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Het grote hunebed van Borger, door professor dr. 

A.E. van Giffen voorzien van de aanduiding D27, is 

om meerdere redenen bekend. Allereerst omdat 

hier het oudst bekende onderzoek in een Drents 

megalietgraf heeft plaatsgevonden, althans voor 

zover bekend.1 Ten tweede omdat het hunebed 

het afgelopen jaar vaak in het nieuws is geweest 

vanwege een nabijzetting uit de Bronstijd, het 

grondradaronderzoek dat binnen het grafmonu-

ment heeft plaatsgevonden en, daarmee nauw 

samenhangend, de wens die door de directeur 

van het Hunebedcentrum is geuit om dit hune-

bed volledig op te graven.2 Deze bijdrage laat dat 

alles buiten beschouwing maar laat wel zien dat 

er nog nieuwe informatie over het steentijdgraf 

te ontdekken valt zonder een schop in de grond 

te steken.

De eerste tekeningen

De oudste afbeeldingen van hunebed D27 stam-

men van de hand van Caspar Reuvens (1793-

1835), hoogleraar te Leiden, en de schilder Jan 

van Ravenswaay (1789-1869). Ze dateren beide 

uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 

De door Reuvens gemaakte schets is in menig 

publicatie terug te vinden.3 De tekening van Van 

Ravenswaay is minder bekend. De tekst eronder 

luidt: ‘Hunnebed te Borger in Drenthe van de 

Westzijde bestaat uit 10 deksteenen waarvan de 

grootste 36 voet omvang heeft, en uit 35 kleinere 

waarop de grootste liggen of gelegen hebben. 

De lengte van dezen steenhoop is 6 roeden.’ 

Zes roeden is in totaal 22,5 m.4 Helaas geeft 

noch de tekening van Reuvens noch die van Van 

Ravenswaay een goed beeld van het monument, 

dat wil zeggen maakt niet duidelijk in welke 

staat de grafkelder op dat moment verkeerde. 

Van Ravenswaay noemt 10 dekstenen. Ik neem 

aan dat hij in zijn telling de poortdeksteen heeft 

betrokken.

De oudste foto’s

Onlangs kreeg ik van Jeroen ter Brugge, hoofd 

Collecties van het Maritiem Museum te Rotterdam, 

een viertal foto’s onder ogen die hij jaren geleden 

kocht bij het antiquariaat Ab van der Steur in 

Haarlem. De foto’s (30,5 x 24,9 cm) zijn op kartons 

geplakt (48,5 x 39,4 cm). Alle kartons zijn rechts-

onder van een stempel voorzien, te weten een 

cirkel waarbinnen een heraldisch wapen met helm-

teken waaromheen de tekst ‘Fr. Jul. von KOLKOW 

*Groningen*. Een van de foto’s heeft een gedrukte 

tekstplakker (9,2 x 7,6 cm): 

‘BORGER

HUNEBED IN DRENTHE

Lang 21 M., breed 3 M. Getal steenen 43.

Heeft 10 deksteenen; van deze is de grootste 3 M. 

lang, 2 M. breed, 1.10 M. dik; aan de Z.W. zijde eene 

voorpoort van 6 steenen.

Geographische Richting N.W. = Z.O.

De aanleiding tot het verschijnen van deze bijdrage is tweeledig: 

de overdracht van een reeks foto’s van D27 gemaakt door de 

Groningse fotograaf Friedrich Julius von Kolkow aan het Drents 

Archief en de ontdekking van een inrichtingsschets van het terrein 

rondom het provinciale hunebed in het Nationaal Archief in 

Den Haag. Beide aspecten hebben tot op heden weinig of geen 

aandacht gekregen. Provinciaal archeoloog Wijnand van der 

Sanden zet de documenten in perspectief.

Een hunebed in een 

park 
Een bijdrage tot de biografie van het grote hunebed 

van Borger

1- 1685; J.A. Bakker, ‘De 

opgraving van het Grote 

Hunebed te Borger door 

Titia Brongersma op 11 juni 

1865’ [bedoeld wordt 1685], 

Nieuwe Drentse Volksalmanak 

101 (1984) 103-116 en J.A. 

Bakker Megalithic Research 

in the Netherlands, 1547-1911. 

From ‘Giant’s Beds’ and ‘Pillars 

of Hercules’ to accurate inves-

tigations (Leiden 2010) spec. 

54-56.

2- De meningen over de 

wenselijkheid van dat laatst-

genoemde voornemen lopen 

sterk uiteen. De belangstel-

lende lezer wordt verwezen 

naar de discussie die hier-

over in 2010 gevoerd is in het 

tijdschrift Archeobrief 14, nr. 

3, 15-20 en nr. 4, 28-32.

3- Zie bijvoorbeeld E. van 

Ginkel, S.W. Jager en W.A.B 

van der Sanden, Hunebedden 

– monumenten van een steen-

tijdcultuur (Abcoude 2005) 

133. 

4- Bedoeld wordt ongetwij-

feld de in Nederland sinds 

1808 gebruikte Rijnlandse 

roede (3,76 cm). De exacte 

datering van de tekening 

van Van Ravenswaay is niet 

bekend, maar hij moet 

voor 1838 vervaardigd zijn, 

want in dat jaar werd een 

lithografie van deze teke-

ning gebruikt in de Drentse 

Volksalmanak (t.o. p. 112). 
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Dit hunebed kon niet anders dan in 4 gedeel-

ten gephotographeerd worden wegens te korten 

afstand.

Heeft op de plaats waar de naamtafel staat, eene 

hoogte van 2.10 M.’

Het gaat hier om foto’s die gemaakt zijn 

door de Groningse fotograaf Friedrich Julius von 

Kolkow (1839-1914), van oorsprong afkomstig 

uit Danzig. Hij vestigde zich in 1863 in Groningen 

en verwierf al snel enige faam. Uiteindelijk zou hij 

het schoppen tot hoffotograaf van prins Hendrik 

der Nederlanden (zoon van Koning Willem II) en 

Koning Willem III. We weten dat hij diverse hune-

bedden gefotografeerd heeft, want met zijn stereo-

foto’s van Drentse steengraven nam hij deel aan de 

Wereldtentoonstelling in Wenen (1873). Of dat de 

enige reden is geweest dat hij een selectie van de 

megalietgraven vastlegde, of dat hij een bijzondere 

interesse in deze prehistorische bouwsels had, of 

dat hij wellicht in opdracht werkte weten we niet. 

Drs. M. Goslinga doet de interessante suggestie dat 

Lukas Oldenhuis Gratama bij het maken van de 

stereofoto’s betrokken zou kunnen zijn. Hij baseert 

zich hierbij op het feit dat het bordje-met-maatlat 

de foto’s eerder een documentair dan een artis-

tiek karakter geeft.5 Hij maakte onder meer een 

fraaie opname van een van de Rolder hunebedden 

en daarnaast vervaardigde hij stereofoto’s van 

de megalieten van Rolde, Borger, Eext, Midlaren, 

Tynaarlo en Emmen. Op deze foto is het karak-

teristieke ‘maatbalkbordje’ te zien dat we telkens 

op foto’s van Von Kolkow tegenkomen.6 Het mag 

niet uitgesloten worden dat Von Kolkow enkele 

jaren eerder al een foto van datzelfde hunebed 

(thans bekend als D18) maakte. Deze foto was 

al in 1870 in Assen te koop maar hier ontbreekt 

het karakteristieke bordje.7 De stereofoto’s heeft 

hij in 1872 gemaakt en dat zal vermoedelijk ook 

de datering zijn van de hier besproken vier foto’s 

van het in 1869 door het Rijk verworven hunebed 

van Borger.8 Dat betekent dat Von Kolkows opna-

men vooraf gingen aan het bezoek van de Engelse 

geleerden William Collings Lukis en Henry Dryden, 

die het hunebed van Borger (en vele andere) in 

1878 gedetailleerd vastlegden op tekening (schaal 

1:48).

Het hunebed is vanuit het zuiden gefotogra-

feerd. De foto’s tonen mijns inziens de volgende 

stenen of delen daarvan (nummering naar Van 

Giffen):

Foto 1: Sl1, D1 op Z1’, D2 op Z2 en Z2’, I2’-3’, 

D3 op Z3; foto 2: D2 op Z2’, I2’-3’, D3 op Z3 en 

Z3’ en D4 op I3’-4’; foto 3: punt D3 op Z3’, D4 

op I3’-4’, Z4’, D5, Z5’, D6 en PD1; foto 4: D5, Z5’, 

D6, PD1, P1’, P2, P2’, Z6’, D7, D8 op Z8’, D9 op 

Z9’ en Sl2?. 9

5- Drs. M. Goslinga, 

‘Drenthe driedimensionaal. 

Stereofotografie in Drenthe 

van circa 1860 tot 1930’, 

Waardeel 28 (2008) afl. 3, 1-17, 

aldaar 7). Goslinga’s sug-

gestie kan helaas (nog) niet 

onderbouwd worden.     

6- Zie voor deze foto W.A.B. 

van der Sanden, Reuzenstenen 

op de es – de hunebedden 

van Rolde (Zwolle 2007) 92. 

Goslinga, ‘Drenthe driedi-

mensionaal’, 4-7.

7- Van der Sanden, 

Reuzestenen, 91. Voor Von 

Kolkow zie ook: H. Wierts, 

Photographieën & Dynastieën; 

beroepsfotografie in Groningen 

1842-1940 (Groningen/Bedum 

2000) 15-17, 63, 131-132; ook 

V.M. Schmidt (ed.), Groningen 

Objectief Bekeken; fotografische 

stadsgezichten door Friedrich 

Julius von Kolkow (1839-1914) 

(Groningen 2000) 9-10.

8- In een recent verleden is 

het hunebed door ruiling in 

provinciaal bezit gekomen.

De vier foto’s die Von 

Kolkow in 1872 van D27 

maakte en die onlangs aan 

het Drents Archief zijn 

overgedragen (Collectie 

Drents Archief)
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‘Plan van aanleg bij het 

groote Hunebed te Bor-

ger’ (Collectie Nationaal 

Archief, Den Haag)
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Het bordje met daarop de naamsaanduiding 

‘Borger’ heeft Von Kolkow zelf meegenomen,  want 

het is duidelijk een verplaatsbaar element; de 

staander deed tevens dienst als maatbalk.10 De 

foto’s zijn, gezien de schaduw van het naambordje-

met-maatbalk op foto 2, niet al te laat in de middag 

genomen. 

Het is interessant om de foto’s te vergelijken 

met de stereofoto’s die Von Kolkow maakte en die 

zich in de collectie van het Drents Archief bevin-

den. De afmetingen hiervan bedragen 17,7 x 8,7 

cm (karton), de foto’s zelf 15 x 8 cm. Van het grote 

hunebed van Borger bestaat een serie van zeven. 

De nummering is willekeurig. In volgorde van west 

naar oost gelegd gaat het respectievelijk om num-

mer 19, 26, 22, 15, 20, 24 en 17. De eerste vier 

komen sterk overeen met de eerder besproken 

grote serie, al zijn er wel verschillen aan te wijzen. 

Zo staat het bordje niet op dezelfde plaats, in ieder 

geval niet op de eerste twee foto’s. De reeks ste-

reofoto’s biedt een beter overzicht van het gehele 

monument, onder andere omdat het meer details 

van de oostelijke helft onthult (foto’s 24 en 17). 

Verder zien we een wandelpad aan de noordkant 

om het hunebed buigen (foto 17) en wat op de 

stereofoto’s vooral opvallend is, is de bomenrand 

op de achtergrond. Het kan niet anders of Von 

Kolkow moet deze op zijn grote serie hebben 

weggeretoucheerd. Het miezerige oostelijke den-

nenboompje is overigens op beide series te zien. 

Mijns inziens gaat het bij beide series om de oudste 

foto’s van D27. 

Over het pad en de bomen lezen we bij Harm 

Tiesing. Zijn beschrijving stamt uit 1904. Tiesing 

noemt 9 dekstenen, waarvan er 7 niet meer op hun 

oorspronkelijke plaats lagen, en 45 zijstenen.11 Hij 

meldt verder dat Harm Eggens, de eerste armen-

vader van het daar vlakbij gestichte armenhuis, de 

heide waarin het hunebed lag begon te ontginnen, 

er dennen en berken plantte en in dat bosje ook 

enige wandelpaden aanlegde. Eggens zorgde ook 

voor enkele bloemperken nabij het megalietgraf, 

wat niet iedereen waardeerde. Na Eggens’ dood 

trad het verval in: de berken en dennen legden het 

loodje. In deze fase ging het hunebed voor fl. 200 

over in handen van het Rijk en maakte Von Kolkow 

zijn foto’s. Op de schets die William Collings Lukis 

op 13 juli 1878 van D27 maakte en waarbij aange-

geven staat ‘view looking WSW’, staat achter het 

hunebed, dus aan de zuidkant,‘fir trees’ te lezen, 

‘dennenbomen’. Het gaat hier dus om (een deel 

van) het door Eggens aangeplante bosje.   

Het parkje van Metz

Kort na de eeuwwisseling trad er een verandering 

op. Dankzij inspanningen van burgemeester Olthoff 

is er, in samenspraak met het Rijk, een nieuwe 

omgeving geschapen voor het hunebed. Het bos 

werd voor het grootste deel geveld en er werd 

een parkachtige omgeving gecreëerd waarvoor W. 

Mets, een boomkweker uit Nieuw-Buinen, tekende, 

aldus Tiesing. Het moet hier gaan om Wate Metz 

(overleden te Zwolle in 1948).12 De schets van 

zijn plan dook op in het Nationaal Archief in Den 

Haag.13 Het document, dat de titel heeft ‘Plan van 

een aanleg bij het groote Hunebed te Borger’, 

bevat een zeer uitgebreide handgeschreven legen-

da waarop de verschillende onderdelen van de 

voorgenomen beplanting staan aangegeven. Naast 

de schaalstok staat: schaal 1:20.000. Helaas is de 

tekening ongedateerd en andere archiefstukken 

verwijzen er ook niet expliciet naar. Omdat hij tus-

sen documenten uit 1903 zit, mogen we aannemen 

dat de tekening uit dat jaar stamt. 

Het terrein op de tekening is enigszins trape-

zoïdaal van vorm, wat overeenkomt met de ter-

reinvorm die Van Giffen jaren later beschrijft en 

waarvan hij meldt dat deze een oppervlakte van 

1720 m2 heeft. De ingang bevindt zich in de zuid-

westhoek. Het binnenterrein is geleed in een reeks 

min of meer geometrische groene vormen die van 

elkaar gescheiden worden door smalle gele zones.  

Onder de groene vormen zijn een ovaal te 

herkennen (waarin het hunebed staat aangegeven), 

een cirkelvorm, een kommavorm, een bootvorm 

en een smalle croissantvorm. In de groene rand van 

het terrein is in de zuidoosthoek een ovale ruimte 

opengelaten. 

Aan de noordrand staat ‘oud houtgewas het-

geen is blijven staan’. Naast het hekje waarbij 

‘Ingang’ geschreven staat, is een x geplaatst met 

de aanduiding ‘het terrein is afhellend vanaf het 

hunebed tot de ingang’. Daaronder een groene 

balk waarachter ‘gras met Crocus knollen geplant’, 

en een gele balk met daarachter ‘paden’. Daarna 

volgt een legendadeel dat uit zeventien nummers 

bestaat. Opvallend is dat Nederlandse en Latijnse 

termen door elkaar gebruikt worden.14  

1: Acer Neg. fol.fer (Acer Negundo = vederes-

doorn; het zal gaan om een variëteit)

2: 1 dub Roode doorn 1 Gouden regen 1 Tamme 

Kastanje

3: 2 Prunus Padus (vogelkers) 1 Pr. P. Aucubafol (een 

variant met Aucuba-achtige bladeren)

1 Acer purp. (Acer = esdoorn, hier een variëteit)

4: 1 Prunus Padus Aucubafol:

5: 1 Fagus sylv: 2 Vogelkers

6: 1 Beuk

7: 1 Populus Alba Nivea (Populus alba = abeel, hier 

een variëteit) 5 Beuken

8: 1 Zwarte Beuk

9: 3 Beuken

10: 1 Acer purp 2 Robinia sp. Acacia (Robinia 

pseudoacacia is de Latijnse naam van de Acacia) 2 

Castanea vesca (vermoedelijk Castanea sativa, de 

kastanje) aangevuld met Eschdoorn 

11: 22 Schoonbladige soorten als Acer Neg. Fol. 

var: Acer purp. en [onleesbaar] Ulmus Camp 

(Ulmus campestris is de iep) [onleesbaar] enz. enz.      

12: 18 [onleesbaar] heesters als: Prunus piccardie 

9- A.E. van Giffen, De hune-

bedden in Nederland (Utrecht 

1925-1927) 75-77; Van Giffen 

noemt in totaal 47 stenen 

bij D27. 

10- Goslinga, ‘Drenthe driedi-

mensionaal’, 5.

11- Ik ontleen de beschrijving 

van Tiesing aan B. Liewes, 

De geschiedenis van het grootste 

hunebed. Feiten, beelden en ver-

halen (Bedum 2009) 13-15.

12- Ik dank deze informatie 

aan H.M. Luning, Assen.

13- NA Den Haag, toegangs-

nr. 2.04.13. Ministerie 

Binnenlandse Zaken: afd. 

Kunsten en wetenschappen 

nrs. 1477-1482. Inv.nr. 1482 

Hunebedden 1874-1918.

14- Ik ben prof. dr. H.T. 

Waterbolk, Haren, zeer 

erkentelijk; zonder zijn hulp 

had ik de legenda in veel 

beperktere mate kunnen 

duiden. 
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(een soort Prunus) Malus baccata (een soort wilde 

appel) enz.

13: 8  (dito)  allen Prunus piccardie

14: 32 Struikheesters als Ribes sang (Ribes san-

guineum = rode ribes) Lonicera (= kamperfoelie) 

Deutzia cren (Deutzia crenata = bruidsbloem) 

Indigofera (= Indigostruik)

enz enz.

15: 16 Rododendron Ponticum en Cunninghamia 

(twee soorten rhododendron)

16: 5 Mahonia Aquifol: (mahonieplant)

17: 20 dekheesters aangevuld met Eschdoorn

De fijne dennen zijn aan de buitenrand langs 

gepoot

De lijst geeft aan dat er vooral vogelkers, beuk, 

esdoorn, populier, heestersoorten en rododen-

drons geplant zouden worden. Opvallend zijn de vijf 

mahoniestruiken direct rondom het hunebed. Er is 

een prentbriefkaart uit het begin van de twintigste 

eeuw waarop iets van het plan herkenbaar is. De 

foto is gemaakt vanaf het zuiden en we zien de cir-

kel en de bovenkant van de ‘komma’. De contouren 

zijn reeds aangegeven maar de geplande bomen 

en struiken zijn niet zichtbaar. Brieven in hetzelfde 

dossier maken melding van ‘koop nieuwe aanplant’ 

en ‘nieuwe beplanting’ maar of het plan zoals het 

ontworpen is ooit uitgevoerd is, is niet zeker. 

De parkaanleg ziet er op de ansichtkaart 

onschuldig uit, maar heeft al met al toch het 

nodige gewoel in de aarde tot gevolg gehad. Toen 

Van Giffen in 1938 op zoek ging naar de eventuele 

steenkrans die ooit dit hunebed omgeven zou kun-

nen hebben, een suggestie die ingegeven is door 

een opmerking van R. Westerhoff (‘Rondom heeft 

eene rij van kleinere steenen gelegen, waarvan de 

overgeblevene holten nog te zien zijn’) moest hij 

constateren dat de bodem door diepspitten te 

zeer geroerd was om de vraag of er werkelijk ooit 

kransstenen rondom het grafmonument gestaan 

hebben, nog ooit te kunnen beantwoorden.15 

In de tweede helft van de jaren dertig bleven 

Van Giffens inspanningen niet beperkt tot het 

zoeken naar de potentiële steenkrans maar res-

taureerde hij het hunebed ook en wist hij het 

reservaat te vergroten. Tegelijkertijd heeft hij de 

kern van de huidige beplanting laten aanbrengen.16 

Het parkje van Metz had daarmee afgedaan.

Tot slot

De verkoop van hunebed D27 aan het Rijk in 1869 

ging met enkele voorwaarden gepaard. Het hune-

bed mocht niet gesloopt worden en moest te allen 

tijde voor iedereen kosteloos toegankelijk blijven. 

Dat weerhield de kerk er niet van om achter het 

tourniquet bij de ingang van het reservaat een 

veldkeien zuiltje met ingemetseld kistje (uiteraard 

met slot) te plaatsen, in de hoop dat bezoekers 

daar een bijdrage voor de armen zouden achterla-

ten.17 Wanneer dit offerblok weggehaald is en waar 

het zich thans bevindt, is mij onbekend.18 

15- Geciteerd in Van Ginkel 

et al., 178. 

16- Aangegeven in Beheersplan 

D27 voor de periode 1985-

1995 zoals opgesteld door 

Staatsbosbeheer (1985, 12).

17- Mondelinge mededeling 

wijlen F. Modderkolk, augus-

tus 2005.

18- De auteur is diverse per-

sonen dankbaar voor hun 

hulp bij de totstandkoming 

van dit artikel. Behalve de 

al eerder genoemde per-

sonen gaat het om Wout 

Arentzen, Utrecht, dr. Jan 

Albert Bakker, Baarn, dr. 

Ayold Brongers, Amersfoort, 

dr. Paul Brood, Nationaal 

Archief, Den Haag, Rinus van 

Doveren, Westervoort, Saïd 

Mooijman, Smilde en drs. 

Jeroen ter Brugge, Maritiem 

Museum, Rotterdam. 

Op deze ansichtkaart, 

verstuurd in februari 1904, 

is een klein deel van de 

parkaanleg zichtbaar (Col-

lectie R. van Doveren, 

Westervoort)


