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Voorwoord
Toen ik tijdens het schooljaar van 2017/2018 met het idee kwam om
mijn afstudeeronderzoek te schrijven over cup marks op hunebedden
werd dit als een erg leuk onderzoek bestempeld, maar er werd mij
aangeraden om verschillende opties achter de hand te houden. De
kans dat ik immers wat zou aantreffen, zou namelijk erg klein zijn
want waarom zouden cup marks niet eerder opgevallen zijn? Hierop
voorbereid heb ik in mijn plan van aanpak rekening gehouden met
het idee dat ik niks zou aantreffen.
Mijn veldonderzoek startte ik door het hunebed te bezoeken waar de
enige bekende cup marks op zaten. Het leek mij handig om deze cup
marks nog een keer te bekijken. Terwijl ik ook de andere dekstenen
aan het onderzoeken was, bleken er, tegen alle verwachtingen in,
nog drie cup marks aangebracht te zijn op een andere deksteen.
Tijdens vier weken veldwerk kwam ik erachter dat niet alleen D16
cup marks bevatte, maar dat zes andere hunebedden eveneens cup
marks hadden.
Ik wil graag in het bijzonder Peter Jongste, mijn begeleider van
Saxion, bedanken voor de ondersteuning en de vele uren tijd die
hij voor mij heeft vrijgemaakt. Hij is onder andere een dag mee het
veld ingegaan met Jan Albert Bakker en hij had veel vertrouwen
in de goede resultaten van dit onderzoek. Jan Alber Bakker wil
ik bedanken voor de bereidheid mee te gaan het veld in en de
plezierige manier waarop hij met mij als student is omgegaan. Het
was een leerzame velddag.
Daarnaast wil ik graag Wilko van Zijverden bedanken voor de
communicatie met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zodat
ik daar een korte pitch kon houden over mijn onderzoek.
Mijn opdrachtgever, Harrie Wolters van het Hunebedcentrum, wil ik
bedanken voor de tijd die hij voor mij heeft vrijgemaakt en voor het
gebruik van de bibliotheek. De literatuur heeft mij erg geholpen met
de hoofdstukken over hunebedden in het buitenland.
Tevens wil ik graag het Groningen Institute of Archaeology (GIA), de
Drents Prehistorische Vereniging, de medewerkers van Give Your Past
A Future (GYPAF) bedanken die mij geholpen hebben bij zowel het
veldwerk als het literatuuronderzoek. Ten slotte wil ik mijn vrienden
en familie bedanken voor het meehelpen met veldonderzoek en de
steun en redactie tijdens het schrijven van dit onderzoek.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Mette van de Merwe,
Deventer, 10 april 2019
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1

Summary

1.1 Summary

The most visible and best known prehistoric monuments in the Netherlands are the so called
hunebeds (megalithic monuments). One can find about 54 preserved hunebeds, and at least
80 have been documented. A lot of the stones of hunebeds were used as dyke reinforcements
and as building material for churches and houses.
During my internship at Bornholms Museum on the Danish island of Bornholm, I discovered
cup marks and rock art on megaliths. The question I asked myself was whether rock art could
also be found on the Dutch hunebeds. So I decided to contact the ‘Hunebedcentrum’ in Borger.
They told me that there were six cup marks documented on the 6th capstone of D16, a hunebed
located in Balloo, Holland, discovered by a Danish archaeologist, Petersen, during the 80’s of
the last century.
The exciting moment for me was to learn that the ‘Hunebedcentrum’ decided to act as a
commissioning party. And as part of my internship, I was given the opportunity to make an
inventory of hunebeds that displayed cup marks and rock art. This paper will serve as my
bachelor graduation thesis for Saxion University of Applied Sciences.
In September 2018, I started my research visiting all Dutch hunebeds and looked for cup marks
and rock art. Within the first weeks, while conducting my fieldwork, I found cup marks on
seven hunebeds by visually inspecting the stones and touching the surface. Because of the
weathering of the surface most cup marks could only be recognized using slanting, artificial
light and feeling the small bowl-shaped cavities pecked into the rock.
The first hunebed I visited, was D16. As expected I found the six cup marks on the sixth capstone,
but when inspecting the other stones, I found yet three other cup marks on the third capstone
and another one near the sixth that had already been discovered.
The other cup marks I found, were on hunebed D02, D03, D12, D32, D35 and D49 (see table 1
and chapter 8 for the inventory).
Hunebed

Number of cup marks

Position

D02
D03
D12
D16
D32
D35

2
2
7
7+3
3
1?

Capstone
Capstone
Capstone
Capstones
Capstone
Orthostat

D49

2

Ring stone

Tabel 1 The table shows all the cup marks that have been found in 2018. Only the six of the seven
cup marks from D16 were already discovered in the 80’s.

Hunebed D02
This hunebed is partly deconstructed. There are only two capstones left. The left capstone has
two clearly visible cup marks on the upper half of the stone.
Hunebed D03
Hunebed D03 and D04 are only a few meters apart. On one of the capstones of hunebed D03
two cup marks were found, albeit hard to find. The cup marks are located on the top of the
capstone that has fallen on its side. Possibly one can find more cup marks on this stone, since
they might be concealed underneath.
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Hunebed D12
On one of the stones of this hunebed two parallel rows of cup marks are visible. The first row
consists of five cup marks. Two other cup marks are made next to the first row of cup marks.
It is not clear whether the two cup marks consisted of a row of five as well. Maybe three cup
marks have faded over time because of weathering or maybe they have never been made. The
cup marks are clearly visible, especially when you pay attention, but it is even better to feel
the pecked cavities.
Hunebed D16
D16 was the only Dutch hunebed with documented cup marks. They were discovered on
the sixth capstone by the Danish archaeologist Petersen, in the 80’s, but never documented
properly. D16 was the first on my list and I was pleasantly surprised, when, besides the seven
on the third, I found yet two, maybe three new cup marks on the sixth capstone. The additional
cup marks are slightly less visible than the others.
Hunebed D32
The three cup marks on hunebed D32 are small but very discernible. In the 3D-reconstruction
the cup marks are clearly visible.
Hunebed D35
There is some doubt whether a cup mark is present on one of the stones of this hunebed. It
may well be damaged. The fact that there is only one cup mark, makes me doubt.
Hunebed D49
Hunebed D49 is actually a reconstructed hunebed. It has been built up with stones of D33 and
D49. As a reconstruction, it shows as a beautiful and typical passage grave monument. The
challenge remains that we are unclear which of the stones are from the original hunebeds. One
of the crown stones show two deeply carved cup marks.
The cup marks are similar to the cup marks on stones of hunebeds found in the North of
Germany and Denmark. Contrary to the monuments abroad, no other forms of rock art have
been found on Dutch hunebeds. On some of the foreign hunebeds also hands and cross wheels
were carved in the stones. In Scandinavia prehistoric rock art is documented on natural rocks
and cliffs as well. In absence of these natural rocks and cliffs in the Netherlands, rock art only
occurred on megalithic monuments. We now know that cup marks are to be found on at least
seven Dutch hunebeds, and it is clear that prehistoric communities in Drenthe and Groningen
were part of a larger cultural region and were in contact with social groups in Germany and
Denmark.
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1.2 Samenvatting
De meest zichtbare en bekende prehistorische monumenten in Nederland zijn de hunebedden.
Er zijn nog 54 hunebedden aanwezig, maar waarschijnlijk hebben er minimaal 80 hunebedden
in Nederland gelegen. Veel keien van hunebedden zijn gebruikt als dijkverzwaring en als
bouwmateriaal voor kerken en huizen.
Tijdens mijn stage bij het Bornholms museum op het Deense eiland Bornholm kwam ik erachter
dat rotskunst voorkomt op megalieten. De vraag die ik mijzelf stelde was of rotskunst voorkwam
op de hunebedden in Nederland. Daarvoor besloot ik het hunebedcentrum te benaderen met
deze vraag. Zij konden mij vertellen dat de 6 cup marks op hunebed D16 de enige gevonden
rotskunst was. De cup marks werden herkent door een Deense Archeoloog, Petersen, tijdens
de jaren 80 van de vorige eeuw.
Het hunebedcentrum werd mijn opdrachtgever waardoor ik alle hunebedden in Nederland kon
onderzoeken op rotskunst. Ik heb een inventaris gemaakt van alle hunebedden met rotskunst.
Dit document telt als mijn bachelor scriptie voor hogeschool Saxion.
In september 2018 startte het veldwerk waarbij ik alle hunebedden in Nederland bezocht en
onderzocht heb op rotskunst. Tijdens deze vier weken heb ik op zeven hunebedden cup marks
aangetroffen door de stenen visueel te inspecteren en door het oppervlak van de stenen te
voelen. Door verwering zijn de cup marks vaak slecht te zien. Ze zijn het beste te herkennen
met strijklicht en door de kleine kuiltjes te voelen.
Het eerste hunebed wat ik bezocht heb was D16. Zoals verwacht trof ik de zes cup marks aan
op de zesde deksteen, maar tijdens het inspecteren van de andere stenen vond ik op de derde
deksteen nog drie andere cup marks en een zevende cup mark bij de al bekende concentratie
op deksteen zes. De andere cup marks heb ik op hunebedden D02, D03, D12, D32, D35 en D49
aangetroffen (zie tabel 2 en hoofdstuk 8 voor de inventaris).
Hunebed

Aantal cup marks

Positie

D02
D03
D12
D16
D32
D35

2
2
7
7+3
3
1?

Deksteen
Deksteen
Deksteen
Dekstenen
Deksteen
Sluitsteen

D49

2

Kranssteen

Tabel 2 In de tabel staan alle hunebedden waar cup marks op aangetroffen zijn tijdens het veldwerk.

Hunebed D02
Hunebed D02 is deels ontmanteld. Er zijn slechts twee dekstenen over. De linker deksteen
heeft twee duidelijk zichtbare cup marks op de bovenkant van de deksteen.
Hunebed D03
Hunebed D03 en D04 liggen maar een paar meter van elkaar af. Op een van de dekstenen van
hunebed D03 zijn twee cup marks aangetroffen, maar door de ligging van de deksteen zijn deze
slecht zichtbaar. De deksteen is op zijn zij van de draagstenen afgegleden. Het is mogelijk dat
er meer cup marks aanwezig zijn op plekken die nu niet bereikbaar zijn.
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Hunebed D12
Op een van de dekstenen van dit hunebed is een rij van vijf cup marks zichtbaar. Naast deze rij
liggen nog twee andere cup marks ter hoogte van de eerste en derde cup marks van de rij. Het
is niet met zekerheid vast te stellen of de twee cup marks naast de rij ook ooit heeft bestaan
uit vijf cup marks. Het kan zijn dat deze cup marks door verwering verdwenen zijn, maar het is
ook mogelijk dat de cup marks nooit gemaakt zijn. De cup marks zijn duidelijk zichtbaar maar
ze zijn nog veel beter te voelen.
Hunebed D16
D16 is het enige hunebed waarvan bekend was dat er cup marks aanwezig waren. De cup marks
op de zesde deksteen zijn ontdekt voor de Deense archeoloog Petersen in de jaren 80 maar zijn
nooit goed gedocumenteerd. D16 was het eerste hunebed die ik bezocht en ik was erg verbaast
dat ik tijdens het bezoek nog drie cup marks aantrof op de derde deksteen. De cup marks op
de derde deksteen zijn minder goed zichtbaar dan de andere cup marks op de zesde deksteen.
Hunebed D32
De drie cup marks die aangetroffen zijn op hunebed D32 zijn klein maar erg goed zichtbaar.
Ook op het 3D-model zijn de cup marks prachtig zichtbaar.
Hunebed D35
Op hunebed D35 zit een mogelijke cup mark. Hij is erg goed zichtbaar maar het feit dat het
maar om één verdieping gaat laat mij twijfelen.
Hunebed D49
Hunebed D49 is eigenlijk een gereconstrueerd hunebed. Het hunebed is opgebouwd uit stenen
van D33 en D49 samen. De reconstructie geeft prachtig weer hoe een hunebed eruit gezien kan
hebben. Hierdoor is het echter wel lastig om te bepalen waar de steen met cup marks vandaan
komt. Er zitten twee diep gekerfde, duidelijk zichtbare cup marks op een van de kransstenen.
De cup marks die aangetroffen zijn op de hunebedden in Nederland zijn te vergelijken met de
cup marks op de hunebedden van Noord-Duitsland en Denemarken. In Nederland is echter geen
andere rotskunst dan cup marks aangetroffen, wat wel in beide landen het geval is. Op een
aantal hunebedden in het buitenland zijn ook handen en kruiswielen gekerfd. In Scandinavië
word ook veel prehistorische rotskunst aangetroffen op de natuurlijke rotsbodem en kliffen.
Aangezien er in Nederland geen natuurlijke rotsbodem of kliffen voorkomen is het logisch dat
er ook minder rotskunst is.
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2

2.1

Inleiding

Projectopdracht

Tijdens stage op het Deense eiland Bornholm heb ik meegewerkt aan het documenteren van
rotskunst (petrogliefen). Op het eiland worden nog steeds veel rotstekeningen ontdekt en in
kaart gebracht. Gezien de verregaande verwering is het belangrijk dat aangetroffen rotskunst
zo snel mogelijk wordt gedocumenteerd. Ik kwam erachter dat deze rotskunst niet alleen op de
natuurlijke rotsbodem van het eiland wordt aangetroffen. De petrogliefen zijn ook te vinden
op megalieten en megalithische graven en ze worden zelfs aangetroffen op losse, kleinere
stenen. 1
Na de stage ben ik mij gaan afvragen of rotskunst ook bekend is in Nederland. Een eerste
inventarisatie leerde me dat een aantal losse stenen met cup marks bekend is en een waarneming
van zes cup marks op een van de stenen van hunebed D16. 2
Wat zijn cup marks?
Cup mark is de Engelse term voor ‘schaalkuiltje’, de benaming voor kleine, ronde door de
mens in steen gehakte kuiltjes. Ze zijn gemaakt door met een klopsteen meerdere malen op
dezelfde plek op de steen te slaan. In Scandinavië komen deze cup marks het meeste voor op
de natuurlijke rotsen, maar ook op megalieten en losse stenen worden ze aangetroffen. De
betekenis van de kuiltjes is onbekend, maar er wordt gedacht aan een vruchtbaarheidssymbool. 3
In het buitenland worden de kuiltjes veelal gedateerd in de Bronstijd door andere Bronstijdrepresentatieve rotskunst. Er is echter ook veel discussie over. 4 Mogelijk zijn de cup marks
oorspronkelijk gemaakt in het Neolithicum, maar door ‘herontdekking’ van megalithische
graven later ook aangebracht als versiering in de Bronstijd. Cup marks op de binnenkant van
megalithische graven hebben waarschijnlijk een directe link met de dode, terwijl cup marks op
de buitenkant van het graf geen link hoeven te hebben met de begraven persoon/personen. 5
Ook dit kan weer te maken hebben met de datering van de cup marks. Het valt op dat cup marks
op hunebedden groter en dieper zijn dan cup marks die niet zijn aangebracht op megalithische
graven (zie hoofdstuk 5). 6
In september 2018 is mijn onderzoek naar cup marks op Nederlandse hunebedden van start
gegaan. Dit onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de bacheloropleiding archeologie te
Saxion in opdracht van het Hunebedcentrum te Borger (zie tabel 3).
Het hunebedcentrum

Gegevens

Adresgegevens

Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
Nederland

Contactpersoon

Harrie Wolters
Adjunct-directeur

Tabel 3 Gegevens Hunebedcentrum.

1
2
3
4
5
6

6

Van der Sanden, 2012, 6-9.
Clerinx, 2017.
Coimbra, 2001, 4.
Waddington, 1998, 31.
Waddington, 1998, 45.
Bengtsson, 2004, 169.
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2.2

Onderzoekskader

7
8
9

http://www.shfa.se/?lang=en-GB geraadpleegd op 20-2-2019.
https://archaeologydataservice.ac.uk/era/ geraadpleegd op 20-2-2019.
http://www.bornholmsmuseer.dk/helleristninger/ geraadpleegd op 20-2-2019.

Waar in Scandinavië en Engeland veel onderzoek gedaan wordt naar rotskunst is in Nederland
nog nooit een onderzoek gestart naar rotskunst op de hunebedden. Petrogliefen zijn
voorstellingen die vooral in Scandinavië op de natuurlijke rotsbodem zijn aangebracht. Echter,
er wordt ook veel rotskunst aangetroffen op megalithische graven en losse stenen. In Nederland
is rotskunst dus niet eerder systematisch onderzocht, terwijl ook Nederland megalithische
graven heeft. De hunebedden zijn gebouwd door de bevolking van de Trechterbekercultuur. De
rotskunst beperkt zich niet alleen tot Scandinavië maar over geheel de wereld wordt rotskunst
aangetroffen. De afgelopen twintig jaar wordt rotskunst steeds meer onderzocht. Overal worden
projecten opgezet om rotskunst te behouden, te beschermen en te documenteren. In Zweden
is in 2006 het project SHFA (Swedish Rock Art Research Archives) opgezet door de Universiteit
van Göteborg (Göteborgs universitet). 7 Zij werkt samen met verschillende instanties in heel
Scandinavië voor het digitaliseren van rotskunst. In Engeland bestaat Era (England’s rock art) 8
en in Denemarken lopen projecten op Bornholm en verschillende gemeenten op het vasteland
om rotskunst te documenteren en te digitaliseren. 9 In heel Europa wordt dus steeds meer
aandacht gegeven aan rotskunst.
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2.3

Vraagstelling

De hoofdvraag luidt als volgt:
•

Welke rotsversieringen komen voor op Nederlandse hunebedden?

De deelvragen luiden als volgt:
Microniveau - het onderzoeken van de Nederlandse rotskunst
•
•
•
•

Op welke hunebedden zijn versieringen aangebracht in Nederland?
Wat voor versieringen zijn aangebracht op hunebedden in Nederland?
Welke relatie bestaat er tussen de steensoort en de aangebrachte versieringen?
Op welke stenen en op welke plek op de stenen zijn de versieringen oorspronkelijk
aangebracht?

Mesoniveau - het onderzoeken van de rotskunst van Denemarken en Noord-Duitsland
•
•

Wat voor versieringen komen er voor op hunebedden in Noordwest-Europa?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in versieringen op Nederlandse hunebedden
met die op hunebedden in het buitenland?

Macroniveau - het beschrijven en vergelijken van alle rotskunst
•
•

8

Wat is een gebruikelijke plaats voor versieringen op hunebedden?
Welke betekenissen kunnen de versieringen hebben?
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2.4

Werkwijze veldonderzoek

2.4.1

Vooronderzoek

2.4.2

Veldonderzoek

Op eigen initiatief heb ik in mei en juli 2018 de seminar rotskunst documenteren gevolgd
bij het Underslös Museum, gevestigd in Tanumshede. 10 De week in mei werd gebruikt om de
rotsen, die gedocumenteerd moesten worden, bloot te leggen. Hierbij werd ook gekeken of
de documentatie die tientallen jaren oud was nog klopte met wat aangetroffen werd. In juli
werd de rotskunst van deze rotsen gedocumenteerd en in kaart gebracht. De petrogliefen
die onderzocht werden, waren boten, mensen, cup marks en dieren. De documentatie werd
vergeleken met verouderde documentatie. Zo konden de degradatie van de rotsen vastgesteld
worden en eventuele misinterpretaties hersteld worden.
Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende methodes gebruikt om cup marks te vinden en te
documenteren. Het veldwerk begon met het bezoeken van alle 54 hunebedden in Nederland en
deze visueel en door middel van te voelen te inspecteren op cup marks. Voelen is een van de
beste manieren om rotskunst te ontdekken. Soms zijn cup marks namelijk niet tot nauwelijks
zichtbaar maar erg goed te voelen.
De aangetroffen cup marks zijn met een Canon 60D (spiegelreflexcamera) van elke kant
gefotografeerd. Deze foto’s kunnen door verschillende programma’s verwerkt worden tot
een 3D-model. Ik heb voor het programma 3DF Zephyr gekozen. 3DF Zephyr is een gratis
softwareprogramma dat 3D-modellen kan maken aan de hand van foto’s. 11 In het programma is
het mogelijk om basisaanpassingen te doen zoals het bijsnijden van het model en de kleur en
textuur te verwijderen. Door kleur te verwijderen zijn de cup marks een stuk beter zichtbaar. 12
De beoogde overlap van de foto’s is 20 centimeter. De cup marks zijn in het veld genummerd
en opgemeten. Breedtes en dieptes staan beschreven in de inventarisatie van cup marks op de
Nederlandse Hunebedden (zie hoofdstuk 8).
Op basis van veldwerk zijn de volgende vragen beantwoord:
•
•
•

10
11
12

Op welke hunebedden zijn versieringen aangebracht in Nederland?
Alle hunebedden zijn bezocht en onderzocht op cup marks. Hier is in hoofdstuk 8 een
inventarisatie van gemaakt.
Wat voor versieringen zijn aangebracht op hunebedden in Nederland?
Bevatten de hunebedden meer dan alleen cup marks?
Welke relatie bestaat er tussen de steensoort en de aangebrachte versieringen?
Zijn alle stenen van de hunebedden van hetzelfde materiaal of is er een bepaalde
relatie te herkennen in de verschillende steensoorten?

http://www.rockartscandinavia.com/frontpage.php geraadpleegd op 14-1-2019.
https://www.3dflow.net/3df-zephyr-pro-3d-models-from-photos/ geraadpleegd op 11-2-2019.
De 3D-modellen zijn te vinden op: https://sketchfab.com/AnneMette/models.
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2.5

Werkwijze literatuuronderzoek

Voor het literatuuronderzoek is voornamelijk de bibliotheek van het Hunebedcentrum
gebruikt en de literatuur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Het
Hunebedcentrum heeft een grote collectie boeken die betrekking heeft op hunebedden in
zowel Nederland als het buitenland en de prehistorie.
De bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft bijgedragen aan het vinden van
literatuur over rotskunst in Scandinavië. Op Google Scholar zijn veel artikelen over vrij recente
onderzoeken te vinden die gebruikt zijn voor dit onderzoek.
Voor de volgende vragen is de literatuur gebruikt:
•

•

Wat voor versieringen komen er voor op hunebedden in Noordwest-Europa?
Deze deelvraag is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over de rotskunst op
hunebedden in Denemarken. Het tweede deel gaat over rotskunst op hunebedden in
Noord-Duitsland.
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in versieringen op Nederlandse hunebedden
met die op hunebedden in het buitenland?
De belangrijkste literatuur voor de inventarisatie:
De hunebedden in Nederland, A.E. van Giffen (1928) (zie hoofdstuk 3)
Helleristninger i Danmark, P.V. Glob (1969) (zie hoofdstuk 4)
Atlas der Megalithgräber Deutschlandes, E. Sprockhoff (1965-1975) (zie hoofdstuk 6)

2.6

Eindproduct

2.7

Leeswijzer

Het eindproduct van dit onderzoek bestaat uit een folder en een poster die gebruikt kunnen
worden in het Hunebedcentrum door bezoekers en geïnteresseerden. Beide zijn zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar. Zowel de folder als de poster bevat informatie over de
aangetroffen cup marks. De 3D-modellen zijn ook verwerkt in het eindproduct. Deze modellen
geven voor veel mensen meer duidelijkheid.
Dit verantwoordingsdocument kan worden gebruikt door Saxion, andere universiteiten en het
Hunebedcentrum voor eventuele vervolgonderzoeken.
In het volgende hoofdstuk wordt een korte introductie gegeven over de hunebedden in
Nederland en door welke cultuur deze monumenten gebouwd zijn. Het hoofdstuk geeft ook
inzicht in waarom sommige hunebedden ontmanteld zijn en waar de stenen voor gebruikt zijn.
In hoofdstuk 4 wordt de rotskunst in Zuid-Scandinavië beschreven met voorbeelden van
zowel rotskunst op natuurlijke rotsbodem als rotskunst op megalieten. In het hoofdstuk
wordt ook informatie gegeven over hoe de rotstekeningen gedocumenteerd en gedateerd
zijn. In hoofdstuk 5 is een kleine inventarisatie gemaakt met voorbeelden van rotskunst op
hunebedden in Denemarken. Dit is gedaan om de vergelijking aan het eind te kunnen maken.
Voor de hoofdstukken erna (6 en 7) is hetzelfde gedaan maar dan voor Noord-Duitsland. De
inventarisatietabellen zijn gemaakt om te laten zien hoeveel er gedocumenteerd is door E.
Sprockhoff. De tabel is aangevuld met recentere onderzoeken of ontdekkingen. In hoofdstuk 8
worden de resultaten van het veldonderzoek besproken, welke hunebedden cup marks blijken
te hebben en er wordt beschreven hoe diep en breed deze cup marks zijn. Deze informatie
wordt uiteindelijk gebruikt in hoofdstuk 9 om een vergelijking te maken met Noord-Duitsland
en Denemarken. In het laatste hoofdstuk worden de reflectie en de discussiepunten besproken
waarna de bronnenlijst volgt.
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3

3.1

Hunebedden in Nederland

Trechterbekercultuur

Hunebedden zijn een van de meest herkenbare neolithische graven (zie afbeelding 1). De stenen
grafmonumenten komen voor in het noordoosten van Nederland, maar ook in grote gebieden
van Noordwest-Europa. De monumenten zijn gebouwd tijdens de Trechterbekercultuur. Deze
mensen leefden van ca. 3400-2850 v.Chr. De naam van deze cultuur komt van de kenmerkende
vorm van de potten. 13 Trechterbekers zijn rijk versierde, ronde potten met een trechtervormige
bovenkant (zie afbeelding 2). 14

Afbeelding 1 Hunebed D53, het is na hunebed D27 het
grootste hunebed van Nederland. Eigen foto.

Afbeelding 2 Reconstructie
trechterbeker. Bron: Archeon.

Mensen van de TRB-cultuur leefden in boerengemeenschappen. Veel bossen werden ontgonnen
om meer ruimte te maken voor de akkerbouw. 15 De Nederlandse TRB-cultuur behoort tot de
westelijke trechterbekergroep. Hieronder valt ook het noorden van Duitsland. Denemarken en
het zuiden van Zweden behoren tot de noordelijke TRB-groep. 16 De gehele cultuur reikte van
het oosten van Nederland tot ver in Polen.
Tegenwoordig zijn de 54 hunebedden in Nederland alleen nog maar in Drenthe en Groningen
te vinden(zie afbeelding 3). Er hebben echter veel meer hunebedden in Nederland gelegen.
Waarschijnlijk hebben er minimaal 80 hunebedden in Nederland gestaan. 17

Afbeelding 3 Kaart hunebedden in Nederland.
13
14
15
16
17

Bakker, 2010, 6-8, 15.
Van der Sanden, 2007, 39.
Van der Sanden, 2007, 39-40.
Bakker, 2009, 11-12.
Van Ginkel, Jager, van der Sanden, 1999, 193-199.

11

Afstudeeronderzoek Cup marks op Nederlandse hunebedden

3.2

Begraven in een hunebed

3.3

Soorten hunebedden in Nederland

Er werden meerdere overledenen in een hunebed begraven in verschillende periodes. Eén
hunebed is uiteraard niet groot genoeg voor alle overledenen. De meeste mensen werden
begraven in een normale grafkuil of urn na hun overlijden. 18 De overledenen die in het hunebed
zijn begraven, hebben waarschijnlijk eerst in een normaal graf gelegen waarna de botten zijn
overgezet in het hunebed. 19 Bij veel hunebedden zijn in de Bronstijd offers neergelegd of
rituelen uitgevoerd maar ook in de Romeinse tijd was er interesse in de hunebedden, wat blijkt
uit een aantal Romeinse vondsten in de hunebedden. 20

In de tabel hieronder worden de verschillende soorten hunebedden omschreven die voorkomen
in Nederland (zie tabel 4). In de inventarisatietabel van de aangetroffen cup marks zijn de
hunebedtypes ook opgenomen. De types zijn opgenomen in de inventarisatie om te kunnen
bekijken of een bepaald type hunebed gebruikelijk is om rotskunst op te maken. Misschien is
er een relatie te leggen tussen het graf en de rotskunst.
Soort hunebed

Omschrijving

Ganggraf

Ovaalvormig hunebed met ingang die bestaat
uit twee zijstenen mét een deksteen. Zie D53.
(Afbeelding 1)

Portaalgraf

Ovaalvormig hunebed met ingang die bestaat
uit alleen zijstenen. D01 is hier een voorbeeld
van.

Langgraf

Meerdere portaalhunebedden binnen een
steenkrans bedekt door één heuvel. Hunebed
D43 is het enige langgraf in Nederland.

Trapgraf

Hunebed die te bereiken is door een trappetje
op de heuvel die naar beneden in het hunebed
leidt. D13 is het enige traphunebed in
Nederland.

Tabel 4 Verschillende types hunebedden die in Nederland voorkomen.

3.4

Vondsten

18
19
20
21
22

Ginkel, Verhart, 2009, 59-60.
Ginkel, Verhart, 2009, 59-60.
Bakker, 2010, 12, 15.
Bom, 1978, 9-11.
Bakker, 1992, 47-59.

21

Door de zure zandgronden waarop de hunebedden gebouwd zijn, is weinig tot geen botmateriaal
teruggevonden in Nederland met uitzondering van een aantal tanden. Wel zijn er urnen met
menselijke resten aangetroffen. Dit wijst erop dat hunebedden niet alleen als knekelhuizen
zijn gebruikt. In de hunebedden zijn veel grafgiften meegegeven. Uit sommige hunebedden
zijn honderden scherven afkomstig, waarschijnlijk werd er drank en voedsel meegegeven aan
de dode. Tevens werden er vuurstenen artefacten tijdens de opgravingen van Nederlandse
hunebedden aangetroffen. Tijdens de opgraving van D28 zijn zelfs twee koperen kralen
gevonden. In D26 zijn kralen van barnsteen aangetroffen samen met vuurstenen pijlpunten en
vele potscherven. Deze vondsten zijn mogelijk in een latere periode in het graf gelegd. 22 Van
Giffen is bij meerdere opgravingen van hunebedden in Nederland aanwezig geweest. In 3.6
wordt hij benoemd omdat hij veel heeft betekend voor archeologie van de hunebedden.
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3.5

Ontmanteling hunebedden

De stenen van veel hunebedden zijn gebruikt als dijkverzwaring toen in 1731 ontdekt werd
dat de houten verstevigingen van de dijken aangetast werden door paalworm. De hunebedden
waren de makkelijkste toegankelijke stenen waarmee de dijken verstevigd konden worden. 23
In veel hunebedden zijn sporen te zien van boorgaten die zijn gemaakt om de hunebedden
te ontmantelen (zie afbeelding 4). De boorgaten zijn aangebracht om de stenen in kleinere
stukken op te delen. Vanaf 1734/1735 werden de hunebedden beschermd. Hierna ging de
sloop van hunebedden nog wel door, maar dit gebeurde stiekem en een stuk minder dan
voorheen aangezien men een flinke boete riskeerde. In de 19e eeuw werden hunebedden
weer aantrekkelijk om te slopen aangezien er vraag was naar stenen voor het verharden van
wegen. 24

Afbeelding 4 De boorgaten op D46 zijn goed zichtbaar op het 3D-model van het
GIA, Van Giffen 2.0. Zie 3.6 voor meer informatie over project van Giffen 2.0.
Bron: GIA sketchfab.

De boorgaten, niet te verwarren met cup marks, zijn diepe, rechte gaten die geboord zijn in een
aantal stenen van de hunebedden. G1, D2, D14, D44, D45 en D46 hebben nog sporen van deze gaten.
In 1818 werd het nogmaals verboden om de hunebedden verder af te breken. 25
C.J.C. Reuvens beschrijft in zijn werk uit 1833 meerdere ‘putjes’ die hij aantreft op twee
hunebedden. 26 Hij beschrijft de putjes zonder interpretatie te geven. Hij schrijft over hunebed
D46:
‘Niet alleen 3 putjes bemerkt door de schout Willinge, maar nog verscheiden andere minder
diepte in dezelfde rigting.’
Over hunebed D44 schreef hij:
‘2 schetsen van steen a: één vertonend de steen in situ, de andere de steen in aanzicht met
de 6 gaten op een rij goed zichtbaar zes gaten diep 1,5 d.R. (= duim Rijnlands*)’; de dikte van
den steen +- 1,5’
Deze putjes in de keien van hunebed D44 en D46 zijn echter geen cup marks. Deze putjes zijn te
diep en te recht aangebracht waardoor ze bestempeld worden als boorgaten. Wel geeft het aan
dat de boorgaten zijn aangebracht voordat de hunebedden door Reuvens bezocht zijn. Deze
boorgaten moeten dus voor 1833 gemaakt zijn. 27
23
24
25
26
27

Van Ginkel, et al. 1999, 138.
Van Ginkel, et al. 1999, 138-139.
Van Ginkel, et al. 1999, 140.
Brongers, 1973.
Brongers, 1973, 22-23.
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3.6

Albert van Giffen (1884-1973)

Albert van Giffen was hoogleraar (in 1939 buitengewoon hoogleraar en in 1943 hoogleraar) in
de Praehistorie en Germaansche Archaeologie. Hij heeft onder andere de kwadrantenmethode
bedacht. 28 Bij de kwadrantenmethode worden grondsporen in vieren gedeeld waarna twee
tegengestelde diagonalen worden gecoupeerd. Hierdoor kan een kruisprofiel gedocumenteerd
worden. Deze methode wordt veelal toegepast bij grafheuvels. 29 In 1918 begon Van Giffen
met de documentatie en interpretatie van de hunebedden in Nederland. Hij groef een aantal
hunebedden op en documenteerde deze nauwkeurig. Zijn bevindingen schreef hij later op
in de atlas: De hunebedden van Nederland. In zijn atlas staan uitgebreide tekeningen en
beschrijvingen van alle hunebedden in Nederland. 30 In dit document zijn de bevindingen van
Van Giffen gebruikt om de context van de desbetreffende stenen te achterhalen.
In 2016 is het GIA (Groningen Institute of Archaeology) het project Van Giffen 2.0 gestart. Het
project heeft door middel van Struction from Motion (SfM) 3D-modellen van alle hunebedden
van Nederland gemaakt om een nieuwe digitale atlas te maken. SfM is een fotogrammetrische
methode waarbij van een bepaald object (in dit geval de hunebedden) van elke zijde foto’s
gemaakt worden die worden verwerkt tot een 3D-model. 31 De modellen zijn te vinden op
Sketchfab, een website waarop 3D-modellen toegankelijk zijn voor iedereen. 32

Afbeelding 5 Ter herinnering aan Albert van Giffen hangt dit plakkaat bij hunebed D49,
een hunebed dat hij gereconstrueerd heeft. Bron: https://www.hunebednieuwscafe.
nl/2017/12/sleenerzand-archeologisch-openluchtmuseum/

28
29
30
31
32
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https://www.geheugenvandrenthe.nl/giffen-albert-egges-van geraadpleegd op 1-11-2018.
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/GEBEURTENISTYPES/c/184 geraadpleegd op
1-11-2018.
Van Giffen, 1926.
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/11/giffen-2-0-voorstel-nieuwe-atlas-nederlandse-		
hunebedden/ geraadpleegd op 1-11-2018.
https://sketchfab.com/gia/collections/de-hunebedden-in-nederland geraadpleegd op 1-11-2018.
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4

Rotskunst in Scandinavië

4.1

Zweden

Rotstekeningen in Scandinavië behoren tot een van de meest kenmerkende prehistorische
Scandinavische monumenten. 33 Het is bekend dat de tekeningen een rituele betekenis hebben,
maar welke rituelen er precies zijn uitgevoerd is tot vandaag de dag niet bekend. Er wordt
gedacht aan een rituele betekenis omdat er onder andere ceremoniële voorwerpen zoals
wapens zijn gekerfd. De wapens, die ook aangetroffen zijn, zijn vaak gemaakt van een materiaal
die ze ongeschikt maakten voor gebruik. Waarschijnlijk hebben ze dus iets te maken met het
laten zien van macht, rijkdom en religie. 34
In het Deens wordt de term helleristninger gebruikt voor het woord rotskunst. Het woord is
afgeleid van het Zweedse woord hällristning. Deze rotskunst bevindt zich op de rotsbodem van
Zweden. In Bohuslän zijn de grootste concentraties rotskunst. 35
In het zuiden van Zweden (met concentraties in Bohuslän en Södermanland) komen
de meeste petrogliefen voor (zie afbeelding 6 en 7). In Tanum staat het Tanums
Hällristningsmuseum Underslös dat zich bezighoudt met onderzoeken naar rotskunst. Het
museum zorgt voor de documentatie van de rotskunst in Bohuslän. 36 Hier is de degradatie van
de stenen zo hevig dat een flink aantal rotstekeningen zal verdwijnen in de nabije toekomst.
De rotskunst in dit gebied bevindt zich op de natuurlijke rotsbodem. Tegenwoordig is dit
deel van Zweden erg bebost waardoor vele rotstekeningen zich onder een laag vegetatie
bevinden. De bossen zijn aangelegd voor de houtproductie. In de prehistorie was dit gebied
juist niet bebost. Toentertijd lagen vele rotsen vrij aan het oppervlak en liepen er stroompjes
over de rotsten die de rotsen vlak en glad maakten. Juist op deze plekken, waar water en land
samenkomen, zijn de meeste tekeningen aangebracht. In de Bronstijd lag het land een stuk
lager door de gletsjer die het land naar beneden gedrukt had in de IJstijd. Langzaamaan is
het ijs gesmolten en kwam het land steeds hoger te liggen. In de Bronstijd waren vele dalen
nog gevuld met zoetwater en/of zeewater. De rotstekeningen zijn dus vanaf een bepaalde
hoogte pas te vinden omdat de rest van het land nog onder water lag. 37

Afbeelding 6 Rotstekeningen in Tanum. Aspeberget. Afbeelding 7 Het blootleggen van nieuw ontdekte
Eigen foto.
rotstekeningen in Kville, Zweden. Bron: James
Dodd.
33
34
35
36
37

https://whc.unesco.org/en/list/557 geraadpleegd op 12-2-2019.
http://www.rockartscandinavia.com/meaning-of-rock-art-vv24.php geraadpleegd op 20-2-2019.
Glob, 1969, 9.
http://www.rockartscandinavia.com/frontpage.php geraadpleegd op 23-11-2018.
Ling, 2014, 22-23.
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4.2

Bornholm

In heel Denemarken zijn prehistorische petrogliefen te vinden, maar de grootste
concentratie bevindt zich in het oosten van het land en op Bornholm (zie afbeelding 8 en
9). Waarschijnlijk omdat het eiland grotendeels bestaat uit graniet waarop petrogliefen
vaak worden aangebracht. In het oosten van Denemarken komen de petrogliefen
voornamelijk voor op steengraven omdat hier weinig tot geen rotsbedding is. De eerste
beschreven rotstekeningen uit Denemarken komen van het hunebed Dilhøj te Odsherred .
Deze rotstekeningen zijn in 1830 ontdekt en gedocumenteerd . Er werden drie schepen
met inzittenden / bemanning gevonden, drie kruiswielen en een aantal cup marks.
Rotstekeningen in Denemarken bestaan voor het grootste deel uit een of twee figuren .
Bornholm is daar een uitzondering op . De natuurlijke rotsbodem is door gletsjers afgesleten
en gevormd tot een glad oppervlak . Op het eiland worden rotstekeningen in grote groepen bij
elkaar aangetroffen . Op sommige van deze plekken zijn meer dan honderd rotstekeningen bij
elkaar aangebracht . 38
De rotskunst op afbeelding 8 is gemaakt op Bornholm. Hier zie je de cup marks vaak in
combinatie met andere figuren. Op dit paneel is duidelijk te zien dat de rotskunst in verschillende
periodes is gemaakt. Op de boeg van de onderste boot is een latere toevoeging aangebracht.
Afgelopen november (2018) is er een nieuw paneel ontdekt dat groter is dan het paneel bij
Madsebakke (Allinge). Het paneel bevindt zich in het gebied waar de grootste concentratie
rotskunst is op het eiland. De rotstekeningen zullen de komende jaren gedocumenteerd worden
door middel van SfM. 39

Afbeelding 9 Rotskunst op de natuurlijke bodem
wordt door middel van frottage in kaart gebracht.
Deze rotstekening is vorig jaar ontdekt en bevindt
zich bij Allinge op Bornholm. Bron: Ditte Kofoed.

Afbeelding 8 Rotstekeningen van Blåholt,
Bornholm. Eigen foto.

38
39
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Nielsen, 2005, 9-23.
http://tidende.dk/?Id=90352 geraadpleegd op 4-12-2018.
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4.3

Datering

Rotstekeningen zijn lastig te dateren. Van boten is een onderverdeling gemaakt voor
verschillende periodes in de Brons- en IJzertijd. In Rørby (Denemarken) is in 1957 een bronzen
zwaard gevonden in het veen . Het zwaard, uit 1600 v . Chr . , heeft onder andere een gegraveerd
schip op het blad . In de afbeelding hieronder (zie afbeelding 10) is het zwaard met decoratie
getekend . Het onderstaande zwaard is eerder op dezelfde locatie gevonden . Dit zwaard is niet
gedecoreerd met het schipsymbool . Wel hebben beide zwaarden bij het begin van de kromming
twee uitstekende bolletjes . Misschien symboliseren deze wel cup marks. Aan de hand van
deze decoratie kunnen rotstekeningen met hetzelfde type boot ook gedateerd worden aan de
Vroege-Bronstijd . Toevoegingen aan schepen (uitbreidingen van bijvoorbeeld de kiel of extra
decoraties) lijken te dateren uit een latere periode in de Bronstijd .

Afbeelding 10 De kromzwaarden van Rørby (DK). Bron: ner and Kersten (1976) and Jacobsen (1986).

In 2016 zijn de oudste rotstekeningen gevonden op Bornholm. Het gaat om een losse steen met
cup marks. De steen is gevonden in een neolithische ‘zonnetempel’ die zich binnen een groot
systeem van meerdere grachten bevond. De rotskunst is waarschijnlijk 5000 jaar oud, dat is
zo’n duizend jaar ouder dan de rest van de rotskunst wordt geschat (zie afbeelding 11). 40

Afbeelding 11 De oudste rotskunst bekend uit Denemarken, gevonden
bij de opgraving Vasagård op Bornholm. Bron: Bornholms Museum.

40

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C410177%2Crock-art-in-the-bornholm-is-older-thanpreviously-thought.html geraadpleegd op 30-1-2019.
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4.4

De symbolen

In Scandinavië is het bootsymbool het meest significant. In Denemarken beslaan de
bootpetrogliefen ongeveer 25 procent van alle aangetroffen rotskunst tot nu toe. Boten moeten
in de prehistorie een grote rol hebben gespeeld binnen de samenleving.
In Zweden is per gebied een verdeling gemaakt. In Skåne is het percentage aan boten 32 procent,
in Östergötland 59 procent en in Bohuslän 57 procent . In Noorwegen ligt het percentage nog
hoger, in Østfold ligt het percentage op 69 procent en in Rogaland zelfs op 80 procent . De
boten komen bijna altijd voor in combinatie met cup marks en andere figuren .
De cup mark is het meest voorkomende symbool van Scandinavië. Of dit te maken heeft met
de betekenis of dat het een symbool is dat duizenden jaren lang vervaardigd is, is niet bekend.
Gemiddeld zijn de cup marks 5 centimeter breed en 1 centimeter diep. De tabel laat zien in
welke verschillende contexten cup marks in Denemarken voorkomen.
Locaties in Denemarken

Percentage cup marks

Losse stenen
Vaste stenen (outcrops)
Dolmen
Hunebedden
Grafheuvels (Bronstijd)
IJzertijdgraven en runenstenen
Steentijdgraven

30%
23%
25%
6%
6%
4%
6%

Tabel 5 Locaties in Denemarken waar cup marks voorkomen. 41

4.5

Rotskunst op megalieten

Op 31 procent van de megalithische graven (dolmen en hunebedden) is cup marks aangebracht.
Deze bevinden zich meestal op het hoogste punt van het graf, de dekstenen. De cup marks
kunnen geïsoleerd voorkomen, maar meestal komen ze voor in kleine groepjes. In enkele
gevallen zijn dekstenen bezaaid met deze kleine ronde uithollingen. Sommige van deze cup
marks hebben kleine richeltjes waardoor de cup marks met elkaar verbonden zijn. De betekenis
hiervan is niet bekend maar het is mogelijk dat het een symbool is van een (bril)fibula (zie
afbeelding 11 en 12).

Afbeelding 12 Brilfibula. Bron: https://
huisvanhilde.nl/nieuws/topvondst-onthuldbronsschat-alleen-deze-week-in-huis-van-hilde/
Afbeelding 13 De omcirkelde cup marks
kunnen geinterpreteerd worden als brilfibula.
Busemarkedysse. Bron: http://www.geschichteskandinavien.de/gypaf.html

41
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Bengtsson, 2004, 167-177.
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In Bohuslän, Zweden, is onderzoek gedaan naar de dieptes en breedtes van cup marks. 42 Hier
viel namelijk op dat de cup marks op hunebedden dieper en groter leken dan cup marks in een
andere context, zoals in combinatie met andere rotskunst. Uiteindelijk is bij de inventarisatie
onderscheid gemaakt tussen drie contexten:
•
•
•

Cup marks op hunebedden.
Locaties met alleen cup marks (op de natuurlijke rotsbodem, dus niet in grafcontext).
Locaties met cup marks in combinatie met andere rotskunst (op de natuurlijke rotsbodem,
dus niet in grafcontext).

Tijdens het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat van een totaal van 226 cup marks op
zes onderzochte megalithische graven rond Askum (Zweden) inderdaad dieper en groter zijn
dan op de andere locaties. Het gemiddelde van de breedte van deze cup marks is 5,63 cm en
de diepte is gemiddeld 8,3 mm. Alle andere cup marks op panelen in de buurt van Askum zijn
daarna opgemeten en gebruikt als vergelijkingsmateriaal. De rotstekeningen bij Askum zijn
het meest representatief omdat deze vanaf 1990 uitvoerig gedocumenteerd zijn aan de hand
van tekeningen en teksten. Bij het opmeten van de cup marks is onderscheid gemaakt tussen
de eerder benoemde contexten. In totaal zijn er 1852 cup marks opgemeten. In alle drie de
contexten is er een groot verschil tussen de dieptes en diameter van de cup marks.
De gemiddelde breedte van sites met alleen cup marks is 5,12 cm en heeft een gemiddelde
diepte van 6,7 mm. Er zijn 518 cup marks gemeten. Op sites met gemixte rotskunst bleken de
cup marks het kleinst te zijn. Daar was de gemiddelde breedte van de cup marks 3,93 cm en
de gemiddelde diepte 4,2 mm van de 1108 gemeten cup marks.
Volgens Bengtsson (2004) kunnen de verschillen tussen de groottes van de cup marks
aangeven dat er een chronologie is. Als ze namelijk uit dezelfde periode zouden komen, zou
het vreemd zijn dat de cup marks zoveel van elkaar verschillen. Er is dus een mogelijkheid
dat de cup marks voor verschillende doeleindes gemaakt zijn of in een andere periode zijn
aangebracht. 43
Context

Gemiddelde breedte (cm)

Gemiddelde diepte (mm)

Cup marks op hunebedden
Locaties met alleen cup marks
Locaties met cup marks en
andere rotskunst

5,63
5,12
3,93

8,3
6,7
4,2

Tabel 6 Gemiddelde diameter en diepte van cup marks op verschillende locaties in Zweden.

42
43

Bengtsson, 2004, 169.
Bengtsson, 2004, 167-177.
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4.6

Cup marks

Cup marks zijn waarschijnlijk in verschillende periodes aangebracht. Ze zijn karakteristiek voor
laat-neolithische graven, maar in graven uit de Bronstijd worden ze ook aangetroffen. Soms
zijn losse stenen met cup marks op een urn gelegd ten tijde van de begraving. In een paar
gevallen lijkt het alsof de stenen uit de IJzertijd komen, maar waarschijnlijk behoren zij tot
een eerdere periode en zijn ze hergebruikt. 44 De Zweedse archeoloog Oscar Montelius (18431921) dacht dat de traditie van het maken van rotskunst gelijktijdig moet zijn ontstaan met
de traditie van het bouwen van megalithische graven. Dit baseerde hij op het feit dat in heel
Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika rotskunst aangetroffen wordt en dat er soms cup
marks aan de binnenkant van hunebedden gemaakt zijn. Dit zou erop wijzen dat de rotskunst
op hunebedden even oud is als het graf en dat het maken van cup marks bij een grafritueel
hoort en dat het geen twee losse tradities zijn. 45 Zijn theorie wordt echter veel bevraagd.
Oskar Lidén denkt daarentegen dat tijdens de bouw van het hunebed er maar weinig rotskunst
werd gemaakt en dat de rotskunst pas in de Bronstijd op de graven is gemaakt. 46 De bovenkant
van de dekstenen van de hunebedden zijn waarschijnlijk altijd zichtbaar geweest waardoor de
kunst gemakkelijk op de dekstenen in latere periodes kan zijn aangebracht.
Deens begrip

Vertaling

Stendysse of dysse
Langdysse
Jaettestue

Dolmen zonder heuvel, meestal maar een
deksteen
Langgraf (hunebed)
Hunebed in heuvel, vaak groot

Høj

Jaette is een reus, zoals de Nederlandse Hunnen
(Graf)heuvel

Tabel 7 Vertaling van de verschillende soorten hunebedden in Denemarken.

4.7

Peter Vilhelm Glob (1911-1985)

44
45
46
47

Glob, 1969, 286-296.
Montelius, 1872-1874, 147-148.
Lidén, 1942.
Glob, 1969, 252-285.

Peter Vilhelm Glob was een Deens hoogleraar prehistorie aan de universiteit van Århus. Zijn
proefschrift schreef hij over de enkelgrafcultuur in Jutland. In 1952 werkte hij mee aan de
opgraving waar de Man van Grauballe is gevonden. In 1960 werd hij directeur van het Nationaal
museum te Kopenhagen. Hij heeft onder andere stukken geschreven over Deense veenlijken en
rotskunst in Denemarken. Hij heeft in zijn inventarisatie ook een aantal hunebedden beschreven.
In zijn publicaties heeft hij ook cup marks en andere rotskunst beschreven. Onderstaande
inventarisatie is grotendeels gebaseerd op zijn documentatie. 47
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5

Inventarisatie Denemarken

Om een beter beeld te kunnen vormen over wat er aangetroffen kan worden op hunebedden,
is er een kleine inventarisatie gemaakt van de hunebedden met rotskunst in Denemarken. Een
deel van de hunebedden is nooit onderzocht op rotskunst of is überhaupt nooit geregistreerd,
waardoor een complete inventarisatie lastig te maken is.
In Denemarken zijn de hunebedden een stuk gevarieerder. Lang niet alle hunebedden hebben
de standaardhunebedvorm (ingang, grafkamer). Een groot aantal hunebedden heeft twee
ingangen met twee grafkamers die soms met elkaar verbonden zijn. Een aantal hunebedden
heeft een extra grafkamer of een nisje. Ook zijn veel hunebedden nog in de oorspronkelijke
heuvel te vinden. Een aantal van deze hunebedden heeft rondom de heuvel kransstenen staan
met een enkele deksteen bovenop. 48

5.1

Give Your Past A Future (GYPAF)

48

http://www.helleristninger.dk/ geraadpleegd op 14-1-2019.

Het project Give Your Past A Future brengt alle rotskunst op het Deense eiland Møn en ZuidSjaelland in kaart. De rotskunst wordt door middel van standaardformulieren en fotografie
gedocumenteerd. De reden van dit project is de degradatie van de kunst. Er wordt bij dit project
extra aandacht gegeven aan megalithische graven. Met dit project hebben zij ontdekt dat er
meer rotskunst aanwezig is dan eerder gedacht werd. Het grootste aantal cup marks is op Møn
aangetroffen. De diepte varieert van 2-20 millimeter en de diameter varieert van 20-60 millimeter.
Een groot deel van de rotskunst is verdwenen door verkoop en/of vernietiging. Dit maakt
het des te belangrijker de rotskunst die nog aanwezig is te beschermen. Voor onderstaande
inventarisatie is onder andere de documentatie gebruikt van het project GYPAF.
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5.2

Bornholm

Lundestenen, Nylars
Lundestenen is een hunebed op het Deense eiland Bornholm. Het eiland ligt tussen Polen en
Zweden in de Oostzee. Het eiland staat onder andere bekend om de vele rotstekeningen in het
noorden van het eiland, de vele grafheuvels en de meest fantastische archeologische vondsten.
Het eiland heeft veertien hunebedden. Lundestenen is een van de hunebedden met cup marks.
De westelijke zijde van de meest westelijke deksteen bevat zes cup marks (zie afbeelding 14).
Vier van de cup marks zijn in twee paren tegen elkaar aan gemaakt. Naast de cup marks is een
moderne (uit 1911) gravering gemaakt. 49

Afbeelding 14 Op een van de dekstenen zijn cup
marks aangebracht. Ernaast is in 1911 een gravering
gemaakt. Bron: http://bornholmsoldtid.dk/
stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/lundestenjaettestuennylars/

Jaettestue, Arnager
In Arnager, een ander dorp op Bornholm, ligt een hunebed met cup marks. Deze bevinden zich
op de westelijke deksteen en op de draagstenen eronder (zie afbeelding 15). Op draagstenen
worden bijna nooit cup marks aangetroffen. De draagstenen op dit hunebed zijn tegenwoordig
bedekt met een heuvel na recente restauraties. 50

Afbeelding 15 Jaettestue Arnager. Bron: http://
bornholmsoldtid.dk/stenalder/jaettestuerne-paabornholm-2/arnager-jaettestuen/
49
50
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http://bornholmsoldtid.dk/stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/lundesten-jaettestuennylars/
geraadpleegd op 11-10-2018.
http://bornholmsoldtid.dk/stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/arnager-jaettestuen/ geraadpleegd
op 11-10-2018.
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Jættedal jættestuen, Åker
Het hunebed in Åker heeft negentien cup marks op de noordelijke deksteen (zie afbeelding
16). Aan de binnenkant van de westelijke draagsteen zijn nog twee cup marks en een
merkwaardig teken dat wordt geïnterpreteerd als een mogelijk dodenschip of als een
vruchtbaarheidssymbool (zie afbeelding 17). De echte betekenis is echter niet bekend. 51

Afbeelding 16 Jættedal jættestuen, Åker. Bron: http://bornholmsoldtid.dk/
stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/jaettedal-jaettestuen/

Afbeelding 17 Jættedal jættestuen, Åker. Bron: http://bornholmsoldtid.dk/
stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/jaettedal-jaettestuen/

51

http://bornholmsoldtid.dk/stenalder/jaettestuerne-paa-bornholm-2/jaettedal-jaettestuen/ geraadpleegd
op 11-10-2018.
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5.3

Møn

Sømarke stendysse, Møn
Het Sømarke hunebed is een bijzonder hunebed. Het hunebed bevat in totaal 458 cup marks
verdeeld over 3 stenen (zie afbeelding 18). Op de bovenkant van een van de draagstenen
zitten 10 cup marks, 3 op de deksteen van de grafkamer en op de deksteen van de ingang
zitten er 445 waarvan sommige met elkaar verbonden zijn. Op een van de stenen die een rij
vormen naar het hunebed toe is ook nog een kleine steen met cup marks aangetroffen. 52

Afbeelding 18 Sømarke, de deksteen van de ingang. Bron: http://
www.geschichte-skandinavien.de/gypaf.html

5.4

Sjælland

Dilhøj/Delhoj, Odsherret
De rotstekeningen op het hunebed in Odsherret (Dilhøj) zijn waarschijnlijk de eerste
rotstekeningen van Denemarken die beschreven zijn. In 1830 zijn ze ontdekt en beschreven.
(zie afbeelding 19) De rotstekeningen zijn toentertijd geïnterpreteerd als schepen en
vergeleken met Zweedse en Noorse rotskunst. 53 Voor het dateren van de rotskunst zijn bronzen
scheermessen gebruikt met soortgelijke graveringen. Aan de andere zijkant van de deksteen
zijn drie kruiswielen gegraveerd. Deze worden vaak geïnterpreteerd als symbolen voor de zon. 54
Volgens de verantwoordelijken van het GYPAF-project is er tegenwoordig geen rotskunst
meer zichtbaar. 55

Afbeelding 19 De enige tekening waarop de rotskunst
aangegeven is. Bron: Glob, 1969.
52
53
54
55
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http://www.geschichte-skandinavien.de/gypaf.html geraadpleegd op 10-10-2018.
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/104413/ geraadpleegd op 11-10-2018.
Glob, 1969, 9.
Museum Sydøstdanmark, 2010, HELLERISTNINGSREGISTRERING.
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Breddysse, Slagelse
Op de deksteen van een hunebed in West-Sjælland zijn twee schepen gegraveerd. Er zijn ook
veel cup marks gegraveerd rond de schepen (zie afbeelding 20 en 21). Het kleine schip heeft
een bemanning van zes mensen en het grote schip bevat twintig inzittenden. In totaal zijn er
ongeveer tweehonderd cup marks. De datering van de cup marks is niet duidelijk. Ze zouden
tijdens het maken van de schepen gemaakt kunnen zijn of misschien zelfs eerder. Een aantal
cup marks is gebruikt voor de schepen waardoor het lijkt alsof ze ouder zijn. 56
Dit hunebed staat bekend om een volksverhaal. In 1936 beschreef Vilhelm Knudsen een verhaal
van zijn grootvader over kerstavond. Elk jaar op kerstavond offerden hij en zijn vrouw voedsel
en muntjes bij dit hunebed voor het højfolkene (heuvelvolk). De volgende ochtend zou het
offer altijd verdwenen zijn. 57

Afbeelding 20 Breddysse in Slagelse ligt
vlak bij een boerderij. Bron: https://www.
xn--solhjemgrden-0cb.dk/Solhjemgaarden/
solhjemgaardens-historie/breddysse.html

Afbeelding 21 Bron: https://www.xn-solhjemgrden-0cb.dk/Solhjemgaarden/
solhjemgaardens-historie/breddysse.html

Rævehøj jaettestue, Vernslev
Op dit hunebed zijn vier kruiswielen aan de binnenkant van het hunebed op een van de stenen
tussen de draagstenen en de dekstenen vervaardigd (zie afbeelding 22). Het lijkt alsof ze als set van
twee bij elkaar horen. Tussen de twee wielen zijn strepen aangebracht met een andere techniek,
meer gekrast dan gekerfd. Deze strepen zijn waarschijnlijk in een andere periode gemaakt.
Dit hunebed is het hoogste hunebed van heel Denemarken. De grafkamer is ongeveer 2,5
meter hoog. 58

56
57
58

Afbeelding 22 Aan de binnenkant van het hunebed zijn
zonnewielen aangebracht. Bron: http://www.kulturarv.
dk/1001fortaellinger/en_GB/raevehoej/images/newest/1/
raevehoej-helleristning

Glob, 1969, 17-18.
https://www.xn--solhjemgrden-0cb.dk/Solhjemgaarden/solhjemgaardens-historie/breddysse.html
geraadpleegd op 13-11-2018.
Glob, 1969, 57.
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Jordehøj
In het hunebed Jordehøj zijn op de vierde westelijke steen van de ingang zeven cup
marks aangebracht. Er is geen patroon te herkennen maar opmerkelijk is wel dat de cup
marks aan de binnenkant van het hunebed zijn aangebracht (zie afbeelding 23 en 24). 59

Afbeelding 23 Het hunebed Jordehøj ligt nog onder een dekheuvel. Bron: GYPAF.

Afbeelding 24 De cup marks bevinden zich op een
draagsteen van de ingang van het hunebed. Bron:
GYPAF.
59
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Museum Sydøstdanmark, 2010, HELLERISTNINGSREGISTRERING.
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Milehøj
Op de binnenkant van een van de draagstenen van het hunebed Milehøj zijn zestien
cup marks aangebracht (zie afbeelding 25 en 26). Ook hier verschillen de cup marks van
grootte wat kan duiden op verschillende dateringen. De cup marks zijn verspreid over
de gehele binnenkant van de draagsteen aangebracht. Er is geen patroon herkenbaar. 60

Afbeelding 25 Milehøj bevindt zich nog in de dekheuvel. Bron: GYPAF.

Afbeelding 26 De cup marks zijn aan de binnenkant
van het hunebed aangebracht. Bron: GYPAF.
60

Museum Sydøstdanmark, 2010, HELLERISTNINGSREGISTRERING.
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5.5

Jutland

Stenhuset dysse, Strands
Het Stenhuset dysse hunebed is een van de bekendste hunebedden van Denemarken omdat hij
vroeger op het bankbiljet van 50 kronen werd afgebeeld. Op de bovenkant van de deksteen zijn
vijf kleine cup marks aangebracht (zie abeelding 27). 61

Afbeelding 27 Stenhuset dysse. Bron: http://
fortidsmindeguide.dk/Stenhuset-Mols.bs014.0.html

Jyndovnen, Ginnerup
Jyndovnen is een hunebed dat nog/weer in een heuvel ligt. De ingang en een van de
dekstenen zijn goed te zien. Een van de dekstenen (boven de ingang of boven de grafkamer)
bevat veel cup marks (zie afbeelding 28). Er is echter geen goede beschrijving van waar en
hoeveel cup marks er aanwezig zijn. 62

Afbeelding 28 De cup marks op Jyndovnen Bron: http://www.
fortidsmindeguide.dk/Jyndovnen.bs008.0.html

61
62

28

http://fortidsmindeguide.dk/Stenhuset-Mols.bs014.0.html geraadpleegd op 11-10-2018.
http://www.fortidsmindeguide.dk/Jyndovnen.bs008.0.html geraadpleegd op 11-10-2018.
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5.6

Suddanmark

Storhoj, Vinding
Naast dit hunebed is een steen gevonden met een afbeelding van een schip. Het schip wordt
geïnterpreteerd als een zeilschip vanwege de zeilachtige strepen boven het schip. De grafheuvel
is in 1888 opgegraven. De steen is voor deze tijd al ontdekt en naar het Nationaal Museum te
Kopenhagen gebracht. De tekeningen zijn 2-3 mm diep. Waarschijnlijk is het schip gemaakt met
metalen gereedschap door de strakke smalle lijnen. Verondersteld wordt dat de rotstekeningen
in verschillende tijdperken gemaakt zijn door de verschillende technieken die gebruikt zijn voor
het aanbrengen van de kunst. Waarschijnlijk is er indirecte percussie gebruikt. Het hunebed
is gebruikt van de Nieuwe Steentijd tot de Germaanse IJzertijd waardoor de steen uit deze
verschillende tijden kan komen. Er zijn daarnaast ook nog twee andere stenen gevonden met
twee cup marks. Deze cup marks zijn ongeveer 18 centimeter breed en 10 centimeter diep.
Deze grootte is niet normaal voor cup marks maar gebruikelijker voor vijzels of maalstenen. De
stenen zijn niet gevonden in het hunebed maar een aantal meter buiten het hunebed. 63
In bijlage I staat een inventarisatietabel met meer hunebedden met cup marks uit Suddanmark.
Deze hunebedden met cup marks zijn in een tabel opgenomen omdat er niet meer informatie
over beschikbaar was.

63

Glob, 1969, 242.
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6

6.1

Rotskunst Duitsland

Hunebedden in Duitsland

Ook in het noorden van Duitsland kwam de trechterbekercultuur voor. De cultuur is verdeeld
in de noordelijke, westelijke en oostelijke trechterbekercultuur. De noordelijke cultuur loopt
door naar het zuiden van Scandinavië terwijl de oostelijke cultuur tot ver in Polen strekt. De
westelijke cultuur beperkt zich tot Noordwest-Duitsland en Oost-Nederland.
In Duitsland zijn vele hunebedden gebouwd. In Rügen staat gemiddeld één hunebed per
vierkante kilometer. 64
In Duitsland worden op vele hunebedden cup marks aangetroffen. De cup marks op de
hunebedden variëren in diepte en grootte van hunebed tot hunebed. De meeste cup marks
zijn op de dekstenen aangebracht. De dekstenen zijn waarschijnlijk zichtbaar geweest in
latere periodes, waardoor de datering van de cup marks lastig te bepalen is. Vaak wordt de
rotskunst tot de Bronstijd gerekend. Er zijn locaties bekend waarin hunebedden gebruikt zijn
als offerplaatsen in de Bronstijd door artefacten die boven op het hunebed gevonden zijn. Dat
zou moeten betekenen dat de cup marks minstens zo oud zijn als de gevonden artefacten. 65
Tijdens opgravingen van hunebedden in Mecklenburg is bijgehouden hoeveel cup marks er
werden aangetroffen en waar. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel van Mecklenburg. De
tabel is gebaseerd op de documentatie van Sprockhoff en aangevuld met de documentatie van
Schuldt zodat de informatie zo recent mogelijk is. 66 Op ongeveer 5 procent van de hunebedden
in Mecklenburg en Schleswig-Holstein zijn cup marks aangebracht.
In Duitsland wordt meer onderscheid gemaakt tussen hunebedden dan in Nederland.
Onderstaande tabel geeft aan welke verschillende soorten hunebedden voorkomen in Duitsland.

6.2

Soorten hunebedden in Duitsland

Soort hunebed
Dolmen
Uitgebreide dolmen
Grote dolmen
Ganggraf
Hunebed zonder kamer
Steenkist

Omschrijving
4 draagstenen, 1 enkele deksteen
Twee dolmen aan elkaar
Meer grafkamers aan elkaar
Meer grafkamers aan elkaar met één centrale
ingang
Megalithisch graf zonder dekstenen
Steenkist

Tabel 8 De soorten hunebedden waar onderscheid tussen wordt gemaakt in Duitsland.

6.3

Ernst Sprockhoff

64
65

Clerinx, 2017.
http://www.artepreistorica.com/2009/12/rock-art-and-rock-art-research-in-germany/ geraadpleegd op
14-1-2019.
Schuldt, 1972, 89-91.
Atlas der Megalithgräber, 1975.

Ernst Sprockhoff was een Duits prehistoricus (1892-1967) die een aantal atlassen heeft gemaakt
met documentatie van de hunebedden van de noordelijke deelstaten van Duitsland. In 1924
studeerde hij af als prehistoricus. De nummering van de hunebedden die hij in zijn atlassen
heeft gebruikt, wordt tegenwoordig ook nog gehanteerd. Hij heeft ongeveer negenhonderd
hunebedden gedocumenteerd. De rotskunst die hij heeft aangetroffen tijdens zijn inventarisatie
is opgenomen in zijn atlassen. Zijn inventarisatie is opgedeeld in deelstaten. Zijn documentatie
is gebruikt voor de inventarisatie van Duitsland. 67

66
67
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7

Inventarisatie Duitsland

De inventarisatietabellen die gebaseerd zijn op de documentatie van Sprockhoff staan in bijlage
II tot en met VI. 68 Hieronder zijn twee voorbeelden weergeven.
Bunsoh Steingrab
Het hunebed in Bunsoh heeft een deksteen die bezaaid is met cup marks. Daarnaast zijn er ook
uitgehouwen handen en zelfs een zonnewiel (zie afbeelding 29). Het hunebed is opgegraven
waardoor de dekheuvel over het hunebed niet meer aanwezig is. De rotstekeningen lijden
onder de zure regen en bezoekers die de steen beschadigen. 69
Giekau Langbett
Een van de dekstenen van het langgraf van Giekau bevat ongeveer 30 cup marks (zie afbeelding
30). Het hunebed is door Sprockhoff in zijn atlas opgenomen waar hij ook de cup marks op
heeft aangegeven. Het hunebed ligt nog onder de heuvel. 70 Dit is een goed voorbeeld om te
laten zien dat de dekstenen ook in latere periodes zichtbaar zijn geweest. Over de datering van
de cup marks is bij dit hunebed niks over te zeggen.

Afbeelding 29 Bunsoh hunebed. Bron: Sprockhoff.

68
69
70

Afbeelding 30 Deksteen van het langgraf Giekau.
Bron: http://www.megalithic.co.uk/a558/a312/
gallery/Germany/SchleswigHolsteinHamburg/
Giekau_Langbett_Schalenstein3.jpg

Sprockhoff, 1966.
https://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=17070 geraadpleegd op 22-2-2019.
https://www.megalithic.co.uk/modules.								
php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=39404 geraadpleegd op 22-2-2019.
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8

Inventarisatie Nederland

De inventarisatie van de cup marks op de Nederlandse hunebedden is gemaakt aan de hand van
het veldonderzoek dat heeft plaatsgevonden in september en oktober. Tijdens het veldonderzoek
zijn alle hunebedden van Nederland onderzocht. De resultaten van het veldonderzoek bleken
beter te zijn dan gedacht. De kans dat er daadwerkelijk cup marks zouden worden aangetroffen
was vrij klein omdat de hunebedden drukbezocht zijn. Aan de andere kant zijn cup marks niet
bekend in Nederland, dus de kans dat iemand ze zou herkennen was uiteraard wel nihil.

8.1

Resultaten

De resultaten van het onderzoek hadden niet beter kunnen zijn. Op zes hunebedden zijn met
zekerheid cup marks gevonden, een zevende is een twijfelgeval (zie tabel 9). Op de volgende
pagina’s zijn de documentatieformulieren per hunebed te vinden. Per hunebed is het aantal
cup marks en de dieptes/diameter van de cup marks gedocumenteerd. Foto’s waarop de cup
marks zijn omcirkeld met krijt en de 3D-modellen. De 3D-modellen zijn per nummer te vinden
op Sketchfab. 71

Hunebed
D02
D03
D12
D16
D32
D35
D49

Aantal cup marks
2
2
7
3 en 7
3
1?
2

Plaats
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Sluitsteen
Kranssteen

Tabel 9 De hunebedden met de aangetroffen cup marks.

71

32

https://sketchfab.com/AnneMette/models geraadpleegd op 12-2-2019.
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8.2

Hunebed D02 te Westervelde

Datum registratie:

25-09-2018

Adresgegevens:

Schoolstraat, Westervelde

Coördinaten: 		

223744, 563688

Soort graf: 		

Portaalgraf

Steensoort:		

Graniet 72

Omschrijving:
Op hunebed D02 zijn op de derde deksteen (D3) twee cup marks 		
			
aangebracht. De grootste daarvan is duidelijk met het blote oog 		
			
zichtbaar. De tweede is een stuk lastiger zichtbaar op het 3D-model
			
(zie afbeelding 33) Wél is deze cup mark duidelijk te voelen. Op 		
			
de foto’s zijn beide cup marks duidelijk zichtbaar. Het hunebed is
			
gereconstrueerd maar de kei ligt op de oorspronkelijke plek. De kei
			bestaat uit graniet.
Cup mark
1
2

Diameters (cm)
6,2 x 6,8
5 x 5,9

Diepte (mm)
9
5

Tabel 10 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D02.

Afbeelding 31 Op het hoogste punt van de deksteen zijn twee cup marks gemaakt. Eigen foto.

72

Van Giffen,1928, 14-15.
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Afbeelding 32 Gelukkig is de deksteen met cup marks niet zoals de linkerdeksteen ontmanteld. Eigen
foto.

Afbeelding 33 Het 3D-model van de cup marks op D02.
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8.3

Hunebed D03 te Midlaren

Datum registratie:

25-09-2018

Adresgegevens:

Schutsweg Midlaren

Coördinaten: 		

241008, 569759

Soort graf: 		

Portaalgraf

Steensoort:		

Graniet 73

Omschrijving:		
Hunebed D03 is een groot hunebed in Midlaren. Van de deksteen
			waarop onderstaande cup marks zijn aangetroffen is niet bekend of
			
hij nog op de originele locatie ligt.
			
De deksteen is van de draagstenen afgegleden waardoor de bovenzijde
			
zich nu bijna tegen de naastliggende deksteen bevindt. De cup marks
			
zijn aangebracht op de bovenzijde van de deksteen. Er bestaat twijfel
			over de hoeveelheid cup marks.
			
Gezien de slechte bereikbaarheid is niet duidelijk te zien om hoeveel
			cup marks het precies gaat. De onderstaande twee cup marks zijn wel
			
duidelijk herkenbaar. Een 3D-model is niet mogelijk door de geringe
			
ruimte. Lang werd gedacht dat hunebed D04 en D03 bij elkaar hoorden.
			
Cup mark
1
2

Diameters (cm)
6,4 x 7
5 x 5,8

Diepte (mm)
14
9

Tabel 11 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D03.

Afbeelding 34 De dekstenen zijn bijna allemaal van de draagstenen afgevallen. Eigen foto.
73

Van giffen, 1928, 16-19.
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Afbeelding 35 De cup marks zijn lastig te zien. Mogelijk zijn er meer dan twee. Eigen foto.
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8.4

Hunebed D12 te Eext

Datum registratie:

29-09-2018

Adresgegevens:

Eexter es

Coördinaten: 		

244682, 559486

Steensoort:		

Graniet 74

Omschrijving:		
			
			
			
			
			
			

Hunebed D12 is een bijzonder hunebed. Deksteen y bevat een rij cup
marks waarnaast nog twee cup marks aangebracht zijn. De cup marks
zijn op overzichtsfoto’s duidelijk zichtbaar. De rij bevat vijf cup marks.
De twee cup marks ernaast kunnen ooit een rij gevormd hebben met
andere cup marks maar deze zijn door verwering niet meer te zien of ze
zijn nooit gemaakt. De cup marks lijken parallel aan elkaar te lopen.
(afbeelding 38-40). De deksteen bestaat uit graniet.

Cup mark
1
2
3
4
5
6
7

Diameters (cm)
7,2 x 6,4
5,4 x 5,1
6,2 x 6,4
6,2 x 5,8
5,9 x 5,9
5,4 x 5,4
6,3 x 5,5

Diepte (mm)
11
6
7
6
9
9
10

Tabel 12 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D12.

Afbeelding 36 De cup marks bevinden zich in twee parallelle lijnen. Eigen foto.
74

Van Giffen, 1928, 35-37.

37

Afstudeeronderzoek Cup marks op Nederlandse hunebedden

Afbeelding 37 Op overzichtsfoto’s van het hunebed zijn de kleine cup marks te zien. Eigen foto.

Afbeelding 38 Ook op het 3D-model zijn de cup marks goed zichtbaar.
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8.5

Hunebed D16 te Balloo

Datum registratie:

29-09-2018

Adresgegevens:

Ballooër es

Coördinaten: 		

237671, 557747

Soort graf: 		

Portaalgraf

Steensoort:		

Graniet 75

Omschrijving:
D16 stond bekend als hét Nederlandse hunebed met cup marks. Op D6
			
(zesde deksteen) zijn inderdaad zeven kleine kuiltjes te zien die 		
			bekendstaan als cup marks. In 1987 zijn deze cup marks herkend door
			
een Deense archeoloog. De cup marks zijn in een 0-vorm aangebracht
			(zie afbeelding 43).
			
Op D03 (derde deksteen) zijn echter ook cup marks te zien. Het gaat om
			drie cup marks waarvan er twee duidelijk zichtbaar zijn.
			
De derde is op het 3D-model slecht zichtbaar, maar in combinatie met
			
voelen en lichtinval op foto’s kan deze derde toch herkend worden (zie
			afbeelding 41).
			
			
De context van beide keien lijkt aan de hand van de atlas van Van
			Giffen 76 nog origineel, maar op de tekening van Lukis en Dryden, twee
			
Engelse archeologen die in 1878 dit hunebed getekend hebben, is het
			
niet duidelijk welke stenen waar horen.
Deksteen 3:
Cup mark

Diameters (cm)

Diepte (mm)

1
2

8,2 x 8,2
6,3 x 6,5

9
7

3

5,5 x 5,9

4

Tabel 13 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D16, deksteen 3.

Deksteen 6:
Cup mark

Diameters (cm)

Diepte (mm)

1
2
3
4
5
6
7

6,2 x 5,4
6 x 5,8
9,1 x 8,2
5,6 x 5,6
5,3 x 5
8,1 x 9,1
6,1 x 4,8

9
6
21
5
6
22
10

Tabel 14 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D16, deksteen 6.

75
76

Van der Sanden, 2015, 104-105.
Van Giffen, 1928, 47-49.
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Afbeelding 39 De cup marks op de derde deksteen zijn aangebracht op het hoogste punt van de steen.
Deze is mogelijk in latere periodes zichtbaar geweest. Eigen foto.

Afbeelding 40 De cup marks op de derde deksteen zijn minder goed zichtbaar maar erg goed te voelen.
Eigen foto.

Afbeelding 41 3D-model deksteen 3.
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Afbeelding 42 De cup marks op deksteen 6 zijn goed zichtbaar. Eigen foto.

Afbeelding 43 3D-model deksteen 6.
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8.6

Hunebed D32 te Odoorn

Datum registratie:

29-09-2018

Adresgegevens:

Odoorn

Coördinaten: 		

252819, 542060

Steensoort: 		

Graniet 77

Omschrijving:		
			
			
			

D32 heeft drie zeer duidelijke cup marks op de zijkant van de derde
deksteen (D3). Ondanks dat de deksteen niet meer op de draagstenen
ligt, ligt de kei nog op de goede manier op de grond. De kei bestaat uit
graniet. Het hunebed verkeert in ieder geval sinds 1818 in deze staat.

Cup mark
1
2
3

Diameters (cm)
4x4
5,3 x 5,1
5,6 x 5,1

Diepte (mm)
4
7
6

Tabel 15 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D32.

Afbeelding 44 Het hunebed ziet er vervallen maar mooi uit. Eigen foto.

77

42

Van Giffen, 1926, 88.
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Afbeelding 45 De cup marks op D32 zitten nu op de zijkant van de steen, maar waarschijnlijk is dat
oorspronkelijk de bovenzijde van de deksteen geweest. Eigen foto.

Afbeelding 46 Op het 3D-model is te zien hoe duidelijk deze cup marks zijn.
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8.7

Hunebed D35 te Valthe

Datum registratie:

29-09-2018

Adresgegevens:

Valthe

Coördinaten:

254959, 539688

Steensoort:		

Graniet 78

Omschrijving:		
Er bevindt zich een mogelijke cup mark op sluitsteen 2. Deze is niet
			
helemaal met zekerheid vast te stellen omdat het er maar om één gaat.
			
Het zou dus mogelijk een beschadiging kunnen zijn die toevallig cup
			mark-vormig is. De sluitsteen bestaat uit graniet.
Cup mark

Diameter (cm)

Diepte (mm)

1

6,4 x 6,2

10

Tabel 16 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D35.

Afbeelding 47 De sluitsteen met de mogelijke cup mark. Eigen foto.

Afbeelding 48 Op het model is de ‘deuk’ goed zichtbaar, of deze daadwerkelijk door mensenhanden
gemaakt is, is nog onzeker.
78

44

Van Giffen, 1928, 87-89.
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8.8

Hunebed D49 te Schoonoord

Datum registratie:

29-09-2018

Adresgegevens:

Schoonoord

Coördinaten:

248464, 537869

Steensoort:		

Graniet 79

Omschrijving:		
De cup marks die op een van de kransstenen zitten, zijn waarschijnlijk
			
niet meer in de originele context. Het hunebed is samen met D33
			
samengevoegd om een volledige reconstructie te maken.
			
Beide hunebedden hadden hier te weinig stenen voor. Echter, er zijn
			
meer stenen toegevoegd dan alleen de stenen van D33. Het is dus
			
niet bekend waar de stenen vandaan komen en welke het zijn. De
			
steen met de twee cup marks kan van beide hunebedden zijn, maar
			
omdat ze niet volledig overeenkomen met de tekeningen van Van
			
Giffen is de kans groot dat de steen van een onbekende plek komt.
			
Van Giffen schrijft in zijn geïllustreerde gids over D49:
			
‘Voor het overige zijn de ontbrekende of benodigde stenen en 		
			
de aarde voor de dekheuvel uit de wijde, resp. naaste omtrek 		
			aangevoerd.’
			
Ervan uitgaande dat kranssteen R XVI niet tot beide hunebedden
			
behoort, kan een duidelijkere locatie niet worden achterhaald. Van
			
Giffen heeft bij hunebed D33 geen kransstenen aangetroffen, D49
			
werd omringd door een aantal stenen waarover twijfel bestaat of ze
			
ooit gediend hebben als kransstenen.
Cup mark
1
2

Diameters (cm)
4,8 x 5,9
5,2 x 5,6

Diepte (mm)
12
9

Tabel 17 Diameter en diepte van de aangetroffen cup marks op hunebed D49.

Afbeelding 49 De cup marks zijn erg goed zichtbaar. Eigen foto.

79

Van Giffen, 1967, 6.
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Afbeelding 50 De cup marks op een van de kransstenen van D49 zijn diep en duidelijk zichtbaar met het
blote oog. Eigen foto.

Afbeelding 51 Op het model zijn de cup marks ook erg goed te zien.
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9

Interpretaties

De interpretatie bestaat eigenlijk uit twee delen. De interpretatie of betekenis zelf en het
herkennen van rotskunst. In eerste instantie moet de rotskunst uiteraard herkend worden.
Deze interpretatie hangt af van de betrokkene en zijn of haar kennis van rotskunst. De rotskunst
kan eigenlijk alleen herkend worden indien men de tekens eerder gezien en gevoeld heeft.
Dat zal mede de reden geweest zijn waardoor de rotskunst op de Nederlandse hunebedden
nooit eerder ontdekt is. De Deense archeoloog die de kuiltjes op D16 herkende had deze
waarschijnlijk al eerder gezien in Scandinavië. De interpretatie of betekenis van de cup marks
is echter heel anders. De interpretatie is persoons- en tijdgebonden aangezien onderzoeken
herzien worden en er steeds meer onderzoeken bij komen. 80
In Zweden worden de cup marks veelal gevonden in combinatie met een menselijk figuur.
Hierbij is de cup mark tussen de benen van het figuur aangebracht, wat kan duiden op het
symbool voor het vrouwelijke geslacht. 81 Het mannelijk geslacht is aangeduid met een duidelijk
mannelijk geslachtsdeel. Cup marks worden echter vaak los van figuren gevonden. Of het dan
nog steeds bedoeld is als vruchtbaarheidssymbool is niet duidelijk.
In Dalby, Denemarken, is een losse rots aangetroffen met cup marks in een bepaald patroon
waarbij het lijkt alsof het de sterren weerspiegelt. De cup marks kunnen met elkaar verbonden
worden waardoor er sterrenbeelden te onderscheiden zijn.Net zoals dat er plekken zijn gemaakt
zoals Stonehenge die te maken hebben met de zonnewendes. 82 Een ander voorbeeld is de
hemelschijf van Nebra. De schijf, zo’n 3600 jaar oud, werd bij toeval gevonden in Duitsland en
geeft een bijna perfecte weergave van de sterrenhemel. Waarschijnlijk is de schijf gebruikt als
kalender. Het is de oudste weergave van de sterrenhemel die ooit gevonden is. 83
Op sommige locaties in Scandinavië worden cup marks gebruikt om offers als melk, boter,
bloed en bessen achter te laten. Maar er valt niet met zekerheid te zeggen hoe oud deze
gebruiken zijn. 84 Op hunebed D32 zijn cup marks aan de zijkant van de kei aangetroffen. Indien
deze rituelen hebben plaatsgevonden, kan het betekenen dat de cup marks ouder zijn dan de
hunebedden en dat de keien later pas rechtop gezet zijn waardoor het offeren in een eerdere
periode plaatsgevonden moet hebben, toen de cup marks nog boven op de steen zaten. 85 Dan
zou je echter verwachten dat de stenen met cup marks als dekstenen gebruikt zijn om de offers
voort te kunnen zetten.
Op een aantal locaties in het buitenland zijn de cup marks met elkaar verbonden door een klein
gootje maar er zijn ook gevallen dat dit gootje geen cup marks met elkaar verbindt. Zo’n gootje
(met of zonder cup marks) kan duiden op libatie (drankoffer). De meeste van deze gootjes zijn
op een horizontale plek (deksteen) aangebracht, wat deze theorie versterkt. Het blijft dan
echter nog steeds onbekend waarom ze offers maakten en brachten. 86 Het is ook mogelijk dat
het gootje met de cup marks een brilfibula voorstelt.
Een aantal interpretaties lijkt onwaarschijnlijk voor de Nederlandse cup marks. In Nederland
zijn er geen cup marks aangetroffen samen met andere rotskunst zoals menselijke figuren.
Hierdoor lijkt de betekenis ‘vruchtbaarheidssymbool’ onwaarschijnlijk. De rituele handelingen
kunnen zijn uitgevoerd tijdens het begraven van de doden, maar het kan ook zijn dat cup
marks in latere periodes aangebracht zijn, of tijdens het bijzetten van overledenen. De cup
marks hoeven niet in één keer te zijn aangebracht. Mogelijk zijn de cup marks over een langere
periode gemaakt en werden telkens nieuwe toegevoegd aan de al bestaande cup mark(s). In
Scandinavië is al bekend dat sommige boten in latere periodes zijn ‘bijgewerkt’. Dat wil
80
81
82
83
84
85
86

Dodd, Meijer, s.a., 44-45.
Coimbra, 2001, 4.
Coimbra, 2001, 4.
Kristiansen, 2010, 431.
Lødøen, 2015, 226.
Felding, 2015, 74.
Bengtsson, 2004, 168-169.
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zeggen, aan de bestaande petrogliefversieringen toevoegen. Zo krijg je bijvoorbeeld een
typische Vroege-Bronstijdboot met versieringen typerend uit de Midden-Bronstijd. Hieruit is
af te leiden dat daar de tekeningen over een langere periode gebruikt (en zichtbaar!) moeten
zijn geweest. 87 Een ritueel, een herhaling van een bepaalde handeling, is een bekend fenomeen
uit de prehistorie. Er worden veel dingen teruggevonden die bewust gedaan zijn, zwaarden,
sieraden en zelfs mensenoffers worden herhaaldelijk teruggevonden. Uiteraard hoort hier het
aanbrengen van de cup marks ook bij.
De kans dat een cup mark een universeel teken is, is goed mogelijk. Verschillende interpretaties
kunnen tegelijk gelden en sluiten elkaar niet uit.
Tegenwoordig worden cup marks en andere soorten rotskunst gezien als iets mysterieus, als
een taal die nog niet ontcijferd is. Zoals onderstaand citaat: waarschijnlijk is rotskunst voor ons
zo mysterieus omdat wij er zoveel vragen over hebben, vragen die niet beantwoord kunnen
worden. Waarschijnlijk werd er in de prehistorie anders tegen rotskunst aangekeken dan wij
tegenwoordig doen.
‘Judging from their wide distribution, their large number and the ease with which they
could have been made, people in the past perhaps did not think of cupmarks as something
mysterious. Nevertheless, cupmarks spark the imagination of professional researchers as well
as amateurs, because there are many unanswered questions pertaining to their chronology,
use and symbolic content. The missing answers produce the mystery that surrounds cupmarks.
This leaves unexplained their appearance in great numbers all across Europe and the fact that
they transform the natural rock face into a social space. We simply do not know per se what
they meant to people in the past and how they used them. Since the carvers likely knew the
significance of cupmarks, they perhaps did not consider them mysterious at all.’ [Horn, 2015,
29]

87

48

Kristiansen, 2002, 67-80.
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10

Conclusie

Met 54 hunebedden is Nederland maar een klein deel van een cultuur die zich verspreidde in een
groot deel van Noordwest-Europa. In Denemarken en Duitsland zijn vele grotere concentraties
hunebedden. Nu rest de vraag nog: Bestaat er een verband tussen de verschillende landen wat
betreft rotskunst op hunebedden?

10.1 Vergelijking

In Nederland zijn er op zeven hunebedden cup marks aangetroffen (zie afbeelding 52).
Hunebedden D02, D03, D12, D16, D32, D35 en hunebed D49 bevatten cup marks. In totaal zijn
er 28 cup marks op de hunebedden aangebracht (de twee mogelijke cup marks meegerekend).
Op de kaart is te zien dat er geen verband te herkennen is tussen de hunebedden met cup
marks. Ze liggen verspreid tussen de hunebedden zonder cup marks.
In tabel 18 staan de minimale diepte, maximale diepte, gemiddelde diepte en de
standaarddeviatie van de cup marks in Nederland. De gemiddelde diepte van de cup marks in
Nederland is 8,96mm (SD= 4.27).

Afbeelding 52 Alle hunebedden in Nederland en de hunebedden mét cup marks.

Aantal gemeten
cup marks

Minimale diepte
(mm)

Maximale diepte
(mm)

Gemiddelde
diepte (mm)

Standaarddeviatie
(σ)

28

4

22

8,96

4,27

Tabel 18 Minimale/maximale diepte, gemiddelde en standaard deviatie van de diepte van de cup marks
in Nederland.
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10.2 Beantwoording deelvragen

Microniveau - het onderzoeken van de Nederlandse rotskunst
• Op welke hunebedden zijn versieringen aangebracht in Nederland?
Op hunebedden D02, D03, D12, D16, D32, D35 en D49 zijn versieringen aangebracht.
• Wat voor versieringen zijn aangebracht op hunebedden in Nederland?
Op de hunebedden in Nederland zijn alleen cup marks aangebracht. Cup marks zijn kleine
uitgehouwen kuiltjes in steen.
• Welke relatie bestaat er tussen de steensoort en de aangebrachte versieringen?
Er zijn alleen cup marks aangebracht op graniet. De meeste stenen van hunebedden zijn
gemaakt van graniet. Het is niet duidelijk of cup marks met opzet alleen aangebracht zijn op
graniet.
•

Op welke stenen en op welke plek op de stenen zijn de versieringen oorspronkelijk
aangebracht?
Bij D02, D03, D12, D16 en D32 zijn de cup marks op de dekstenen aangebracht. De mogelijke
cup mark op D35 is aangebracht aan de buitenkant van de tweede sluitsteen. De cup marks
op hunebed D49 zitten op een van de kransstenen. De context van deze steen is echter
niet meer te achterhalen omdat D49 en D33 samengevoegd zijn voor de reconstructie. Er is
toentertijd door Van Giffen niet gedocumenteerd waar welke steen vandaan kwam.
Mesoniveau - het onderzoeken van de rotskunst van Denemarken en Noord-Duitsland
• Wat voor versieringen komen er voor op hunebedden in Noordwest-Europa?
Het meest voorkomende petroglief is de cup mark. Er zijn echter uitzonderingen zoals
de uitgehouwen handen op het hunebed in Bunsoh, Duitsland. Hier zijn vier handen
uitgehouwen en een zonnewiel.
In Denemarken zijn ook meer voorbeelden met uitgehouwen zonnewielen. Een enkele
uitzondering is een gekerfd schip.
•

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in versieringen op Nederlandse hunebedden
met die op hunebedden in het buitenland?
Op de Nederlandse hunebedden zijn alleen cup marks aangebracht. Geen andere versiering
is tijdens het veldwerk aangetroffen. In Noord-Duitsland en Denemarken komen cup marks
ook het meeste voor, met enkele uitzonderingen van zonnewielen en gekerfde handen.
In beide landen zijn geen inventarisaties gemaakt waarbij de gemiddelde diepte en
diameter bekend zijn gemaakt. In Bohuslän, Zweden, is er wel een onderzoek gedaan naar
de diepte en diameter van cup marks op hunebedden in vergelijking met rotskunst op de
rotsbodem. Hieruit kwam naar voren dat cup marks op hunebedden dieper gekerfd zijn dan
op de rotsbodem. De gemiddelde diepte van cup marks op hunebedden in Bohuslän is 8,3
millimeter. De gemiddelde diameter is 5,63 centimeter.
In Nederland is de gemiddelde diepte 8,77 millimeter en de gemiddelde diameter is 6,01. De
cup marks in Nederland zijn iets groter dan in Zweden, maar dit verschil is nihil. Er lijkt dus
een verband te zitten tussen de diepte en diameter met de hunebedden uit Bohuslän.
Macroniveau - het beschrijven en vergelijken van alle rotskunst
• Wat is een gebruikelijke plaats voor versieringen op hunebedden?
De meest gebruikelijke plaats voor het aanbrengen van rotskunst op hunebedden in Duitsland
en Denemarken is de bovenkant van de deksteen. Vaak wordt het hoogste punt van de
deksteen gekozen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de rotskunst aan de binnenkant
van het hunebed is aangebracht of op een draagsteen. Veel hunebedden in Nederland
zijn gereconstrueerd waardoor de exacte locatie van de steen met cup marks niet meer
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te herleiden is. De kans is wél groot dat de meeste cup marks op de bovenkant van de
dekstenen zijn aangebracht.
• Welke betekenissen kunnen de versieringen hebben?
De betekenis van de cup marks blijft interpretatie. Er wordt vaak gedacht dat de cup marks
gebruikt of aangebracht zijn tijdens rituelen. Om welke rituelen het gaat, is niet duidelijk.
Mogelijk werden er offers in achtergelaten als drank, boter of voedsel.
In Dalby, Denemarken, is een steen met cup marks gevonden waarbij de cup marks een
sterrenhemel lijken af te beelden. De verschillende interpretaties kunnen erop duiden dat de
cup mark een universeel teken was die over een langere periode in de Prehistorie gebruikt is.
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11

Discussie en aanbevelingen

11.1 Discussiepunten
11.1.1

Microniveau

De meeste hunebedden worden goed onderhouden en zijn makkelijk bereikbaar. Een klein
aantal is echter minder goed bereikbaar waardoor ze minder bezocht en minder onderhouden
worden. Deze hunebedden zijn deels begroeid met mossen en/of struiken. Hierdoor konden
alleen de zichtbare delen van de keien visueel onderzocht worden op cup marks. In sommige
gevallen was het mogelijk om de begroeiing tijdelijk opzij te zetten. Uiteraard ligt ook een groot
deel van de keien begraven waardoor niet de gehele stenen te onderzoeken waren. Dit is echter
alleen te onderzoeken wanneer er een opgraving plaatsvindt van een hunebed. Daarnaast
heeft Van Giffen sommige hunebedden opnieuw samengesteld volgens zijn interpretatie. Het
is dus mogelijk dat de oorspronkelijke positie anders is dan hoe het hunebed tegenwoordig
samengesteld is. Bijvoorbeeld dat de bovenkant van een steen tegenwoordig de onderkant
is. Delen van de stenen zijn daardoor niet bereikbaar en/of niet zichtbaar. Voornamelijk de
binnenkant van de hunebedden is niet altijd goed begaanbaar.
Om frottages te kunnen maken van de gevonden cup marks heb je droge - het liefst zo plat
mogelijke - stenen nodig. De keien van de hunebedden zijn echter niet plat genoeg om vellen
papier op te leggen. Hier is van tevoren al rekening mee gehouden door in plaats van A1-vellen
A3-vellen te gebruiken. Daarnaast staan de meeste hunebedden in het bos waar veel vocht is.
De hunebedden waren altijd te vochtig om het papier op te leggen. Dit is misschien een karwei
dat begin de zomer gedaan moet worden wanneer de luchtvochtigheid lager is.
De aangetroffen cup marks op hunebed D03 hebben geen 3D-model omdat dit vanwege de
locatie van de cup marks niet mogelijk was. De cup marks bevinden zich op de zijkant van een
gevallen deksteen die bijna tegen de tweede deksteen aanligt. Hierdoor konden er alleen van
bovenaf foto’s worden genomen.
Soms zijn de keien beschadigd door de natuur of door vandalisme. In een enkel geval ben ik
er niet zeker van of de cup mark gemaakt is in de prehistorie of dat het toch een natuurlijke
beschadiging is. (Hunebed D32) De cup mark heb ik wél opgenomen in de inventarisatie als
een ‘mogelijke’ cup mark. Andere twijfelgevallen heb ik uiteindelijk laten afvallen omdat deze
te onwaarschijnlijk waren.
Een deel van de hunebedden in Nederland is niet meer aanwezig doordat de hunebedden
ontmanteld zijn. De stenen, die bijvoorbeeld gebruikt zijn als dijkverzwaring, zijn een stukje
erfgoed dat niet meer te herstellen is. Daarnaast is het nu niet meer te achterhalen welke
keien ooit behoorden tot een hunebed.
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11.1.2

Mesoniveau

Er zijn weinig soortgelijke onderzoeken in het buitenland. Hierdoor was het lastig om geschikte
literatuur te vinden die aansloot op het onderzoek. Veel literatuur heb ik zelf samengevoegd
zoals onderzoek naar hunebedden en onderzoeken naar rotskunst. Glob is een goede aanvulling
geweest op het onderzoek naar rotskunst op hunebedden in Nederland.
Duitsland bleek nog lastiger te zijn omdat er geen algemene inventarisatie is van alle
hunebedden. Sprockhoff heeft wel erg mooie, goed bruikbare atlassen gemaakt die te
vergelijken zijn met Van Giffen. Hier heeft hij een inventarisatie van de noordelijke deelstaten
gemaakt. Ook deze literatuur is verouderd waardoor niet met duidelijkheid te zeggen is
hoeveel cup marks op een hunebed zitten die hij heeft benoemd. Hiervoor is geen nieuwe
inventarisatie gemaakt. De inventarisatie in dit verslag is wel gebaseerd op zijn documentatie
omdat nieuwe documentatie niet voorhanden is. Er zijn zo veel mogelijk hunebedden met
rotskunst beschreven in dit onderzoek, maar om met zekerheid te kunnen zeggen hoeveel en
waar de rotskunst op de hunebedden voorkomt, zal er in het vervolg visueel onderzoek gedaan
moeten worden in Duitsland.
In Zweden, is er een vergelijking gemaakt tussen cup marks op megalithische graven en rotskunst
op andere locaties (losse keien en natuurlijke rotsbodem) in het noorden van Bohuslän. Ook
is er gekeken of de cup marks in combinatie met andere rotskunst voorkomen of dat er alleen
cup marks gemaakt zijn.
Hieruit bleek dat de cup marks op hunebedden dieper gekerfd zijn dan op de andere voorkomens.
De cup marks op hunebedden zijn gemiddeld 8,3 millimeter diep. Dat is gemiddeld 2,4
millimeter dieper dan andere locaties waar cup marks aangebracht zijn. Het verschil met cup
marks in combinatie met andere rotskunst is een stuk groter. De cup marks zijn daar gemiddeld
4,2 millimeter diep. Dat is zo’n 4 millimeter minder diep dan op megalithische graven. Voor
dit onderzoek zijn 226 hunebedden onderzocht. In Nederland is de gemiddelde diepte 8,96
millimeter. Gemiddeld zijn de cup marks in Nederland dus 0,66 millimeter dieper.
De gemiddelde diameter van de cup marks op hunebedden in Zweden is 5,63 centimeter. In
Nederland is de gemiddelde diameter 6,01 centimeter. De cup marks komen wat betreft grootte
en diepte ongeveer overeen met de cup marks op hunebedden in Zweden.
LOCATIE
ZWEDEN

NEDERLAND

GEMIDDELDE DIAME- GEMIDDELDE DIEPTE
TER (CM)
(MM)
Megalithische graven 5,63
8,3
Locaties met alléén 5,12
6,7
cup marks
Locaties met cup 3,93
4,2
marks
en
andere
rotskunst
Hunebedden
6,01
8,96

Tabel 19 Gemiddelde diameter en diepte van de cup marks in Nederland en Zweden.

Er zijn geen gemiddeldes van de diepte en diameter bekend van de hunebedden in Denemarken
en Noord-Duitsland. Het is uiteraard met zoveel hunebedden lastig om zo’n grote inventarisatie
te maken. Wat wel onderzocht kan worden, is of de rotskunst overeenkomt met de Nederlandse
rotskunst. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland net zoals Denemarken en Zweden cup marks
op hunebedden heeft. Echter, in zowel Denemarken als Duitsland zijn er ook hunebedden
bekend met andere petrogliefen dan cup marks. In Denemarken zijn er hunebedden bekend
met uitgehouwen zonnewielen (Rævehøj) en in Duitsland zijn er hunebedden bekend met
uitgehouwen handen (Bunsoh).
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Wat opvalt is dat er in Denemarken een aantal hunebedden is waarop de rotskunst in het
hunebed is aangebracht. Dit is zowel in Nederland als in Duitsland niet het geval. In Nederland
zijn de cup marks met name op het hoogste punt van een deksteen aangetroffen met twee
enkele uitzonderingen van hunebedden D49 en D35, waar de cup marks op de kranssteen en
de sluitsteen zitten. Dit is in Denemarken en Duitsland ook de plek waar de meeste rotskunst
aangebracht is. Enkele uitzonderingen zijn locaties waarbij de rotskunst in het hunebed of op
de draagstenen aangebracht is.
In Nederland zijn bijna alle cup marks in groeperingen aangebracht waarbij minimaal twee cup
marks bij elkaar gemaakt zijn. Dit is in de andere twee landen ook het geval maar daar zijn de
concentraties van cup marks vaak groter dan maar twee. In veel gevallen zijn de keien compleet
bezaaid met cup marks. Deze grote concentraties zijn in Nederland niet aangetroffen.
Wat betreft hunebed D12 is er geen vergelijkbaar voorbeeld uit het buitenland aangetroffen.
Alle rotskunst op hunebedden in Nederland is aangebracht op graniet. Dit is in het buitenland
niet goed gedocumenteerd waardoor hier geen uitspraken over gedaan kunnen worden.

11.2 Aanbevelingen

Om uit dit onderzoek het maximale te kunnen behalen zijn verschillende onderzoeken nodig.
Microniveau
Op microniveau wordt aangeraden om bewerkingssporenonderzoek uit te voeren. Hierbij kan
worden vastgesteld met welke gereedschappen de cup marks zijn gemaakt, wat mogelijk iets
kan zeggen over de datering van het maken van de cup marks en over het gebruik van de
werktuigen. Daarnaast kan er een afdruk worden genomen van de cup marks. Met siliconen
bijvoorbeeld kan een afdruk worden genomen om te kijken of eventuele sporen van het gebruik
van werktuigen te zien zijn. 88
Er is mogelijk ook meer te halen uit het onderzoek naar de steensoort. De steensoorten zijn nu
grofweg bepaald door Van Giffen, waardoor opvalt dat alle rotskunst in Nederland aangebracht
is op graniet. Binnen graniet zijn echter ook verschillende soorten te onderscheiden. Mogelijk
zijn de cup marks aangebracht op maar één soort graniet. Door dit bij een vervolgonderzoek
mee te nemen, kan gekeken worden of hier daadwerkelijk onderscheid in gemaakt is of niet.
Wat de cup marks nog gedetailleerder in beeld kan brengen is laserscanning. Deze techniek
is met de juiste middelen en software een stuk sneller dan fotogrammetrie (SfM: Structure
from Motion). Deze techniek is echter niet veel toegepast, maar voor de toekomst een vereiste
aangezien steeds meer gedigitaliseerd wordt. Als deze techniek om de zoveel tijd herhaald
wordt, is er gemakkelijk een beeld te creëren van de verwering van de rotskunst. Daarnaast
kunnen er mogelijk minder goed zichtbare cup marks ontdekt worden door een gedetailleerde
opname. 89 In Tanum, Zweden wordt laserscanning al gebruikt bij het documenteren van de
rotskunst. 90

88
89
90
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Mesoniveau
Een gehele inventarisatie van de rotskunst in zowel Duitsland als Denemarken bestaat nog
niet. Om deze reden zijn veel dingen slechts een inschatting of een gemiddelde van de wél
gemeten resultaten. Sprockhoff heeft bijvoorbeeld veel dingen gedocumenteerd tijdens zijn
veldbezoeken, maar hij heeft niet uitvoerig rotskunst besproken of onderzocht. De vergelijking
in dit document kan veranderen op het moment dat er meer volledige onderzoeken plaatsvinden
in Duitsland en Denemarken. Daarnaast zou de vergelijking kunnen worden uitgebreid naar
Zweden en Polen, omdat deze gebieden ook behoorden tot de trechterbekercultuur. Dit zou
voor dit onderzoek echter te groot worden. Het is onmogelijk om op korte termijn alle cup
marks in Noordwest-Europa te documenteren. Op dit moment lopen er in Scandinavië veel
onderzoeken waarbij rotskunst gedocumenteerd en onderzocht wordt. 91 Een aanbeveling is om
deze onderzoeken goed in de gaten te houden zodat de informatie actueel blijft en eventueel
bijgewerkt kan worden.
Uiteindelijk kan worden toegewerkt naar een complete catalogus. Als er een gehele catalogus
is, kunnen patronen en voorkomens worden onderzocht op Europees niveau.
Macroniveau
De rotskunst die voorkomt op hunebedden in Noordwest-Europa (Denemarken, Noord-Duitsland
en Nederland) komt overeen. De meest voorkomende plek voor het aanbrengen van rotskunst
is de bovenkant van een deksteen. Daarnaast is de cup mark ook de meest voorkomende vorm
van rotskunst. Enkele uitzonderingen zijn uitgehouwen handen, zonnewielen en boten. Deze
uitzonderingen zijn echter slechts zo weinig voorkomend dat deze als uitzonderlijk beschouwd
kunnen worden. Door de inventarisatie van Nederland is een goed beeld gecreëerd over rituele
handelingen en hoe deze zijn uitgevoerd. Men vond het belangrijk dat megalieten versierd
werden met cup marks. Hoe zij hun rituelen uitgevoerd hebben, is lastig te bepalen. Wel is met
zekerheid te zeggen dat cup marks hier een onderdeel van waren. Toekomstige onderzoeken
kunnen er waarschijnlijk voor zorgen dat er meer inzicht komt in rituelen in de prehistorie,
inclusief rituelen die horen bij het aanbrengen van rotskunst. Daarnaast moet er niet alleen
gekeken worden naar onderzoeken die in Nederland plaatsvinden maar ook naar onderzoeken
zoals naar rotskunst in Scandinavië.

91
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14

Bijlagen

Bijlage I

Suddanmark

Plaats
Type
Tvevadgård, Årslev
Dysse
Knoldsborgvej 5B, Horneland Dysse
Egehøj, Horneland
Dysse
Bjerne Mark, Horneland
Sinebjerg I, Elmelund
Dysse
Dueredshøj, Horneland
Dysse
Højvang, Fåborg
Jaettestue
Stedstrup, Holbaek amt.
Jaettestue
Sotofte , Holbaek Amt.
Langdysse
Nilose Holbaek Amt.
Dysse
Love Herred
Dysse
Rolfshøj, Rolfsted
						
Tabel
20 Hunebedden met cup marks in Suddanmark.92
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Locatie
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen

Aantal cup marks
2
1
3
3
5
1
34
2
2
1
50
112

Svenstrup en Dahl, 2013, 158-159.
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Bijlage II

Schleswig-Holstein

Sprockhoff

plaats

Type

Locatie

49
65
71

Bohnert
Waabs
Ramsdorf

Dolmen
Dolmen
Dolmen

98
108
143
151
186
214
225
253
283

Rothenstein
Lindhöft
Bunsoh
Albersdorf
Giekau
Hohensasel
Nehmten
Fehmarn
Sierhagen

Stenenkamer
Dolmen
Dolmen
Langgraf
Langgraf
Dolmen
?
Dolmen
Dolmen

Deksteen
Deksteen
Vervaagd door
erosie?
Deksteen
Deksteen
deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Dekstenen

Tabel 21 Cup marks op de hunebedden in Schleswig-Holstein.
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Het Bunsoh hunebed bevat ook uitgehouwen handen en zonnewielen.

cup marks
aantal
1
9
?
6
1
Veel
2
30
15
?
2
35
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Bijlage III
Sprockhoff
312
323
325
326
330
331
332
335
336
337
340
343
348

Mecklenburg-Pommern
Plaats
Everstorfer
Mechelsdorf
Neu Gaarz
Neu Gaarz
Pennewitt
Mankmoos
Mankmoos
Gross Labenz
Kl. Görnow
Dabel
Hütter Wohld
Barkvieren
Staatsforst Cammin

350
365

Gnewitz
Nustrow

366

Vilz

371
372
374

Katelbogen
Diekhof
Forst Tarnow

Type
Dolmen

Locatie
Deksteen

Aantal Cup marks
31

Grote dolmen

Draagsteen
Deksteen

4
5

Ganggaf
Ganggraf

Deksteen
Deksteen
Deksteen

1
9
8

Ganggraf
Urdolmen
Grote dolmen
Ganggraf
Groot steengraf
Ganggraf
Grote dolmen
Groot dolmen
Groot dolmen

Draagsteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Dekstenen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen

4
4
52
167
5
4
4
22
3
73

Deksteen
Deksteen
Deksteen

13
13
27

Deksteen

24

Deksteen
Deksteen
Deksteen

1
5

Ganggraf
Uitgebreide
dolmen
Ganggraf
Ganggraf
Ganggraf
Ganggraf

Deksteen
Deksteen

122
5
4

Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen

42
68
5
6

Deksteen

6

Deksteen
Deksteen

107
21

Deksteen

20

Draagsteen

6

Draagsteen
Deksteen
Dekstenen

3
34
43

376
377
382

Forst Tarnow
Lenzen
Wilsen bei
Langhagen

Ganggraf
Ganggraf
Dolmen

383

Wilsen

385a
392

Serrahn
Remlin

Uitgebreide
dolmen
Dolmen
Steenkist

397
398

Teterow
Basedow

Groot dolmen
Groot dolmen
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Sprockhoff

Plaats

Type

Locatie

Aantal Cup marks

411
412
437

Grebbin
Domsühl
Freidorf

Deksteen
Deksteen
Deksteen

24
2
2

445
451

Erlenkamp
Genzkow

Dolmen
Ganggraf
Uitgebreide
dolmen
Uigebreide dolmen
Urdolmen

Deksteen
Deksteen

1
6

					

Tabel 22 Cup marks op de hunebedden in Mecklenburg-Pommern. 94

Bijlage IV

Brandenburg

Sprockhoff

Plaats

Type

Locatie

Aantal cup marks

455
457

Trebenow
Neuenfeld

Urdolmen
Dolmen

Dekstenen
Deksteen

18
7

Tabel 23 Cup marks op hunebedden in Brandenburg.

Bijlage V

Pommern

Sprockhoff

Plaats

Type

Locatie

Aantal cup marks

491
493
508
511
527
528

Lonvitz
Seelvitz
Altensien
Müggenhall
Sassen
Sassen

Grote dolmen
Grote dolmen
Grote dolmen
Urdolmen
Grote dolmen
Grote dolmen

Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen

5
3
27
6
7
18

535
540
542

Sassen
Gr. Zastrow
Gr. Zastrow

Grote dolmen
Grote dolmen
Grote dolmen

Deksteen
Deksteen
Deksteen

44
6
3
19

Tabel 24 Cup marks op hunebedden in Pommern.
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https://tw.strahlen.org/praehistorie/mvp/rerikneugaarz2.html geraadpleegd op 6-11-2018.
Mogelijk ook cup marks en een kruiswiel aanwezig op een draagsteen.
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Bijlage VI

Nedersaksen

Sprockhoff

Plaats

Type

Locatie

Aantal cup marks

607
616
619
630
635
667
723
777
783
790
792
798

Midlum
Meckelstedt
Bexhövede
Osterholz-Scharmbeck
Wanna
Bliedersdorf
Nahrendorf
Jastorf
Oetzen
Weste
Dörmte
Lehmke

Hohensteine
Grote dolmen
steenkist
Grote dolmen
Hünengrab
Langgraf
Langgraf
Langgraf
Hünengrab
Langgraf
Langgraf
Grote dolmen

Deksteen
Deksteen
Deksteen
Dekstenen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen
Deksteen

3
Veel
8
Veel
27
Veel
Veel
20
Veel
Veel
30
Veel

Tabel 23 Cup marks op hunebedden in Nedersachsen.
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