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Wie van de drie: Boivin,
Van der Bilt of Van Giffen?
Hoe bij de doop van het wandelboek langs de hunebedden
de Gouden Kei werd uitgereikt aan Eric van der Bilt, en de
kleindochter van Van Giffen de ster van de middag werd.
ED VAN TELLINGEN

H

et boek De Loop langs de Hunebedden werd gisteren ten
doop gehouden in het Hunebedcentrum in Borger. Maar bij wie
van de drie moeten we beginnen?
Bij Bertus Boivin? Dat zou wel logisch zijn. Hij is de schrijver van het
boek en de man die samen met routeuitzetter Roelof Huisman een
wandelboek samenstelde langs alle
53 hunebedden in Drenthe (en nog
eentje in Groningen, in Noordlaren).
Of bij Eric van der Bilt? Hij is nog
een paar dagen directeur van Het
Drentse Landschap en de bedenker
van het idee. Bovendien de man die
het eerste exemplaar uitreikte en
dat was tegelijk zijn laatste officiële
handeling als directeur.
Van der Bilt kreeg bovendien zelf
gisteren – uit handen van Hein
Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum – de Gouden Kei, een
bijzondere onderscheiding. Klompmaker: ,,Hij is de man die op ongeregelde tijden veel voor de hunebedden en het Hunebedcentrum heeft
gedaan.’’
Of toch bij Tineke Zweers-Van Giffen? Zij is de vrouw die het eerste
exemplaar van het boek kreeg uitgereikt en daar is een heel goede reden
voor. Tineke Zweers (74) is de kleindochter van Albert Egges van Giffen,
de beroemde archeoloog uit Groningen die zijn jeugd doorbracht in Diever. Een dorp waar Van Giffen, op
zijn landgoed de Heezeberg, ook de
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zomers doorbracht in een directiekeet, die hij had gebruikt bij opgravingen in Ezinge (in Groningen) en
daarna had laten verplaatsen naar
De Heezeberg.
Zonder de grootvader van Tineke
Zweers zouden de Drentse hunebedden niet zo goed geconserveerd zijn.
In 1928 publiceerde Van Giffen de
monumentale atlas van al die hunebedden. Nog een enkel antiquarisch
exemplaar bestaat van dit lijvige en
rijk geïllustreerde boekwerk, en Tineke Zweers heeft er één van.
Prof. dr. Albert Egges van Giffen
overleed in 1971; hij ligt begraven in
Diever. Via haar vader Jan Beitj
(spreek uit ‘Beik’) van Giffen erfde

Tineke de Heezeberg het adembenemend mooie en 21 hectare grote
landgoed bij Diever. Inmiddels is het
landgoed van Tineke Zweers-Van
Giffen en echtgenoot Gart Zweers in
zijn geheel overgegaan in andere
handen, maar de naam van haar
grootvader blijft er voor eeuwig aan
gekoppeld.
Terug naar het dikke wandelboek,
dat negentien wandeletappes bevat.
Elke etappe leidt langs historische,
landschappelijke, archeologische en
cultuurhistorische bijzonderheden.
Het kost 13,50 euro en is binnen een
paar dagen verkrijgbaar in de winkels en via de site van Het Drentse
Landschap.

