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De oudste kraal 
Hematiet (rode oker), 1 kraal, 42 x 36 x 16 mm., Elsloo, grafveld  
Koolweg, 5300-4900 v.Chr. (Lineaire Bandkeramiek). 
Doorboorde stukken rode oker zoals deze, zijn gebruikt door de eerste 
boeren van Nederland. De kraal kan zowel een praktische functie 
hebben gehad (het meedragen van kleurstof) als een decoratieve. Dit is 
bovendien de oudste kraal uit de collectie van het RMO. 
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, l 1980/1.720 
 

 
 

Snoer uit IJzertijd  
Barnsteen en glas, 34 kralen, lengte snoer 56 cm., doorsnede kralen 12-
37 mm., Velsen, Noordzeekanaal, 400-200 v.Chr. 
Dit kralensnoer is samen met een halsring en een onderkaak van een 
man gevonden in het Noordzeekanaal bij Velzen. Het barnsteen komt 
waarschijnlijk uit het Baltische gebied, maar kan ook aan de 
Noordzeekust zijn gevonden. De glazen kralen wijzen op contacten met 
Centraal-Europa en in het bijzonder Zuid-Duitsland. 
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, g 1921/5.2-5.3 

 
 
 
 
 
 



 
Gouden ketting uit Simpelveld  
Goud, 18 kralen, lengte snoer 40 cm., Simpelveld, Stampstraat, 200-
300 na Chr. 
Deze gouden ketting is samen met andere sieraden en persoonlijke 
bezittingen aangetroffen in de sarcofaag van Simpelveld, een 
gebeeldhouwde grafkist van een Romeinse vrouw. De ketting, 
gemaakt van langwerpige, buisvormige kralen, is een uitzonderlijk 
stuk, waarvan geen tweede bekend is. Mogelijk is de ketting dus 
speciaal voor de overledene gemaakt. 
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, l 1930/12.2 

 
 

Romeinse glaskralen 
Glas, 78 kralen, doorsnede 12-25 mm., Vechten, 0-300 na Chr. 
Deze kralen zijn afkomstig uit de burgerlijke nederzetting bij het 
grootste Romeinse fort langs de Rijn: fort Fectio. De lichtgroene kleur 
van de kralen verraadt hoe men het glas verkregen had, namelijk 
door het omsmelten van gebroken glazen flessen, die dezelfde 
kenmerkende kleur hebben.  
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, VF 426 + VF*516  

 
Gezichtskraal 
Glas, 1 kraal, doorsnede 23 mm., Wieuwerd, terp Bessens, 630 – 640. 
Gezichtskralen zoals deze werden in de 1ste eeuw na Chr. in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied gemaakt en verspreid over heel 
Europa. Waarschijnlijk werden gezichtskralen, net als oogkralen, als 
kwaadafwerende amuletten gebruikt. Ook in de eeuwen na de 
Romeinse periode werden gezichtskralen nog op waarde geschat. 
Deze kraal is gevonden in een vroegmiddeleeuwse terp.  
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, BnW 49 
 
Grafgift 
Barnsteen en terracotta, 92 kralen, lengte snoer 52,8 cm., Rijnsburg, 
grafveld De Horn, 550-700. 
Dit kralensnoer, dat eindigt in een grote kraal gemaakt van barnsteen, 
is gevonden in een grafveld. Dat is geen uitzondering; de meeste 
kralen uit het verleden zijn afkomstig uit graven, omdat het in heel 
veel culturen en gebieden gebruikelijk was de dode aan te kleden met 
de kralen die iemand bij leven bezat, of die nabestaanden wilden 
meegeven. 
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, h 1913/11.102 

 
Zeldzame kralenketting 
Glas en faience, 45 kralen, lengte snoer 28 cm., grootste kraal  
10 mm., Loenen, grafveld De Vrijenberg, 700-800 
Deze kralenketting is samengesteld uit glazen kralen met veel strepen 
en stippen. Ze zijn typerend voor de 8ste eeuw en voor Nederland 
aardig zeldzaam. In de loop van de 7de eeuw verdwijnen grafgiften 
namelijk uit het grafritueel, waardoor er in de eeuwen daarna minder 
bekend is over het gebruik van kralen dan in de periode daarvoor.  
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, e 1924/12.25 

 
 
 



Mozaïekkraal uit Dorestad 
Glas, 1 kraal, 5 x 20 mm., Wijk bij Duurstede, Dorestad, 750-850. 
Mozaïekkralen behoren tot de spectaculairste kralen uit Dorestad. De 
meeste zijn zogeheten ‘oogkralen’ van felgekleurd groen en geel glas 
uit de late 8ste en begin 9de eeuw. Mozaïekkralen die in Dorestad zijn 
opgegraven, komen uit het Nabije Oosten. Precies dezelfde kralen zijn 
opgegraven in Scandinavië, Rusland, Zuidoost-Azië, het Midden-
Oosten en Noord-Afrika: echte wereldreizigers die via rivieren en 
zeeën op de meest uiteenlopende plekken terechtkwamen. 
Collectie: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, WD 339 
Foto: © M.B. Langbroek 

 
 
 

 
 

Gebedenboek van Van Hooff 
  Perkament, Vlaanderen, gedateerd 1520 

De openliggende bladzijden staan vol met snoeren van bloedkoralen 
kralen, die rozenkransen voorstellen. De christelijke bidsnoeren 
worden vergezeld door het geschreven gebed. De tekst begint met: 
“Dit is een suverlic [zuiver] gebet van maria ende is geheeten den 
rosencrans”. Niet vaak zijn kralen en gebed op deze manier 
bijeengebracht in een laatmiddeleeuws handschrift. 
Collectie: Amsterdam, UBVU, XV.05502, ff. 56v-57r 
Foto: © UBVU 

 
 

 
De grootste kraal 
Glas, 1 kraal, 50 x 40 mm., Amsterdam, 1500-1700 
De grootste kraal uit de RMO-collectie is deze Venetiaanse 
chevronkraal. De kraal dankt zijn naam aan het zigzagmotief 
(chevronpatroon) dat zichtbaar is aan de beide uiteinden. Deze 
chevronkraal is gemaakt door lagen rood, wit en blauw glas in een 
stervormige mal te duwen. Ten slotte is de kraal geslepen en 
gepolijst om die een  glinsterende toplaag te geven.  
Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, g 1936/11.1 
 
 

Kanjerketting 
Dit is de kanjerketting van Liselotte. Hij is bijna 30 stappen lang. Ze 
kreeg haar eerste kraal toen ze kanker kreeg op bijna driejarige 
leeftijd. Elke keer als Liselotte iets in het ziekenhuis moest doen, 
zoals een prik halen of medicatie innemen, kreeg ze een kraal. Deze 
ketting laat bij uitstek zien hoe persoonlijk kralen nog steeds kunnen 
zijn. 
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