sakellariou 1985, 183, nr. 2792 (13), pl. 76; 205, nr. 3038 (4), pl. 91; 296, nr. 42. 
1069 Nightingale 2000, 7, fig. 2.7. 
1070 De kralen in deze groep die in gedateerde contexten werden gevonden, zouden uit de tweede helft van de 16e 
eeuw of iets later stammen. Op grond van deze kralen achtte Haevernick het waarschijnlijk dat er in deze tijd in 
West-Azië, onafhankelijk van Egypte en eerder dan daar, glas werd geproduceerd. 
1071 Karo 1930-33, 50, nr. 39. 
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waardoor hun precieze functie duister is. De negen enkelzijdige exemplaren zijn hier niet 
opgenomen. 
 De octopus is weliswaar afgebeeld als versieringsmotief op latere, rechthoekige 
reliëfplaques van het vasteland (LH IIIA-B), maar latere sieraden in de vorm van een octopus 
zijn noch op het vasteland noch op Kreta teruggevonden.1072 
 
Mallen: Motieven in de vorm van een octopus komen op de mallen niet voor. Wel is op mal 
My 1 een matrijs uitgesneden voor een rechthoekige plaque met een octopus als 
versieringsmotief (nr. 13). 
 
Octopus (V 11; pl. 66:5): 
De elf goudblikken plaques V 11 komen uit hetzelfde graf als V 10. Ze vertonen eveneens een 
dubbelzijdig reliëf en zouden op dezelfde manier zijn vervaardigd.1073 Hoewel er wederom 
een octopus is afgebeeld, betreft het een andere variant: de vangarmen hangen ditmaal als 
twee symmetrische bosjes neer. 
 Voor de octopus in het latere sieradenmateriaal geldt wat hierboven bij V 10 staat. 
 
Mallen: Zie bij V 10. 
 
Pad (V 23; pl. 92:9): 
Een reliëfhanger van goudblik uit Kakovatos (graf A) heeft de vorm van een pad. Mogelijk is 
het van reliëf voorziene voorblik in een mal gemaakt, maar zeker is dat niet. Afgaand op de 
beschikbare afbeelding lijken in ieder geval de wratten van het diertje door echte granulen te 
zijn weergegeven. Het zorgvuldig gesneden achterblik is glad. Onder de kop van het diertje, 
waaraan de ogen ontbreken, is een extern ophangmechanisme aangebracht, een 
vastgesoldeerde gouddraad in de vorm van een drievoudige spiraal.1074 
 Verdere reliëfhangers of reliëfkralen met dit motief zijn onbekend. Uit Koumasa (tholos B) 
is een zeer vroege, rondom vormgegeven gouden hanger (VM I-III) van een kikker of pad 
afkomstig. Ook hier zijn de wratten door granulen weergegeven. De borst is verticaal 
doorboord.1075 Een veel latere kikkervormige hanger, vervaardigd van lapis lazuli en eveneens 
rondom bewerkt, komt uit Knossos-Isopata (‘Royal Tomb’; LM II-IIIC).1076  
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Palmblad(?) / Vliegende vogel(?) (V 3; pl. 90:2; 91:1): 
De 44 eendere kettingschakels van goudblik uit Schachtgraf O in Mycene, die, mogelijk 
tezamen met schakel V 1, een halsketting vormden, vertonen op hun oppervlak groeven die 
met de contour meebuigen. Deze zijn ook aan de andere zijde van het blik zichtbaar.1077 
Interessant is dat geen der kralen van een achterblik is voorzien (vergelijk reliëfhanger V 1), 
in tegenstelling tot de andere vroege blikken reliëfkralen en reliëfhangers. Het is niet precies 
duidelijk wat de 44 schakels precies uitbeelden. Het zou volgens Mylonas om vogels in de  

                                                           
1072 Een op Rhodos aangetroffen ‘gold relief bead in the shape of an octopus’ (Konstantinidi  2001, 164 re.) dan 
wel ‘Piastrina rettangolare in oro, con rilievo di Octopus’ (A. Maiuri in Annuario 6-7, 1923-24, 221, fig. 142) uit 
graf NT 53 (ca. LH IIIB) is in werkelijkheid een reliëfkraal in de vorm van een dubbelargonaut. Zie Benzi 1992, 
347, nr. L4. 
1073 Karo 1930-33, 50, no. 40. 
1074 Müller 1909, 271, nr. 1. 
1075 Effinger 1996, 234, 350, K 4a, pl. 9j. 
1076 Effinger 1996, 208, 350, KnI 12c, pl. 6f. 
1077 Mylonas 1972-73, 201, nr. 430. 
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vlucht kunnen gaan,1078 en volgens Higgins om palmbladeren. Hij wijst op vergelijkbare 
bladeren uit de ‘Aegina Treasure’1079 (waarschijnlijk MM III; pl. 93:3). 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Papyrus (V 24; pl. 92:10): 
Twee reliëfhangers van lapis lazuli hebben de vorm van een papyrus. Ze zijn met horizontale 
lijnen versierd. Het bolvormige uitsteeksel bovenaan is over dwars doorboord. Van Kreta is 
een vroege reliëfkraal in papyrusvorm afkomstig (K 11; ‘terminus ante quem’ LM IA). Deze 
is van goudblik en bezit een dubbelzijdig reliëf. 
 De vorm en horizontale belijning van de lapis lazuli-hangers komt overeen met die van 
latere reliëfkralen van Kreta (LM IIIA-B; goudblik en glas). Deze zijn echter dubbelzijdig en 
bezitten geen bolvormig uitsteeksel (pl. 66:7).1080 Dit bolvormige element is wel te zien bij 
papyrusvormige reliëfkralen van goudblik uit Mycene (kamergraven 55, 88; LH IIB) en 
Thebe (Nieuw Kadmeion, ‘Treasure Room’; LH IIIB). Hun oppervlak is van een andere 
decoratie voorzien dan V 24.1081 
 
Mallen: Papyrusvormige matrijzen zijn uitgesneden in twee varianten, beide met een enkel 
klimopblad. De papyrusmotieven op mallen Mi (nrs. 1-2), My 5 (nr. 2) en My 7 (nrs. 1-2, 4) 
behoren tot variant I en zijn bedoeld voor reliëfkralen. Net als V 24 bezitten ze een bolvormig 
uitsteeksel. De decoratie van het oppervlak verschilt. 
 Van de matrijzen in mal My 1 (nrs. 2, 10), behorend tot variant II, is onduidelijk of ze voor 
reliëfkralen of reliëfhangers zijn bedoeld. Deze variant heeft geen bolvormig uitsteeksel, maar 
wel een oppervlak dat gedecoreerd is met gebogen horizontale lijnen. De onderrand van 
pseudo-granulen ontbreekt echter bij V 24. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met klimop (V 12; pl. 62:5): 
De glazen plaques V 12, volgens Karo uit dezelfde matrijs afkomstig,1082 zijn elk versierd met 
een klimopblad, over dwars liggend tussen twee over dwars geribbelde halfcilinders die de 
korte zijden vormen. 
 Rechthoekige plaques met één klimopblad uit later tijd zijn zowel aangetroffen op Kreta 
(LM IIIA-B; glas respectievelijk ‘porcelein’)1083 als op het vasteland (glas; LH IIB-IIIA-
B).1084 
 
Mallen: Op mal Be 1 (nr. 3) bevindt zich een matrijs voor een rechthoekige plaque met een 
enkel klimopblad. Uithollingen voor halfcilindrische randen ontbreken. De matrijs is niet 
voltooid. In mal My 7 is een rechthoekige plaquevorm (nr. 14) met een klimopmotief in een 
andere variant uitgesneden. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met ruit (V 4-5; pl. 91:2 respectievelijk pl. 82:1; 91:3): 

                                                           
1078 Zie noot 1077. 
1079 Higgins 1980 (2), 65, pl. 4A. 
1080 Zie voor een specifieke beschrijving en voorbeelden par. 5.2, motief Papyrus, Kreta / Vasteland, Effinger’s 
variant B. 
1081 Effinger 1996, 34, noot 528. Hun decoratie komt overeen met die van Effinger’s variant A onder de 
Kretenzische papyrusvormige reliëfkralen (zie voor een beschrijving van variant A: par. 5.2, motief Papyrus, 
Kreta / Vasteland). Ze zijn respectievelijk afgebeeld in Sakellariou 1985, pl. 71, nr. 2867, en idem, pl. 119, 
zonder nummer; Demakopoulou en Konsola 1981, pl. 19 li. 
1082 Karo 1930-33, 54, nr. 71. 
1083 Effinger 1996, 35, 343 (nrs. SP 2a, Go 1p). 
1084 Zie voor meer informatie: par. 5.2, motief Klimop: zonder toevoegsels, Vasteland. 
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De faience plaques V 4-5 bezitten aan de korte zijden een halfcilindrische, over dwars 
geribbelde rand. Daartussen is een ruitmotief aangebracht. De ruit heeft scharende uiteinden. 
In het midden bevindt zich een kleine cirkel. De plaques zijn door Mylonas blijkbaar ten 
onrechte afgebeeld als schakels van halskettingen, tezamen met kralen van halfedelsteen.1085 
 Andere vroege reliëfplaques in de vorm van een rechthoek zijn afkomstig van Kreta (K 5-
6; MM IB-II). Deze bezitten geen halfcilindrische zijranden, maar wel (K 5) drie korte 
groeven die dwars op de korte kant staan. De versieringsmotieven van V 4-5 en K 5 
kenmerken zich door een centrale cirkel. De cirkel van K 5 is echter veel groter. 
 De rechthoekige plaque met halfcilindrische zijranden is een type reliëfkraal dat in LM/LH 
IIIA-B volop voorkomt in het Aegeïsch gebied, zij het met andere versieringsmotieven dan 
dat van V 4-5.1086 
 
Mallen: In tien mallen (zeven van het vasteland, één van Kreta en twee van onbekende 
herkomst) zijn dertien matrijzen voor rechthoekige plaques uitgesneden, waarvan vier met 
halfcilindrische kaderranden. Onder de negen verschillende versieringsmotieven bevindt zich 
geen ruitmotief. 
 
Rechthoekige plaque, gedecoreerd met tonvormige motieven (V 13; pl. 68:4): 
De rechthoekige glazen plaque V 13 toont een reliëf van twee naast elkaar geplaatste 
tonvormen, die in de lengterichting van ribbels zijn voorzien. Het tussenliggende gedeelte bolt 
eveneens licht op. Eén van de ‘tonnen’ steekt in zijwaarts richting iets uit het rechthoekig 
kader, dat aan de boven- en onderzijde wordt afgesloten door een rand die uit twee 
langwerpige ribbels bestaat. De achterzijde is vlak. Over dwars lopen twee kanalen voor 
rijgdraden. 
 Deze reliëfkraal wordt in de literatuur aangeduid als Nuzi-kraal, een verwijzing naar een 
gelijknamige plaats in Mesopotamië waar talrijke kralen gevonden zijn. De kraal zou 
mogelijk ‘uit het oosten’ zijn geïmporteerd.1087 Pl. 93:4 (één van twee exemplaren) laat zien 
dat een rechthoekige reliëfkraal van glas uit tempel A in Nuzi een overeenkomstig 
versieringsmotief draagt.1088 De laag waaruit deze kraal afkomstig is, zou echter niet van vóór 
1350 v. Chr. dateren,1089 dat wil zeggen van een tijdstip dat waarschijnlijk in LH IIIA valt. 
 Haevernick beschouwt V 13 en de beide exemplaren uit Nuzi, evenals de rechthoekige 
plaques met golvende bovenzijde V 15 en V 20, als deel van een grotere groep glazen kralen 
waarvan één oppervlak met brede ribbels is versierd. Die ribbels zijn doorgaans glad, maar 
kunnen ook gekerfd zijn, hetzij over dwars, hetzij schuin. Deze kralen, waarschijnlijk alle van 
een rechthoekige vorm, zijn van uiteenlopende herkomst, maar werden vooral teruggevonden 
in het Nabije Oosten. Zij twijfelt er dan ook aan of de naam ‘Nuzi-kralen’ gerechtvaardigd 
is.1090 
 Op Kreta en het vasteland zijn tonvormige kralen teruggevonden, die rondom zijn 
vormgegeven. Sommige bezitten groeven in de lengterichting. In mal My 6 is bovendien een 
tonvormig motief uitgesneden (motief 6). Dit motief is met dwarsgroeven versierd.1091 Er is 
uit het Aegeïsch gebied echter geen tweede rechthoekige plaque met tonvormige 
versieringsmotieven bekend. Bovendien bezit geen van de Aegeïsche rechthoekige 
reliëfplaques een overeenkomstige boven- en benedenrand. 

                                                           
1085 Hughes-Brock 2008, 130. Zie afbeelding in Mylonas 1972-73, pl. 210a. 
1086 Zie voor meer informatie par. 5.2, motief Rechthoekige plaque. 
1087 Zie voor literatuurverwijzingen noot 665. 
1088 Starr 1937-39, 450, pl. 120, S. 
1089 Het betreft de destructielaag van stratum II. Zie Moorey 1985, 202. 
1090 Haevernick 1981B, 146-149. Zie noot 1070. 
1091 Zie par. 5.2, Tonvormig motief, voor informatie over tonvormige kralen van Kreta en het vasteland. 
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Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
Stier (V 25; pl. 92:11): 
De naar links lopende glazen stier met frontaal weergegeven kop is niet bekend van latere 
reliëfkralen en reliëfhangers. Het dier is op een grondlijn geplaatst. Müller denkt dat de holtes 
in het lijf, die de tekening op de vacht weergeven, oorspronkelijk waren ingelegd.1092 
Vermeule noemt het de enige overgebleven tegenhanger van de (grotere) beeldjes die in 
Egyptische fresco’s door de Keftiu, doorgaans met Kretenzers geïdentificeerd, als geschenken 
worden meegedragen.1093 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. Wel is in mal Po 2 een liggende viervoeter 
uitgesneden (nr. 1).  
 
Trochusschelp (V 26; pl. 93:1): 
Gezien de geringe dikte van het goudblik moeten de drie spiraliserende reliëfkralen van het 
type trochusschelp op een ondergrond bevestigd hebben gezeten, aldus Müller.1094 Dit zou 
dan een houten kern kunnen zijn geweest, die is vergaan of losgeraakt. De gaatjes in de 
onderrand vielen waarschijnlijk samen met een doorboring van de kern, aldus ruimte latend 
aan een rijgdraad. 
 Trochusschelpvormige reliëfkralen komen in LM/LH III zowel voor op Kreta als het 
vasteland. De Kretenzische zijn van glas en faience, die van het vasteland zijn bovendien van 
goudblik. Bij deze laatste (en een deel van de glazen vastelandsexemplaren) is de doorgaande 
spiraal die het uiterlijk van de spiraliserende schelp bepaalt echter geen reliëflijn maar een 
reeks pseudo-granulen.1095 
 
Mallen: De drie trochusschelpen uit Kakovatos vormen een chronologische schakel tussen de 
trochusschelpvormige matrijs (nr. 3) in de Kretenzische Kn 1-mal (MM III-LM IA) en de 
latere trochusschelpvormige reliëfkralen. Het motief is ook uitgesneden in latere mallen: Kn 2 
(nrs. 6, 8) en Kn 4 (nrs. 1-2) van Kreta, en My 2 (nr. 2) van het vasteland. 
 
Vogelpaar met staafje (V 16; pl. 72:4; 92:5): 
Tien kralen van goudblik uit Schachtgraf V in Mycene beelden elk twee zittende vogels uit 
die in een spiegelbeeldig paar zijn gegroepeerd. Hun kop is naar achteren gericht, alsof ze in 
hun verenkleed pikken. Overeenkomstig vormgegeven stukjes goudblik voor andere 
doeleinden dan een kraal bevonden zich in het naburige Schachtgraf III uit dezelfde 
periode.1096 Uit later tijd zijn geen parallellen bekend. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
‘Waz’-lelie met staafje (V 17; pl. 81:1): 
De zeven enkelvoudige (pseudo?-)reliëfkralen van goudblik in de vorm van een (enkele) 
’waz’-lelie met staafje zijn volgens Karo zowel ‘vlak gestanst’ als ‘uitgesneden’.1097 Higgins 
beschrijft dit ornament als ‘in fact not a bead but a clothing ornament’. Het zou een  

                                                           
1092 Müller 1909, 278. 
1093 Vermeule 1972 (5), 131. 
1094 Müller 1909, 272, nr. 6. 
1095 Zie par. 5.2, motief Trochusschelp. 
1096 Zie voor een beschrijving en afbeeldingen par. 5.2, motief Vogel, onder Vasteland. 
1097 Karo 1930-33, 55, nr. 79. Effinger (1996, 46) duidt ze aan als ‘hangers’. Mijns inziens is het staafje 
bovenlangs de kraal daarvoor te lang. 
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nabootsing zijn van een kraal.1098 Het is een feit dat het staafje, dat gewoonlijk dient als 
rijgkanaal, frontaal is doorboord. Het een sluit het ander echter niet uit: kralen kunnen zowel 
aan een snoer worden geregen als op kleding worden vastgestikt. Gewoonlijk bestaat een 
kraal van goudblik echter uit een voor- en een achterblik, tenzij het achterblik is weggeraakt 
(zie V 19). De V 17-exemplaren bestaan elk vermoedelijk uit één afzonderlijk blik. Het zou 
dan kunnen gaan om het voorblik van een kraal dat als een appliqué is behandeld.1099 
 Van het vasteland komen, voor zover bekend, verder geen ‘waz’-lelievormige reliëfkralen. 
Wel zijn er ‘waz’-lelievormige reliëfhangers zonder staafje (LH IIA-IIIB), niet alleen van 
goudblik en glas, maar ook van lapis lazuli. Ze behoren tot de langgerekte ‘waz’-lelievariant, 
net als V 17. Van Kreta zijn ‘waz’-lelievormige reliëfhangers (LM III) in goudblik en glas 
afkomstig, eveneens zonder staafje. Er is een gedrongen en een langgerekte variant.1100 
 
Mallen: Mycene-mal 2 is als enige uitgerust met de enkele variant van een ‘waz’-lelie (nr. 4). 
Het is een matrijs voor een hanger. Op de plaats van het staafje bevindt zich een bolronde 
knop. 
 
Wiel (?) (V 18; pl. 82:5): 
V 18 bestaat uit zes ornamenten in cirkelvorm met dubbelzijdig reliëf. De helften van elk 
exemplaar zijn aan de rand samengevouwen. Diametraal tegenover elkaar liggende 
doorboringen in deze rand tonen de kraalfunctie aan. Mogelijk ging het om schakels van één 
ketting. 
 Het cirkelvormige motief doet sterk denken aan een wiel. De ‘velg’ is rondom versierd met 
een lopende spiraal te midden van twee lijncirkels. De vier ‘spaken’ hebben een holronde 
contour, zijn over dwars gegroefd en vertrekken vanuit een cirkelvormige ‘naaf’. De zones 
tussen de ‘spaken’ zijn open. De middellijn van 5,4 cm1101 is lang, maar niet ongewoon voor 
een reliëfkraal. 
 Er zijn geen andere sieraden met dit motief bekend. 
 
Mallen: Ook op de mallen komt het motief niet voor. Wel prijkt op mal Si 1 (nr. 3) een 
andersoortig schijfvormig motief, eveneens met een kloeke omvang.1102 
 
Zwanenpaar (V 19; pl. 92:6): 
Reliëfkraal V 19 heeft de vorm van een antithetisch zwanenpaar op rotsige ondergrond. Drie 
andere exemplaren van dit ornament zijn niet zijwaarts maar frontaal doorboord en zullen als 
appliqué hebben gefungeerd.1103 
 Het motief is niet bekend van latere reliëfkralen en reliëfhangers. 
 
Mallen: Op de mallen komt het motief niet voor. 
 
8.2.3.3 Algemeen beeld 
 
Omvang groep, vindplaatsen, materialen en datering 

                                                           
1098 Higgins 1980 (2), 65. 
1099 Een appliqué is altijd enkelzijdig en heeft in principe geen omgebogen randen. In een enkel geval, zoals V 
17, kunnen kraal en appliqué uit dezelfde matrijs afkomstig zijn. 
1100 Zie voor meer informatie en voor verwijzingen par. 5.2, motief ‘Waz’-lelie. 
1101 Karo 1930-33, 50, nr. 38. 
1102 Zie par. 5.2, motief Zonneschijf (?). 
1103 Karo 1930-33, 50, nr. 43. 
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De vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het vasteland zijn op basis van vorm, vondstplek 
en versiering te verdelen in 27 afzonderlijke groepen1104 (hier voor het gemak 
‘ornamentgroepen’ genoemd), die tezamen minstens 1391105 exemplaren omvatten. 
Reliëfkralen vormen met 131 exemplaren de grote meerderheid. De 8 (of iets meer) 
reliëfhangers bevonden zich in 6 ornamentgroepen (V 1, V 21 t/m V 25). 
 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers waren over 9 vindplaatsen verspreid: 7 in Mycene, 
2 in Kakovatos. Uit Mycene zijn 20 ornamentgroepen met in totaal 127 exemplaren 
afkomstig, uit Kakovatos 7 ornamentgroepen met in totaal minstens 12 exemplaren. Alle 
vindplaatsen zijn graven. Schachtgraf III in Mycene bevatte 37 % van alle ornamentgroepen 
en ruim 42 % van alle exemplaren (10 ornamentgroepen, 59 exemplaren). Gelet op het aantal 
teruggevonden exemplaren bezit ook Schachtgraf O in Mycene een groot aandeel in de 
vondsten (33 %). Gelet op het aantal ornamentgroepen (3 van de 27) is dat echter niet het 
geval. De vondst in dit graf van een halsketting met 44 schakels (V 1, V 3), waarvan 43 van 
dezelfde vorm, is daarvan de oorzaak. 
 Van de minstens 139 exemplaren zijn er 118 van goudblik (16 van de 27 
ornamentgroepen). De rest is van faience (4 exemplaren), glas (13 exemplaren) en lapis lazuli 
(minstens 4 exemplaren). 
 De hier opgevoerde ornamenten van het vasteland dateren uit laat MH III tot LH IIA. De 
vroegste exemplaren zijn afkomstig uit Grafcirkel B in Mycene (laat MH III-LH I). Ze zijn 
zowel van goudblik (V 1-3) als van faience (V 4-5). Glazen reliëfornamenten duiken op in 
kamergraf 516 (LH I; V 13, V 15) en Grafcirkel A te Mycene (LH I-IIA; V 14, V 20), 
alsmede in Kakovatos (graf A; LH IIA; V 25, V 27). Reliëfhangers van lapis lazuli 
verschijnen in LH IIA (Kakovatos, graf B; V 22, V 24). 
 
Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype 
 
Van de twintig vormtypen1106 zijn de meeste op één enkele plaats aangetroffen. De 
meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27) werd echter in vier graven 
teruggevonden (kamergraf 516 en Schachtgraven I en V in Mycene; graf A in Kakovatos). 
Alle negen exemplaren zijn van glas. De ‘gewone’ rechthoekige plaque - dat wil zeggen de 
motiefdrager met geribbelde halfcilindrindische randen (V 4-5, V 12) - kwam in drie graven 
voor (Schachtgraven III, Ξ en Υ in Mycene). Vier van hetzelfde decoratiemotief voorziene 
exemplaren zijn van faience (V 4-5 uit Schachtgraven Ξ en Υ), twee zijn van glas (V 12). Een 
afwijkende rechthoekige plaque, het exemplaar met tonvormige versiering uit kamergraf 516 
(V 13), is eveneens van glas. De twintig gouden octopusvormige kralen (V 10-11), alle 
afkomstig van één vindplaats (Mycene, Schachtgraf III), werden in twee varianten 
aangetroffen. 
 De zeven omvangrijkste typen omvatten achtereenvolgens 44 (palmblad?/vliegende vogel 
V 3), 20 (octopus V 10-11), 12 (granaatappel met staafje V 6), 10 (vogelpaar met staafje V 
16), 9 (meervoudig cilindrische plaque V 14-15, V 20, V 27; ‘waz’-lelie met staafje V 17) en 
6 exemplaren (wiel V 18). Van de resterende dertien typen omvatten er drie 5 exemplaren, 
één 4 exemplaren, één minstens 2 exemplaren, één 2 exemplaren, en zeven 1 exemplaar. 

                                                           
1104 Zie de inleiding van par. 8.2.3.1. 
1105 De totale hoeveelheid kan niet exact worden bepaald doordat het aantal reliëfhangers van V 22 (> 1 
exemplaar) niet vaststaat. Zonder V 22 gaat het in totaal om 137 exemplaren. 
1106 Alfabetisch: Achtschild (V 1), Granaatappel met staafje (V 6), Granulenkraal (bolvormig) (V 7), Hartschelp 
(V 21), Klimop (V 8), Kruis (V 9), Lelie (V 2) Lelie met ‘vlag’ (V 22), Meervoudig cilindrische plaque (V 14-
15, V 20, V 27), Octopus (V 10-11), Pad (V 23), Palmblad?/vliegende vogel (V 3), Papyrus (V 24), 
Rechthoekige plaque (V 4-5, V 12), Rechthoekige plaque met tonvormige motieven (V 13), Stier (V 25), 
Trochusschelp (V 26), Vogelpaar met staafje (V 16), ‘Waz’-lelie met staafje (V 17), Wiel(?) (V 18), Zwanenpaar 
(V 19). 
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 Het fenomeen van het doorgaans geringe aantal exemplaren per vormtype kan, net als op 
Kreta, geheel of ten dele samenhangen met de beschikbaarheid van het in de mallen gebruikte 
materiaal.1107 
 
Reliëfkralen met staafje 
 
Drie typen vroege reliëfkralen van het vasteland zijn voorzien van een staafvormig 
draagelement in de vorm van een over dwars geribbelde halfcilinder. Het betreft de 
granaatappel, het vogelpaar en de ‘waz’-lelie (V 6, V 16-17), alle van goudblik en uit Mycene 
(Schachtgraven III en V) afkomstig.1108 Bovendien zijn bij de rechthoekige plaques V 4-5 en 
12 de korte zijden op eenzelfde manier weergegeven. Het staafje is ook aanwijsbaar bij 
vroege goudblikken reliëfkralen en een faience ‘waz’-leliehanger van Kreta (zie par. 8.2.2.3, 
onder ‘Reliëfkralen met staafje’).  
 Dit staafje, zoals gezegd zowel aanwezig bij vroege ‘waz’-lelieornamenten van Kreta (K 7) 
als van het vasteland (V 17), is bij de latere reliëfornamenten in de vorm van een ‘waz’-lelie 
afwezig. 
 
Achterzijde goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De waarschijnlijk vroegste overgeleverde goudblikken reliëfhanger en reliëfkralen van het 
vasteland zijn V 1-3. Reliëfhanger V 1 en reliëfkralen V 3 (44 exemplaren) bezitten geen 
achterblik. (Van V 2 is onbekend hoe de achterzijde er uitziet.) Daarin wijken ze af van de 
goudblikken reliëfkralen uit de grotendeels latere Grafcirkel A (LH I-IIA): onder de tien 
gecatalogiseerde groepen zijn er zeven waarvan de exemplaren een dubbel reliëf bezitten (V 
6-11, V 18, alle uit Schachtgraf III), dat wil zeggen een aan het voorblik overeenkomstig 
achterblik, en één die reliëfkralen met een vlak achterblik omvat (V 16 uit Schachtgraf V).1109 
Ook de goudblikken reliëfhangers uit LH IIA (V 21, V 23) bezitten beide een vlak 
achterblik.1110 
 In LH IIB-III is het gebruikelijk dat goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers van het 
vasteland uit een voor- en een achterblik zijn samengesteld. 
 
Voorlopers 
 
Zeven typen reliëfkralen en vier typen reliëfhangers van het vasteland representeren vroege 
voorbeelden en varianten van uit later tijd bekende kraal- en hangervormen: 
- Achtschild(?) (V 1; zie ook K 12 en K 16). Indien deze gouden reliëfhanger inderdaad een 
achtschild met krijgerkop voorstelt, kan hij als een voorloper worden beschouwd van 
reliëfkralen in de vorm van een achtschild zonder krijgerkop uit LH II-IIIB. 
- Granulenkraal (V 7). Deze goudblikken reliëfkralen zijn voorlopers van de latere pseudo-
granulenkraal. Op de Kretenzische mal Kn 2 (LM IIIA of iets eerder) bevindt zich een matrijs 
voor een dergelijke kraal. 
- Hartschelp (V 21; zie ook K 13). Reliëfhanger van goudblik die voorloper is van latere 
vastelandsexemplaren in goudblik, glas en faience (LH III), maar daarvan waarschijnlijk  
                                                           
1107 Zie par. 8.2.2.3, onder ‘Vormtypen en aantal exemplaren per vormtype’. 
1108 Waarschijnlijk fungeerde het staafje van ‘waz’-lelie V 17 in de praktijk niet als draagelement. Zie par. 
8.2.3.2, ‘Bespreking vormcategorieën’. 
1109 Van de twee andere vondstgroepen, V 17 en V 19 uit Schachtgraf III, wordt verondersteld dat het om 
pseudo-reliëfkralen gaat, respectievelijk om een kraal waarvan de helft is weggeraakt. Zie par. 8.2.3.2, ‘Waz’-
lelie met staafje’ respectievelijk noot 1050. 
1110 Bij V 26, goudblikken trochusschelpen uit LH IIA, is dubbelzijdigheid niet van toepassing door de aard van 
de vorm. 
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afwijkt door de verticale doorboring van het boveneinde. De hartschelp is als kraal 
uitgesneden in vastelandsmal My 6 en als hanger in de Kretenzische mallen Kn 2 en Po 2. 
- Klimop (V 8; zie ook K 1). Gouden reliëfkralen die voorloper zijn van latere reliëfkralen 
met inwendige ‘waz’, getuige de matrijzen 1, 3 en 4 in de Kretenzische mal Kn 6 (LM IIIA). 
Ook representeren de V 8-kralen een basale variant van latere reliëfkralen die uit een 
klimopblad en een aanvullend element bestaan (LM IIIA-B; LH IIB-IIIB). Het klimopmotief 
komt op diverse mallen voor, waaronder twee van het vasteland (My 7, Ni).1111 
- Lelie (V 2; zie ook K 7). Reliëfkraal van goudblik die voorloper is van latere reliëfkralen 
van goudblik en glas (LM IIIA-B1; LH IIB-IIIB). Lelies, waaronder deze variant, zijn 
afgebeeld op de Kretenzische mal Kn 2. 
- Lelie met ‘vlag’ (V 22). Reliëfhangers van lapis lazuli die een voorloper zijn van latere 
vastelandsexemplaren van goudblik en glas (LH IIB; LH IIIA-B). 
- Papyrus (V 24; zie ook K 11). Deze reliëfhangers van lapis lazuli kunnen als een vroege 
papyrusvariant worden beschouwd. Ze hebben dezelfde vorm als latere reliëfkralen van het 
vasteland (LH IIB; LH IIIB1), wier oppervlak een afwijkende decoratie heeft. De decoratie 
(horizontale belijning) van de V 24-exemplaren keert wel terug bij latere Kretenzische 
papyrusvormige reliëfkralen van goudblik en glas (LM IIIA-B), die echter dubbelzijdig zijn 
en geen bolvormig uitsteeksel bezitten. Alle mallen met het papyrusmotief zijn afkomstig van 
het vasteland (Mi, My 1, My 5, My 7). Geen van de matrijzen voldoet precies aan het uiterlijk 
van V 24. 
- Rechthoekige plaque (V 4-5, V 12; zie ook K 5-6). Deze reliëfkralen van faience en glas met 
hun geribbelde halfcilindrische randen zijn voorlopers van latere glazen exemplaren (LM/LH 
IIIA-B),1112 die met uiteenlopende motieven zijn versierd, waaronder het afzonderlijke 
klimopblad van V 12. Mal Be 1, van onbekende herkomst, toont een rechthoekige uitsnijding 
met een dergelijk klimopmotief in onvoltooide staat (nr. 3). Op mal My 7 bevindt zich een 
rechthoekige plaque-matrijs met een klimopmotief in een andere variant. 
- Meervoudig cilindrische plaque (V 14-15, V 20, V 27). Deze glazen plaques zijn voorlopers 
van vastelandsexemplaren van faience en agaath (LH IIIA-C). 
- Trochusschelp (V 26). Reliëfkralen van goudblik die voorlopers zijn van latere exemplaren 
in goudblik (alleen op het vasteland), glas en faience (LM/LH IIIA-B). De schelp is 
uitgesneden in drie mallen van Kreta (Kn 1-2, Kn 4) en één van het vasteland (My 2). 
- ‘Waz’-lelie met staafje (V 17; zie ook K 7). Deze gouden enkelbliks(?)-reliëfkralen zijn een 
vroege variant van ‘waz’-leliehangers (LM III; LH IIA-IIIB) waarbij het staafje is 
weggelaten. Een matrijs voor een ‘waz’-leliehanger zonder staafje bevindt zich op mal My 2. 
 
Van de elf hierboven opgesomde vroege vastelandstypen komen er zeven – achtschild(?), 
hartschelp, klimop, lelie, papyrus, rechthoekige plaque en ‘waz’-lelie met staafje – ook al 
vroeg voor op Kreta (zie par. 8.2.2.3, onder ‘Voorlopers’), zij het, met uitzondering van de 
hartschelp, in een andere variant.1113 
 
8.2.4 De betekenis van mal Kn 1 voor onze kennis van de vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De bron van kennis voor de vroege reliëfkralen en reliëfhangers zijn in de eerste plaats die 
ornamenten zelf. Een der mallen kan echter aanvullend bewijsmateriaal leveren: Knossos-mal  

                                                           
1111 Ook op mal Be 1 komt het motief voor zonder aanvullend element. Het betreft hier echter een onvoltooide 
matrijs (nr. 3). 
1112 Er zijn enkele Laat-Helladische rechthoekige plaques van goudblik (zonder geribbelde halfcilindrische 
zijranden). Zie par. 6.7 onder ‘Be 2’. 
1113 De lelie komt op Kreta al vroeg voor als ‘waz’-lelie, dat wil zeggen: formeel niet in een andere lelievariant, 
want de ‘waz’-lelie wordt in dit onderzoek als een afzonderlijk type beschouwd. Zie vroege reliëfhanger K 7. 
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1 (Kn 1) is met zekerheid gedateerd in MM III-LM IA, dat wil zeggen in een tijd waarin al 
reliëfkralen en reliëfhangers werden vervaardigd. 
 Deze mal toont geen lange smalle groeven voor rijgdraden. Drie van de zeven op de mal 
voorkomende motieftypen – rozet, trochusschelp en krullend blad – zijn echter bekend uit het 
latere reliëfkralenmateriaal (LM III; LH IIB-III), waarin ze elk een vormcategorie 
representeren. De trochusschelpvormige reliëfkraal is bovendien bekend uit LH IIA (V 26). In 
het navolgende worden de drie motieven aan de latere reliëfkralen gerelateerd, evenals aan 
overeenkomstige motieven op andere mallen. 
 
Rozet1114 (Kn 1, motief 2) 
De rozet komt in het Aegeïsch gebied als reliëfkraal veelvuldig voor: op Kreta doorgaans in 
goudblik, maar ook in glas, op het vasteland in goudblik, glas en faience. Als hanger is hij 
onbekend. 
 Op de mallen zijn - afgezien van omkaderde exemplaren voor reliëfplaques - vier rozetten 
aanwijsbaar, namelijk op mallen Kn 1 (motief 2) en Po 2 (motief 8) uit Kreta, op mal Th 
(motief 1) van het Griekse vasteland  en op mal Be 2 (motief 2) van onbekende herkomst. De 
Kn 1-rozet heeft de niet-cirkelvormige contour van de Th-rozet en het aantal bloembladen van 
de Be 2-rozet (10). Binnenbladen ontbreken; deze zijn wel aanwezig op mal Th. 
 
Trochusschelp1115 (Kn 1, motief 3) 
De trochusschelp is als reliëfkraal zowel bekend van Kreta als van het Griekse vasteland. Als 
hanger is hij niet aangetroffen. De Kretenzische trochuskralen zijn van glas (38 exemplaren 
van drie vindplaatsen) en faience (één exemplaar). De meeste exemplaren bezitten twee 
parallelle, vlak naast elkaar liggende doorboringen langs het basisoppervlak. De trochuskralen 
van het vasteland zijn van glas, faience en goudblik. Er bevinden zich drie vroege exemplaren 
onder (V 26). 
 Op vier mallen (Kn 1, motief 3; Kn 2, motieven 6, 8; Kn 4, motieven 1-2; My 2, motief 2) 
komen trochusschelpen voor, in totaal zes stuks. Drie van deze matrijzen, waaronder die in de 
Kn 1-mal, zijn volledig bewaard gebleven. 
 De doorsnede van de kegelbasis van de trochusschelpvormige matrijzen loopt sterk uiteen: 
van 0,7-ca. 2,8 cm. De doorsnede van 2,8 cm is tevens de maximale doorsnede die bij de 
trochuskralen is opgemeten. 
 
Krullend blad1116 (Kn 1, motief 8)1117 
Kretenzische krullende bladen zijn zeldzaam. Het betreft een groepje glazen krullend 
bladkralen uit Archanes (tholos B, gebied 4; LM II-IIIA1), een reliëfkraal van glas uit Kalyvia 
(LM IIIA) en een vroeg fragment van ivoor uit het ‘South House’ te Knossos (niet later dan 
LM IB), waarvan niet meer kan worden vastgesteld of het om een reliëfkraal ging 
(respectievelijk pl. 63:7; 64:1; pl. 64:3 en pl. 64:2). 
 Op het Griekse vasteland genoot dit motief een grote populariteit als reliëfkraal. In LH II 
werd het krullend blad van goud gemaakt en uit verschillende onderdelen samengesteld. De 
glazen exemplaren, waarvan de vroegst bekende uit LH IIB dateren, bestonden eerst eveneens 
uit samengevoegde onderdelen, maar werden later uit één stuk vervaardigd. 
 Het krullend blad is afgebeeld op twee mallen uit Knossos (Kn 1, motieven 8-9; Kn 2,  

                                                           
1114 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van de rozet in par. 5.2. 
1115 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van de trochusschelp in par. 5.2.  
1116 De hier vermelde gegevens over dit motief zijn ontleend aan de bespreking van het krullend blad in 
paragrafen 5.2 en 6.6. 
1117 In mal Kn 1 zou nog een krullend blad zijn uitgesneden (motief 9). Dit is echter niet in de literatuur 
afgebeeld. 
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motief 10) en vijf mallen uit Mycene (My 1, motief 14; My 2, motief 8; My 3, motieven 1, 3; 
My 5, motief 7; My 6, motieven 4, 9). De matrijzen in kwestie verschillen verregaand in de 
details. Het krullend blad op mal Kn 1 is het oudst en heeft de grootste omvang (9,0 x 3,8 
cm). 
 
De overeenkomst van de in mal Kn 1 uitgesneden motieven ‘rozet’, ‘trochusschelp’ en 
‘krullend blad’ met latere reliëfkralen laat zien dat er in de ontstaansperiode van mal Kn 1 
(MM III-LM IA) voorlopers van die reliëfkralen bestonden. 
 
8.2.5 Het gebruik van mallen voor vroege reliëfkralen en reliëfhangers 
 
De vroege reliëfkralen en reliëfhangers zijn niet per definitie in een mal ontstaan. Van Kreta 
komen exemplaren van bergkristal (K 17, een exemplaar van K 19) en diverse soorten steen 
(K 4, K 9, K 12, K 19 grotendeels). Hieronder bevindt zich een zeer vroeg altaarvormig 
exemplaar van steatiet (K 4 uit VM II-MM II), afkomstig uit Haghia Triada. De overgrote 
meerderheid is echter van materialen die in mallen werden gebruikt: goudblik, glas en faience. 
Toch is het de vraag of de vroege reliëfkralen en reliëfhangers daadwerkelijk in mallen zijn 
gevormd. 
 Over sommige vroege ornamenten van goudblik (Muhly ten aanzien van K 14; Karo ten 
aanzien van V 10-11, V 19) is in de literatuur opgemerkt dat er een mal moet zijn gebruikt. 
Nadere informatie ontbreekt, maar deze opmerkingen stoelen waarschijnlijk op gelijkenis 
tussen exemplaren met hetzelfde motief. Ten aanzien van K 14 (pl. 87:12; 88:1) en V 19 (pl. 
92:6), waarvan in de vakliteratuur meer dan één exemplaar is afgebeeld, is die gelijkenis 
inderdaad zichtbaar. Wie andere afbeeldingen van exemplaren met eenzelfde motief vergelijkt 
(zoals V 16; pl. 72:5),1118 stuit eveneens op detailovereenkomsten. Het betreft dan 
voornamelijk de loop en de plaats van bepaalde groeven.1119 Ook de geblutste exemplaren van 
V 6 (pl. 91:4) lijken identiek te zijn, al is de gelijkenis hier moeilijker te zien. 
 Ten aanzien van de vroege ornamenten van faience geldt eveneens dat er zichtbare 
overeenkomsten tussen exemplaren binnen één vondst zijn (zoals bij V 5, pl. 91:3, waar de 
scharende uiteinden aan de onderzijde op precies dezelfde wijze zijn vormgegeven). 
Bovendien beschikken we over een vroege mal (mal Kn 1 uit MM III-LM IA), die 
hoogstwaarschijnlijk bedoeld was voor de vervaardiging van ornamenten van faience.1120 
 Ten aanzien van de vroege glazen reliëfkralen en reliëfhangers van Kreta (vijf exemplaren: 
K 13, K 18) en het vasteland (dertien exemplaren: V 12-15, 20, 25-26) staat het in de meeste 
gevallen niet vast dat bij de vervaardiging ervan mallen zijn gebruikt. Deze glazen 
voorwerpen stammen uit samenvallende perioden, namelijk het latere deel van de Jonge 
Paleistijd (LM I) en de periode van Grafcirkel A (LH I-IIA). Glas kwam in deze perioden 
voor het eerst het Aegeïsch gebied binnen, zij het waarschijnlijk in zeer kleine hoeveelheden, 
want ook het aantal teruggevonden vroege glazen kralen dat rondom is vormgegeven, is 
schaars.1121 Het is twijfelachtig of de Minoërs er bij de eerste kennismaking met het materiaal  

                                                           
1118 De V 16-exemplaren laten zich het beste vergelijken op de originele afbeelding in Karo (1930-33, afb. 48). 
1119 Vergelijking van de buitencontour van goudblik-exemplaren met hetzelfde motief heeft weinig nut. Het van 
reliëf voorziene voorblik werd na vorming in de mal doorgaans aan de rand omgevouwen om het te bevestigen 
aan het achterblik. Daarbij ontstonden detailverschillen. Mogelijk werd de rand van het voorblik nog bijgesneden 
als het eenmaal uit de mal was gehaald. 
1120 Zie par. 4.4.1, A, mal Kn 1. 
1121 De vroegste voorbeelden van rondom vormgegeven glazen kralen van Kreta dateren uit de Jonge Paleistijd 
(MM III-LM I). Het gaat om 20 exemplaren in 5 verschillende vormcategorieën (amandel-, bol-, gerstekorrel-, 
schijf- en tonvormige kralen). Eén (bolvormig) exemplaar is afkomstig uit Palaikastro-Roussolakkos; alle andere 
bevonden zich in rotsholgraf 1 van Heraklion-Poros. De in ouderdom eerstvolgende rondom vormgegeven 
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van op de hoogte waren dat het in gesmolten toestand kon worden bewerkt. Mogelijk 
gebruikten zij aanvankelijk de techniek van ‘cold-cutting’ (bewerking van glas in koude 
toestand). Volgens Krzyszkowska ontbreekt voor met behulp van mallen gemaakte glazen 
zegels en sieraden voorafgaand aan LB II-III elk bewijs. Zij merkt op dat ‘during LB I-II glass 
was cut and engraved in much the same way as hard semi-precious stones.’1122 
 Vergelijkend onderzoek van de vier vroege hartschelpen uit Heraklion-Poros (K 13; MM 
III-LM I), waarvan het enige intacte exemplaar sprekend op latere (met een mal gemaakte) 
exemplaren lijkt, zou duidelijkheid kunnen scheppen over de techniek waarmee op Kreta de 
vroegste glazen reliëfornamenten gemaakt werden.1123 Met betrekking tot de (ook in West 
Azië gevonden) zeven vroege meervoudig cilindrische glazen plaques uit Mycene en 
Kakovatos (V 14-15, 20, 25; LH I-IIA) meenden K. Müller, Karo en Wace dat het om 
gegoten glas ging.1124 Argumenten worden niet genoemd (maar zie hieronder Müller’s 
mening over het glazen hoofdhaar op een stenen reliëffragment uit hetzelfde graf in 
Kakovatos). Vier van de genoemde plaques uit Mycene bevonden zich in Schachtgraf I, 
waarin ook ca. 26 glazen cilinders zijn teruggevonden.1125 Ik vermoed dat deze cilinders, 
gezien hun vorm, op een ‘rod’ zijn vervaardigd. Dat wil zeggen dat het glas tijdens het 
productieproces in gesmolten toestand werd gebracht, zodat het rondom de metalen staaf kon 
worden aangebracht. De staaf, die bedekt moet zijn geweest met een scheidingsmiddel, 
mogelijk kalk of een mengsel van calciet en klei, werd naderhand verwijderd.1126 
 Voorts is in een LH IIA-context in Kakovatos (graf A) een sterk verweerd stenen(?) 
reliëffragment van een menselijke figuur aangetroffen, waarbij het haar op het voorhoofd uit 
donkerblauw glas bestaat. K. Müller dacht dat het glas niet zozeer is ingelegd als wel gegoten. 
Ook op de kin bevindt zich een streep glas, waarschijnlijk niet ter decoratie, maar als gevolg 
van morsen! Een overeenkomstig stuk uit Mycene toont een naakte vrouwenfiguur wier 
handen tegen haar borst rusten,1127 een kenmerkend Minoïsch motief. 
 Tenslotte zijn er de beide rechthoekige plaques met klimopversiering uit Schachtgraf III in 
Mycene (LH I; pl. 62:5), V 12. De klimopbladen hebben exact dezelfde vorm, hetgeen vooral 
goed is te zien aan de contour van de interne ‘waz’. Deze reliëfkralen – Minoïsch qua 
vormtype èn motiefkeuze – zijn volgens Haevernick van glas, en niet, zoals eerder beweerd, 
van faience.1128 
 De bewijzen zijn schaars, maar het lijkt er op dat het idee glas te verhitten en op die manier 
te verwerken, zowel in mallen als op andere wijze, al in LH I-IIA/LM I in het Aegeïsch 
gebied ingang had gevonden. 
 
8.2.6 Conclusies ten aanzien van de vroege reliëfkralen en reliëfhangers 

                                                                                                                                                                                     
kralen van glas komen uit Knossos en dateren uit LM II. (Deze gegevens zijn ontleend aan de tabellen met 
rondom vormgegeven kralen van Kreta in Effinger 1996, 322-340.) 
1122 Krzyszkowska 2005, 152, noot 106, 237. Zie voorts Moorey 1985, 216, en Hughes-Brock 2008, 127. 
1123 Muhly (1992, pl. 28, nr. 250) beeldt alleen het complete exemplaar af. De kralen zouden van dezelfde 
grootte zijn. 
1124 Müller 1909, 277; Karo 1930-33, 69, nr. 209b, pl. CL; Wace 1932, 66, nrs. 5b-c. Uit Kakovatos (graf B; LH IIA) 
zijn bovendien zeven fragmenten van een glazen vaas afkomstig (Müller 1909, 296-297, afb. 13). 
1125 Karo 1930-33, 69, nr. 209a, pl. CL. De vroegste voorbeelden van rondom vormgegeven glazen kralen van 
het Griekse vasteland zijn mogelijk afkomstig uit Schachtgraf Γ in Grafcirkel B (laat MH III-LH I). Het betreft 5 
exemplaren met een afgeplatte bolvorm (NM 9192). Zie Mylonas 1972-3, 78, afb. 62δ. Andere vroege 
vastelandsvoorbeelden (11 ‘tubular beads’ en verscheidene fragmenten) zijn afkomstig uit kamergraf 516 in 
Mycene (LH I), waarin ook de glazen reliefkralen V 13 en V 15 teruggevonden zijn (Wace 1932, 66, nr. 5a, fig. 
25). 
1126 Moorey 1985, 215. 
1127 Müller 1909, 278, pl. XII, nr. 6. 
1128 Zie noot 519. 
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8.2.6.1 Kreta 
 
1 Er zijn van Kreta 38 reliëfkralen en 17 reliëfhangers bekend met een datering die niet later 
is dan LM I. 
 
2 Het gebruik van goudblik voor reliëfkralen (in mallen?) vond op Kreta al in MM IA (of iets 
eerder) plaats. 
 
3 Het gebruik van glas voor reliëfhangers vond op Kreta vanaf LM I (of iets eerder) plaats. 
 
4 Het gebruik van faience voor reliëfkralen in mallen op Kreta vond al in MM II (of iets 
eerder) plaats. 
 
5 De groep van 55 vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers is afkomstig van 11 
vindplaatsen, waarvan 2 in een paleis en 4 in de nabijheid daarvan. In 6 van de 11 gevallen 
komen de ornamenten uit een grafcontext. Ze zijn vervaardigd van faience (28 x, waarvan 27 
met dezelfde vindplaats), goudblik (8 x, waarvan 2 met dezelfde vindplaats), glas (5 x, 
waarvan 4 met dezelfde vindplaats), bergkristal (3 x), jaspis (2 x), serpentijn (2 x), dioriet (1 
x), massief goud (1 x), haematiet (1 x), kornalijn (1 x) en zilverblik (1 x). 
 
6 De vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers kenmerken zich door een grote 
vormenrijkdom en weinig exemplaren per vormtype. Acht van de dertien vormtypen worden 
door 1 exemplaar vertegenwoordigd, twee door 2 exemplaren, één door 4 exemplaren. Er zijn 
echter 27 gelijkvormige, rechthoekige reliëfplaques (alle van faience en uit één 
vondstcontext), waarvan 26 hetzelfde versieringsmotief hebben. Ook zijn er 12 ‘driehoeken’, 
zij het in drie varianten. 
 
7 Zeker zeven van de dertien vormtypen onder de overgeleverde vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van Kreta kunnen worden beschouwd als voorlopers, want zij keren terug in het 
reliëfkralen- en reliëfhangersmateriaal uit LM III: achtschild, altaar, dubbele argonaut, 
hartschelp, papyrus, rechthoekige plaque en ‘waz’-lelie. Een achtste vorm, de lotusbloem of 
palmkruin, vertoont verwantschap met een andere vroege vorm, die van de papyrusvormige 
reliëfkraal, die ik als een voorloper beschouw. Een van beide vroege achtschilden (een 
exemplaar van zilverblik) is wellicht een vroege variant van latere achtschildkralen. De ‘waz’-
lelie keert terug in gewijzigde varianten. 

Van andere vormtypen die in vroege tijd aanwezig zijn, keren bepaalde aspecten later 
terug: 
- het staafje (halfcilinder) van drie vroege reliëfkralen uit Mochlos maakt naderhand deel uit 
van de reliëfkraal die een korte voluut uitbeeldt; 
- de hartvorm van het klimopblad met staafje is te zien bij alle latere klimop-reliëfkralen; 
- de slakspiraal keert terug als oppervlakteversiering van vlindervormige reliëfkralen. 
 De mening van Effinger dat de vroege reliëfkralen, ‘wellicht met uitzondering van de 
rechthoekige reliëfplaques’, niet kunnen worden opgevat als typologische voorlopers van de 
reliëfkralen uit LM III, kan hier dus niet worden gedeeld. 
 
8 De zeven vroege reliëfornamenten van Kreta die in LM III weer in het kralenmateriaal 
opduiken (zie conclusie 7), zijn ook bekend van mallen uit LM III/LH IIB-III.1129 Op deze 
mallen zijn papyrus en ‘waz’-lelie echter van een andere variant, en wijken achtschild en 
altaar sterk af in de details. De rechthoekige plaque kent, net als bij de latere reliëfkralen, een  
                                                           
1129 Zie voor de datering der mallen par. 6.8. 
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andere versiering. Opvallend is dat de geribbelde zijranden van deze plaques, afwezig bij de 
vroege reliëfplaques (althans die van Kreta) maar aanwezig bij de late reliëfplaques, op de 
mallen meestal ontbreken. Ten slotte zij opgemerkt dat de vroege kalfvormige reliëfkraal 
overeenkomst vertoont met het viervoeter-motief op de Po 2-mal waar het de houding van het 
dier betreft. 
 
8.2.6.2 Griekse vasteland 
 
1 Er zijn van het Griekse vasteland 131 reliëfkralen en minstens 8 reliëfhangers bekend met 
een datering die niet later is dan LH IIA. 
 
2 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van goudblik dateren van 
LH I (of iets eerder: laat MH III). 
 
3 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van glas dateren van LH I. 
 
4 De oudste op het Griekse vasteland teruggevonden reliëfkralen van faience dateren van LH 
I (of iets eerder: laat MH III) en zijn met behulp van een mal vervaardigd. 
 
5 De groep van minstens 139 vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland is 
afkomstig van 9 vindplaatsen, waarvan 7 in Mycene en 2 in Kakovatos. Alle vondstcontexten 
zijn graven. De rijkste vindplaats is Schachtgraf III in Mycene, met 59 exemplaren (42 % van 
het totaal). De meeste ornamenten zijn vervaardigd van goudblik (118 x), de andere van glas 
(11 x), faience (6 x) en lapis lazuli (minstens 4 x). 
 
6 De vroege reliëfkralen en reliëfhangers van het Griekse vasteland kenmerken zich door een 
grote vormenrijkdom. Zeven van de twintig vormtypen worden door slechts 1 exemplaar 
vertegenwoordigd, zes andere door 2-5 exemplaren. De zeven omvangrijkste typen omvatten 
achtereenvolgens 6, 7, 9, 10, 12, 20 (in twee varianten) en 44 exemplaren. De meeste 
vormtypen zijn op één enkele plaats aangetroffen. Het type van de meervoudig cilindrische 
plaque (negen glazen exemplaren uit Mycene en Kakovatos) werd echter in vier graven 
teruggevonden. 
 
7 Elf van de twintig vormtypen die onder de overgeleverde vroege reliëfkralen en 
reliëfhangers van het Griekse vasteland te onderscheiden zijn (zeven typen reliëfkralen en vier 
typen reliëfhangers), kunnen worden beschouwd als voorlopers, want zij keren terug in het 
reliëfkralen- en reliëfhangersmateriaal uit LH IIB-III. Het betreft de volgende typen: 
achtschild(?), granulenkraal, hartschelp, klimop, lelie, lelie met ‘vlag’, meervoudig 
cilindrische plaque, papyrus, rechthoekige plaque, trochusschelp en ‘waz’-lelie met staafje. 
 Van deze elf komen er zeven – achtschild(?), hartschelp, klimop, lelie, papyrus, 
rechthoekige plaque (met halfcilindrische randen) en ‘waz’-lelie met staafje – ook al vroeg 
voor op Kreta, zij het, met uitzondering van de hartschelp, in een andere variant.1130 
 
8 Tien van de elf vroege reliëfornamenten die in LH IIB/III weer in het kralenmateriaal 
opduiken (zie voorgaande conclusie), zijn ook bekend van mallen uit LM III/LH IIB-III.1131 
Op deze mallen zijn hartschelp, trochusschelp en rechthoekige plaque (de halfcilindrische  

                                                           
1130 Zie noot 1113. 
1131 Zie noot 1129. 
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randen incluis) van dezelfde variant.1132 Achtschild(?), klimop, papyrus en ‘Waz’-lelie met 
staafje zijn in een andere variant uitgesneden. Van de granulenkraal is de precieze vorm van 
de matrijs niet duidelijk. 
 
8.2.6.3 Aegeïsch gebied als geheel 
 
1 Mal Kn 1 (MM III-LM IA) levert aanvullend bewijsmateriaal voor onze kennis van de 
vroege reliëfkralen. De hierin uitgesneden rozet, trochusschelp en krullend blad kunnen als 
voorlopers worden beschouwd van latere reliëfkralen met deze vormen (LM III; LH IIA-
III).1133 Het krullend blad op mal Kn 1 is waarschijnlijk een vroege variant. 
 
2 De mening van G. Nightingale dat vóór de periode van de Myceense paleizen (LH IIIA-B) 
op het vasteland en Kreta geen glazen reliëfkralen voorkomen,1134 is wat betreft het vasteland 
onjuist (zie de reliëfkralen V 12-15, V 20, V 25 en V 27 uit LH I-IIA)1135 en wat betreft Kreta 
alleen technisch gezien juist: daar zijn wel glazen reliëfhangers uit MM III-LM I aangetroffen 
(K 13, K 18), die identiek zijn aan latere reliëfkralen. 
 
3 De vroege Kretenzische reliëfkralen en reliëfhangers van goud- en zilverblik (gevonden in 
contexten die in datering uiteenlopen van VM III-MM I tot LM I) zijn samengesteld uit twee 
delen, een van reliëf voorzien voorblik en een achterblik. Van de vroegste exemplaren is de 
aard van het achterblik onduidelijk. Van exemplaren uit LM I is het achterblik ofwel vlak 
ofwel voorzien van reliëf. 
 De goudblikken reliëfkralen en reliëfhangers van het vasteland die afkomstig zijn uit 
Grafcirkel A in Mycene (LH I-vroeg LH IIA) en uit LH IIA-contexten, zijn eveneens 
tweedelig. De waarschijnlijk oudst bekende vastelandsexemplaren, die in Mycene’s 
Grafcirkel B (laat MH III-LH I) werden teruggevonden, zijn echter niet van een achterblik 
voorzien. In één geval bestond de achterwand volgens de opgraver uit klei of kurk. Dit kan 
betekenen dat op het vasteland, bij de vroegste vervaardiging van reliëfkralen en 
reliëfhangers, het op Kreta reeds gangbare idee om deze ornamenten van een blikken 
achterwand te voorzien, nog geen ingang had gevonden. 
 
4 Het meestal kleine aantal vroege Aegeïsche exemplaren per vormtype kan samenhangen 
met de geringe beschikbaarheid van goudblik, glas en faience. 
 
5 Zes vroege Aegeïsche vormtypen – ‘drieblad’, granaatappel, klimop, slakspiraal, vogelpaar 
en ‘waz’-lelie (exemplaren gevonden in Mochlos, Knossos en Mycene) – onder de vroege 
reliëfkralen en reliëfhangers worden gekenmerkt door een draagelement in de vorm van een 
over dwars geribbeld, halfcilindrisch staafje, meest van goudblik, maar in één geval van 
faience. Ook de korte zijden van vroege rechthoekige vastelandsplaques van faience en glas 
zijn op een dergelijke wijze weergegeven. Naderhand komen deze halfcilinders voor bij korte  

                                                           
1132 Een van beide versieringsmotieven op de plaques, de klimop, keert terug op twee mallen: op Be 1 in een 
andere variant (motief 3), en op My 7 in dezelfde variant (motief 14). Bij deze laatste – overigens onvoltooide – 
matrijs ontbreken echter de halfcilindrische randen. 
1133 Uit LH IIA zijn alleen trochusschelpvormige reliëfkralen teruggevonden. De vroegst bekende exemplaren 
van de rozet en het krullend blad dateren uit LH IIB. 
1134 Nightingale 2000, 6: ‘In the periods prior to the Mycenaean palaces [LH IIIA-B] and on Minoan Crete 
earlier glass and faience beads occur, including some early relief beads, however these are only made of 
faience.’ 
1135 Ook onder de vondsten in LH IIB-contexten in Mycene bevonden zich diverse glazen reliëfkralen 
(bijvoorbeeld in kamergraven 55 en 71: zie Sakellariou 1985, 168-175 respectievelijk 204-207). 
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en lange voluten (Kreta, vasteland), zoals ook de mallen bewijzen, en als kaderranden bij het 
krullend blad (Kreta, vasteland, mallen) en de rechthoekige plaque (Kreta, vasteland, mallen). 
 
6 Op het vasteland (Mycene) verschijnen in laat MH III-LH I voor het eerst reliëfkralen en 
reliëfhangers. Dit moet een uitvloeisel zijn geweest van contacten tussen Myceners en 
inwoners van Kreta, waar al sinds de Oude Paleistijd (MM IB-II) reliëfkralen en reliëfhangers 
werden vervaardigd. 
 De vormtypen van de reliëfornamenten van het vasteland in laat MH III-LH IIA 
weerspiegelen grotendeels de hoogontwikkelde artistieke vormentaal van Kreta: de meeste 
zijn geïnspireerd op al langer bestaande of contemporaine Minoïsche ornamenttypen en 
andere kunstuitingen. 
 Hoewel de vroegste exemplaren van het vasteland (V 1-5 uit Grafcirkel B in Mycene) 
Minoïsche vormen of vormelementen bezitten, zijn ze mogelijk op het vasteland gemaakt, 
want de goudblikken reliëfornamenten V 1 en V 3 bezitten geen blikken achterwand,1136 zoals 
op Kreta, en de decoratie van de V 4-5-reliefkralen van faience (een ruit met scharende 
uiteinden) valt door zijn simpelheid en onderwerpskeuze uit de toon vergeleken met het 
contemporaine artistieke repertoire van Kreta. 
 
7 Het is aannemelijk dat het idee van glasgieten in mallen in LM I/LH I-IIA ingang vond in 
het Aegeïsch gebied. 
 
8.3 Reliëfornamenten aan het einde van de Bronstijd 
 
Aan het einde van LH IIIB2 en ten tijde van de overgang naar LH IIIC (begin 12e eeuw) 
vinden op de Peloponnesus en elders op het Griekse vasteland omvangrijke verwoestingen 
plaats, waardoor de Myceense paleiscultuur ineenstort. Mensen trekken weg uit de getroffen 
streken, ofschoon er op een aantal getroffen ‘sites’ opnieuw sprake is van bewoning. Zo 
worden in de citadel van Mycene opnieuw huizen gebouwd. In LH IIIC is sprake van 
immigranten in Achaea, op de Ionische eilanden (vooral Kephalonië) en in oostelijk Attika. 
Met betrekking tot Perati (oostelijk Attika), dat in deze periode een sterke bevolkingsgroei 
laat zien, is gesuggereerd dat zich hier migranten uit het landinwaarts gelegen Brauron 
vestigden.1137 
 Nog in LH IIIC gaan ook de bloeiende Myceense nederzettingen uit deze periode, zoals 
Lefkandi en Perati, ten onder (11e eeuw). 
 Hieronder worden de locaties in het Aegeïsch gebied geïnventariseerd waar 
reliëfornamenten uit LM/LH/LC IIIC zijn teruggevonden. Vervolgens wordt geprobeerd 
antwoord te geven op de vraag in hoeverre er dan nog mallen voor deze ornamenten worden 
gebruikt. 
 
8.3.1 Vasteland 
 
Op zeker twaalf locaties op het vasteland zijn in LH IIIC-vastelandscontexten ornamenten van 
goud, glas en faience aangetroffen: 
- Drosia (Achaea), kamergraf: een zegelring van goud.1138 
- Chalandritsa (Achaea), kamergraf: een glazen zegel, gevormd in een mal.1139 

                                                           
1136 Zie hierboven, ‘Aegeïsch gebied’, conclusie 3, en par. 8.2.3.2, Achtschild en Palmblad(?)/Vliegende 
vogel(?). Van de lelievormige reliëfkraal V 2 is onbekend of deze een achterwand bezit. 
1137 Dartmouth 28, 2000 (5), 4-6. 
1138 Papadopoulos 1978, fig. 280c, 324e; Papadopoulos 1979, 140 (PMX 15), 223 (nr. 7). 
1139 Papadopoulos 1978, fig. 299a-b, 331d; Papadopoulos 1979, 149-150 (PMX 144), 226 (nr. 127). 
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- Kalyvia Pellanis, tholosgraf (NW Peloponnesus): 25 kleine bolvormig kralen van glas.1140 
- Kangadhi (Achaea), kamergraf: een halsketting van gegoten gouden kralen en een met 
vegetatie versierde glazen plaque.1141 
- Katarraktis-Bouga, grafcontext (Achaea): zes halskettingen tellen samen 141 schakels. Het 
gaat in alle gevallen om reliëfornamenten van glas.1142 De reliëfornamenten van vijf kettingen 
dragen een versieringsmotief. Zelf zijn ze ovaal, min of meer driehoekig, of langwerpig van 
vorm. De langwerpige hebben een rechthoekig en een rond uiteinde. De versieringsmotieven 
zijn respectievelijk een lange voluut aan een staafje (9 exemplaren), een dubbele rozet (27 
exemplaren), een dubbele hartschelp (50 exemplaren), een dubbele hartschelp met zijwaartse 
uitbreiding (17 exemplaren), een dubbele spiraal of haarlok (31 exemplaren). De meeste 
reliëfornamenten van de zesde ketting hebben de vorm van een enkele hartschelp (6 
exemplaren). Een zevende ornament is ongeveer ovaal, mondt aan één zijde uit in een 
geribbelde knop en draagt als versieringsmotief een rondlopend snoer van pseudo-granulen. 
- Kladeos-Trypes, kamergraf (NW Peloponnesus): diadeem van glazen kralen.1143 
- Klauss, grafcontext (Achaea): 29 glazen reliëfkralen, waarvan er 22 een halsketting 
vormden.1144 Onder de kettingschakels bevinden zich twaalf korte voluten met staafje, twee 
met een ‘waz’-lelie versierde rechthoekige plaques waarvan de korte zijden als halfcilinders 
zijn weergegeven, en één hartschelp. Voorts zijn er 7 min of meer ovalen reliëfplaques 
teruggevonden, eveneens van glas. Vijf plaques zijn voorzien van één plastische uiteinde in de 
vorm van een geribbelde mini-halfcilinder. De versieringsmotieven zijn een rozet (drie 
exemplaren) en een rondlopend snoer van pseudo-granulen (twee exemplaren). Twee plaques 
bezitten elk twee plastische uiteinden, een geribbelde mini-halfcilinder en een rozet(?). Het 
versieringsmotief is een lelie. 
- Koukounara, graf (Messenië): diverse ‘cut-out’ reliëfs in diverse vormen (rozet, klimop, 
schelpen, enz.), alsmede een driehoekige gouden band en fragmenten van zulke banden.1145 
- Leontion-Ag. Ioannis, grafcontext (Achaea): twee halskettingen met in totaal 46 glazen 
schakels. Eén ketting, bestaande uit 21 reliëfplaques waarop mogelijk bijen of horzels zijn 
afgebeeld, omvat twee soorten plaques.1146 De plaques van de ene soort zijn ovaal en hebben 
elk twee gladde, ronde uiteinden, waarvan één knopvormig is (pl. 52:2). De plaques van de 
andere soort zijn veeleer driehoekig dan ovaal en bezitten elk één rechthoekig uiteinde in de 
vorm van een geribbelde halfcilinder, en één uiteinde in de vorm van een gladde ronde knop 
(pl. 52:3). De andere ketting bestaat uit 25 reliëfplaques waarop een achtschild is 
afgebeeld.1147 Ook deze plaques omvatten een ovalen en een meer driehoekige soort. Van de 
laatste bestaat het rechte uiteinde uit een geribbelde halfcilinder en het smalle uiteinde uit een 
geribbelde knop. De ovalen plaques zijn van twee dergelijke knoppen voorzien. 
- Malthi-Dorion, tholosgraf II (Messenië): diverse glazen plaques, onder meer versierd met 
spiralen en argonauten, twee exemplaren van een glazen krullend blad, een achtschild van 
glas en ronde gouden blaadjes en fragmenten van bladgoud.1148 

                                                           
1140 Konstantinidi 2001, 103 li. 
1141 Hood en Boardman 1955, 17; Papadopoulos 1979, 141, 145, 223 (nr. 17). 
1142 Papadopoulos 1978, fig. 287c, 288a-b, 290a-b, 291a, 325 (nrs. 15-18, 20, 25, 30); Papadopoulos 1979, 142 
(nr. 1), 143 (nrs. 2, 5, 7, 8), 223 (nrs. 20-25). 
1143 Konstantinidi 2001, 104 re. 
1144 Papadopoulos 1978, fig. 284a, 287b, 290b, 325 (13-14, 19, 21, 23); Papadopoulos 1979, 142 (nr. 1), 143 
(nrs. 3, 6, 8), 223 (nr. 28), 224 (nr. 50). 
1145 Konstantinidi 2001, 114 li. 
1146 Zie noot 396. Deze reliëfplaques worden besproken in par. 5.2, motief ‘Bij of insektenpop’, Kreta/Vasteland. 
1147 Papadopoulos 1978, fig. 289a, 325 (29), kl.pl. II, onderaan midden; Papadopoulos 1979, 143-144, nr. 9, 223, 
nr. 26. 
1148 Konstantinidi 2001, 119 li. 
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- Perati, begraafplaats (Attika):  375 kralen waren verspreid over 57 (van de 219) graven. 
Hiervan waren er 145 van goud, 88 van glas en 24 van faience en ‘frit’.1149 De weinige 
reliëfkralen hebben de vorm van een voluut met staafje (glas), een krullend blad (glas of 
faience), een rechthoekige plaque met dubbele argonaut (glas), een meervoudig cilindrische 
plaque (‘frit’ of faience), en een hartschelp (glas).1150 Ook is sprake van een amandelvormige 
reliëfkraal van goud. Dit exemplaar (pl. 51:3) is echter afkomstig uit een in LH IIIB-IIIC 
gedateerde context.1151 
- Tiryns‘, Unterburg’ en ‘Aussensiedlung’ (Argolis): in Tiryns zijn uit LH IIIA-C 259 
voorwerpen van glasachtige materialen teruggevonden. Er is vooralsnog geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen glas, faience en ‘frit’, al zouden alle ‘eenvoudige, onversierde’ 
kralen van glas zijn. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen kralen en hangers: alle 
voorwerpen die doorboord zijn, worden kralen genoemd.1152 Vierenveertig van zulke 
glasachtige ‘kralen’ zijn te dateren in LH IIIC.1153 De meeste hiervan zijn rondom 
vormgegeven. De weinige reliëfornamenten omvatten:1154 1. Een rechthoekige plaque met een 
sterk verweerd oppervlak, waarop ‘vielleicht Girlanden und ein Busch’ zijn afgebeeld. Ik 
vermoed echter dat het een argonaut betreft. 2. Een achtschildvormige reliëfkraal. 3. Een 
ovalen plaque die versierd is met concentrische cirkels, waarvan er één uit pseudo-granulen 
bestaat. De beide smalle uiteinden hebben de vorm van een geribbelde mini-halfcilinder. 4. 
Een incomplete plaque met een ongeveer halfelliptische contour. Het oppervlak is versierd 
met een cirkel van pseudo-granulen. Het smalle uiteinde is glad en knopvormig. 5. Een 
fragment van een rechthoekige reliëfkraal met spiralen (haarlokken). 6. Een fragment van een 
krullend blad-reliëfkraal. 7. Twee trochusschelpvormige reliëfkralen, waarvan één met 
pseudo-granulen. 
 
8.3.2 Kreta 
 
Het aantal Kretenzische sites waar reliëfkralen zijn teruggevonden van ná LM IIIA2, beperkt 
zich tot acht.1155 Het betreft reliëfkralen uit contexten die gedateerd zijn in LM IIIB (vijf), LM 
IIIB1 (twee) en LM IIIC (één: Phaistos-Liliana,1156 rotskamergraf A). Reliëfkralen uit LM  
                                                           
1149 Nightingale 2009, 495. Volgens de opgraver van Perati, S. Iakovidis (1980, 99), zou er voor sieraden, vooral 
kralen, ‘glaspasta’ zijn gebruikt, en zouden er slechts twee ‘waarschijnlijk geïmporteerde’ voorwerpen van glas 
zijn teruggevonden. Zie par. 3.6.2 voor een bespreking van deze termen. Nightingale maakt echter onderscheid 
tussen de glasachtige materialen glas, faience en ‘frit’, welk onderscheid in de praktijk door corrosie vaak 
moeilijk te maken is. Met ‘frit’ bedoelt Nightingale (noot 3) ‘a material consisting, like faience, of a body of 
sintered crystals, but wit no glaze.’ 
1150 Nightingale 2009, 498, 500-501, fig. 1d, 2a-c. Het betreft respectievelijk nrs. Δ 31, 115, 119, 177, 221. Zie 
voor ‘tubular beads’ of kralen met een meervoudig cilindrisch oppervlak par. 8.2.3.2 (‘Meervoudig cilindrische 
plaque’). Nightingale (2009, 501) noemt ook twee dergelijk exemplaren (waarvan 1 fragment) van ‘frit’ (Δ 80-
81 uit graf 30), die echter aan weerszijden een golvend oppervlak bezitten. 
1151 Zie par. 5.2, Amandelvormig motief, en noot 381. 
1152 Rahmstorf 2008, 215-216. 
1153 Rahmstorf 2008, 218, afb. 40. 
1154 Rahmstorf 2008, 221-223, 227-228, nrs. 1645 (trochusschelp met pseudo-granulen), 1754 (ovalen plaque), 
1756 (plaque met ?argonaut), 1759 (krullend blad), 1867 (halfelliptische plaque), 1879 (spiralen), 1910 
(trochusschelp), 1931 (achtschild), pl. 86, 95 (nrs. 7, 9, 10, 14). Zie ook Haevernick 1981A, 404-410. 
1155 Deze sites zijn: Armeni-Prinokephalo, Chania-Hagios Ioannis, Gournes-Pediados, Kalochoraphitis-Prinaria. 
Kasani-Bouges, Milatos-Hagios Phanourios, Metochi Kalou-Trapeza, Phaistos-Liliana. Informatie ontleend aan 
de chonologische overzichten van reliëfkraaltypen in Effinger 1996, 341-345. 
1156 De LM IIIC-reliëfkralen zijn van glas en hebben de vorm van een rozet (enkele exemplaren), een plaatje met 
een rozet (één exemplaar) en een altaar (één exemplaar). (Vorenstaande is ontleend aan Effinger 1996, 341-351.) 
Het betreft respectievelijk de voorwerpen PL 1d (283, 344, pl. 16e), PL 1e (283, pl. 16f) en PL 1f (283, 344, pl. 
16g). LM IIIC is in deze gevallen een verbetering van Furumark’s context-datering LM IIIB2. In hetzelfde graf 
en in graf D (LM IIIC-context) bevonden zich rondom vormgegeven kralen met de volgende vormen: bol, 
cilinder, graankorrel, kegel, klos en schijf (ontleend aan Effinger 1996, 283-284, 322-340). Het betreft de 
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IIIB2-contexten ontbreken volledig. Het gaat telkens om reliëfkralen van glas, één vondst van 
goudblik-exemplaren uitgezonderd.1157 
 
8.3.3 Elders in het Aegeïsch gebied 
 
Ook enkele LH IIIC-contexten elders in het Aegeïsch gebied bevatten sieraden: 
- Kephallenië, Diakata/Stavrohorapha, kamergraf A: dun goudblad, kralen van goud, glas en 
faience.1158 
- Naxos, Aplomata: in diverse kamergraven werden gouden sieraden teruggevonden, zoals 
drie reliëfjes in de vorm van zittende leeuwen, waarvan er twee uit dezelfde mal afkomstig 
lijken te zijn, negen kleine reliëfs in de vorm van bucrania, vier nagebootste schelpen, 
eenenveertig kralen in diverse vormen, en rechthoekige plaatjes, waaronder exemplaren die 
geïnciseerd zijn met parallelle lijnen.1159 
- Rhodos, Ialysos (verscheidene kamergraven) en Apollona-Lelos (kamergraf): kralen van 
goud en glas. De meeste gouden kralen hebben eenvoudige vormen (bolvormig, bikonisch, 
cilindrisch, langwerpig en gegroefd), al zijn er ook exemplaren in de vorm van een papyrus 
(twee vondstgroepen). Bovendien werden acht gouden voorwerpen met de vorm van een rozet 
aangetroffen. De glazen kralen zijn onder meer amandelvormig, bolvormig, ovaal en 
ringvormig.1160 
- Thasos, Theologou (ten zuiden van de prehistorische nederzetting Kastri): een groep LH 
IIIC-graven bevatte alleen kralen en andere sieraden van brons.1161 
 
8.3.4 Conclusie 
 
Het aantal sites in het Aegeïsch gebied waar sieraden zijn teruggevonden die van het einde 
van de Bronstijd dateren, steekt uitermate schril af bij het aantal sites met sieraadvondsten uit 
voorgaande perioden (LB IIIA-B). De Aegeërs blijken amper nog toegang te hebben tot glas 
en goud, al vormt Perati (oost-Attica) daarop een uitzondering,1162 en zijn in Achaea, in 
verhouding tot andere streken, veel reliëfornamenten van glas teruggevonden. De 
veelvormigheid van het sieradenmateriaal neemt drastisch af: rondom vormgegeven kralen 
met geometrische vormen, zoals die voorheen ook al geproduceerd werden, hebben de 
overhand. De omvang van het aantal teruggevonden reliëfkralen en het aandeel daarvan  

                                                                                                                                                                                     
voorwerpen PL 1g-k uit graf A, alsmede niet door haar in een tabel ondergebrachte kralen uit graf D in de vorm 
van een kegel en een cilinder. Ook in deze gevallen is LM IIIC een verbetering van Furumark’s context-datering 
LM IIIB2. Voorts zijn in een LM IIIC-nederzettingscontext in Katsamba, in een huis aan de rivier de Kairatos, 
glazen kralen aangetroffen (Alexiou, ‘Anaskafi Katsamba Kritis’, Praktika 1955, 313-314; Effinger 1996, 303; 
Konstantinidi 2001, 203 li.). In de nederzettingen Karphi en Palaikastro (Huis K, kamer 6) zijn in LM IIIC-
contexten sieraden in andere materialen dan goud, glas en faience gevonden (Konstantinidi 2001, 203). 
1157 Het betreft tien rozetvormige reliëfkralen uit Chania-Hagios Ioannis (Effinger 1996, 170, nr. ChH 2a, pl. 1e, 
30a). Bovendien worden vier kralen uit Gournes-Pediados aangemerkt als gemaakt van ‘porselein’ (Effinger, 
nrs. Go 1m, p, q). 
1158 Konstantinidi 2001, 121 re.-122 li. Kamergraf B (eveneens LH IIIC-context) bevatte zes kegelvormige 
‘buttons’ van steatiet. 
1159 Konstantinidi 2001, 160-161. Het betreft onder meer de graven A en B. De leeuwen bezitten gaatjes voor 
bevestiging en zijn afkomstig uit Graf A. Zie Kardara, Chr., Aplomata Naxos, Kinita Evrimata, Athene 1977, 4-
8. 
1160 Konstantinidi 2001, 163 li., 165-166. Het betreft ‘New Tombs’ 20, 32, 52, 61, 62 (alleen de kinderbijzetting), 
67, 83-84 in Ialysos. Er is ook sprake van gouden banden, en van langgerekte kralen en lantaarnvormige hangers 
in faience. De dateringscontext van graven NT 61 en 67 wordt omschreven als ‘advanced LH IIIC’. Zie Benzi 
1992, 233 e.v. 
1161 Konstantinidi 2001, 170 re.-171 li. 
1162 Iakovidis (1980, 99) merkt op: ‘Compared with other contemporary cemeteries, especially in Attica, the 
proportion of gold objects found is surprisingly high.’ 
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binnen het geheel der sieraadvondsten uit de Aegeïsche Bronstijd is uiterst gering. Dat geldt 
ook voor de vondsten uit Perati. 

Geen van de achtentwintig mallen is in een LH IIIC-context gevonden.1163 De Dimini-mal 
(vondstcontext: overgang LH IIIB-C) is uit de periode waarin de ineenstorting van de 
Myceense cultuur zich voltrekt. Hij kan misschien als illustratie dienen van de neergang in 
artistieke kwaliteit in de vormentaal der Myceners, die al in LM IIIB was ingezet:1164 te zien 
zijn twee eenvoudige kraalvormpjes, een amandelvorm en een rechthoekige vorm met 
dwarsgroeven. De verminderde kwaliteit kan in dit geval echter ook samenhangen met het 
artistieke niveau van een mallensnijder die aan de periferie van de Myceense macht 
(Thessalië) zijn ambacht uitoefende. 

In LM/LH IIIC, na de ineenstorting van de Myceense paleizen, werden in het Aegeïsch 
gebied kennelijk geen mallen voor reliëfkralen en reliëfhangers meer vervaardigd en gebruikt. 
De meeste teruggevonden reliëfornamenten uit deze periode, die met behulp van een mal 
vervaardigd zijn, moeten uit eerdere tijd stammen en zijn dus erfstukken. Alleen in Achaea 
ging de vervaardiging van reliëfkralen mogelijk wat langer door dan elders. 
 

                                                           
1163 Wel is te Volos (Thessalië) een mal in een vroeg LH IIIC-vondstcontext aangetroffen. Deze mal, blijkbaar 
bestemd voor sieraden, is niet gepubliceerd. Zie Appendix I. 
1164 Hood 1978, 240. 




