Nederlands grootste zwerfkei
te Winterswijk gevonden
Mevr. Els Langedijk-Kreiken

Op zaterdag 14 oktober 1972 bracht de N.O.S. televisie-opnamen van de grootste
kei die ooit i n Nederland is gevonden. De voorgeschiedenis van dit 'reuze'-nieuws
was het volgende:
In het land van landbouwer Geesink, i n de buurtschap Meddo te Winterswijk werden
draineerbuizen gelegd en stootte men op een steen. A l spittend merkte men, dat die
toch wel erg groot was en het interessant zou zijn, hem helemaal bloot te graven.
Toevallig bestond de voetbalclub van Meddo, waarvan de zoon van de heer Geesink
lid is, 25 jaar. De herdenkingsfeestelijkheid hiervan zou worden verhoogd met het
oprichten van deze steen als 'monument' bij de ingang van het voetbalveld. Er k w a m
een rel over, want de meeste niet voetballende M e d d o ë n a r e n wilden de steen i n 't
dorp hebben, bij de kerk.
Mijnheer pastoor was genegen een stukje van z'n tuin af te staan voor dit doel. H e t
zou een mooi plekje zijn, met een paar bankjes i n 't groen erom geschaard voor
vrijende paartjes en keuvelende renteniers. D o c h i n de kleine buurtschap bleek men
niet onverdeeld aan de plaats waar de kei zou kunnen worden neergezet, te kunnen
wennen. Z o hing zaterdagmorgen een bordje op de steen met het opschrift: 'Ik voel
me niet happy met mijn toekomstige plaats'.
Hoe schoon het idee van de neringdoende M e d d o ë r s ook was, het werd niet uitgevoerd, omdat de voetballende jonge Geesink de beste ijzers i n 't vuur had. De nieuwe
Winterswijkse Courant rapporteerde hierover: ' M e t veel mankracht zette de sportclub zich i n , maar deze zwerfkei bleek zo zwaar en van zo grote omvang, dat meer
nodig was dan mankracht en enkele tractoren.
Daarom wendde men zich tot het transportbedrijf van Wesel uit Hengelo en zaterdag20
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morgen 14 oktober 1972 was het zover, dat deze monsterkei i n de takels hing en
vervoerd kon worden'.
De vindplaats van de steen bevond zich aan de Meddose-weg =b 350 m . ten oosten
van de R.K. kerk van Meddo, de St. Janskerk en ongeveer 6 a 8 m. van de weg af
't land i n . H e t is een graniet, geen herkenbare soort, dus geen gidsgesteente. Er zit
een schuifvlak aan, een afgeslepen kant. Helaas heeft men verzuimd een exacte gewichtsbepaling uit te voeren, zodat we zelf op pad gingen o m hierover gegevens te
verzamelen.
De grootste dikte (horizontaal gemeten) is 7 m en 6 cm. dus gemeten over de 'uitbouw' rechts van foto no. 4. Met een steen aan een touw hebben we toen de omtrek
gemeten bovenlangs (zie foto 3). Links staande wierp Griffioen de steen bovenover
naar recht, beide uiteinden van het touw tot waar het metselwerk begint. De touwlengte was toen 11 m en 70 cm. Daarna (zie foto 1) wierp hij de steen van rechts
naar links. Twee keer kwam de werpsteen i n de boomtakken terecht, maar de derde
keer kwam hij keurig beneden. Bij nameten bleek de lengte 11 m . te zijn. We hebben
samen deze metingen zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Jammer dat je hem (de steen)
niet in de badkuip kunt dompelen, met Archimedes kwam je dan tot een zuivere i n houdsberekening!
Twee knappe wiskundigen te Enschede maakten aan de hand van deze summiere
gegevens, onafhankelijk van elkaar, een berekening en kwamen op een gewicht van
minstens 40 ton oftewel 40.000 kg. D i t k w a m goed overeen met berekeningen die
reeds door anderen gemaakt waren.

Kanonskogels en Drachenfelstrachiet
W . F. Anderson

Als gevolg van mijn verzoek mocht ik van vele zijden inlichtingen ontvangen, waarvoor mijn grote erkentelijkheid. Ik hoop deze gegevens i n de loop van dit jaar nog
als één geheel te publiceren. Historische gegevens ontving ik van Mej. L . G . van
Vliet en de Heren J. M . Minnema, R. Jansen, J. G . Zandstra, D r . G . J. Boekschoten,
R. Kuiper, C. Borgstein. Ook ontving ik enige gegevens omtrent zwerfsteenvondsten
van Drachenfelstrachiet. Echter veel minder dan ik gedacht had. Vele prominenten,
o m er maar enkele te noemen Koenderink, van H o u t u m , Vrijman enz. enz. lieten nog
niets van zich horen. Meerdere berichten zou i k bijzonder op prijs stellen, waarvoor
ik reeds nu hartelijk dank zeg.
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