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Voor de hoofdingang van het
Rijksmuseum Twenthe ligt een
30.000 kilo wegende granieten
karbonkel. Een eerbetoon aan de
stichter Jan Bernhard van Heek
(1863-1923), wiens naam in de steen
staat gebeiteld.
Het is eigenlijk een .zwcrfstcen', die
in de ijstijd 100.000 jaar geleden, toen
een groot deel van Europa met
ijsmassa 's uit het hoge noorden
overdekt was, tot bij de
Lonnekerberg werd voortgeschoven.
Toen het klimaat zachter werd e n het
ijs smolt, is hij hier achter gebleven .
Bij het cu ltiveren van grond op het
erve Rooivink aan de Oude
Deventerweg is de reusachtige
rolsteen door de eigenaar
H . Bergerink onder de heide
aangetroffen. Bcrnard Sanders kwam
op het idee hem voor het mu seum
neer te leggen. Voor de uitvoering
zorgde een commissie bestaande uit
B. Sanders (voorzitter),]. P. van
Amerongen (secretaris), H . P. H. van
Glabbeek (penningmeester),
H . Bcunk, J .]. van Deinsc,
P. Ebbingc, ir . A. M. D . Glerum,
F. Hardick , F. Hartrnann. Alex
Mcnko, ir. H . G. Mos,]. Schuiling,

]. C. Smulders, A. Wagener en
A . Weversjr.
Voor het vervoer van Lonneker naar
Enschede werd een spoorwegwagon
van 35 ton gebruikt , waarop van
hout en ijzer een raamwerk was
gebouwd om de druk te verdelen .
Door een tractor werd de zwaar
beladen wagon over rails naar de
steenfabriek van Smulders aan de
Oldenzaalsestraat getrokken . Telkens
werd een stuk rails voor de wagon
gelegd en dan weer afgebroken . Bij
Smulders kon de wagon op de
spo o rlij n Oldenzaal-Enschede
worden gezet en 's na chts door een
lo comotief naar het terrein van de
Katoen spinnerij Barn shoeve dicht bij
het museum worden getrokken .
Vandaar geschiedde het laatste stukje
van het transport zoals dat in
Lonnckcr was gebeurd .
De kolos voor het Rijksmuseum is
overigens niet de enige, die in deze
omgeving is aangetroffen. Er zijn er
meer opgedolven. In de meeste
gevallen kregen zij in dorp of wijk
een plaats als herkenningspunt of
versiering, of zo maar als geologische
curiositeit.
Lco Nijkamp
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