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Woord vooraf 
 

Waarom sporen uit de oudheid opgraven?  Wat kun je ermee? Is het belangrijk voor de 
geschiedenis? Is het verleden spannend?    

Staand in Roemenië aan de Zwarte Zee. Recht de zee over is Georgië en in het noorden de 
Oekraïne en de Krim, in het zuiden Turkije. Er zijn onderzoekers die geloven dat waar nu de 
zeebodem is ooit mensen leefden. Toen het landijs ging smelten steeg de zee, brak door het 
land en overstroomde het dal. Zo ontstond de Bosporus. Er wordt gezegd dat dit de 

oorspronkelijke zondvloed was.  

De bekoring van de Middeleeuwen is ten dele toe te schrijven aan het feit dat ze zowel dichtbij 
als ver weg liggen. Ze zijn dichtbij genoeg om voor onze verbeelding begrijpelijk te zijn, en ver 
weg genoeg om vervuld te zijn van mysterie en magie. De Middeleeuwen zijn voor ons 

vertrouwd en vreemd tegelijk, werkelijk en onwerkelijk.   

De belangstelling voor overblijfselen van vroegere bewoning is ontstaan in de tijd van de 
Renaissance en Verlichting. In die periode kwam de mens in het centrum van de belangstelling 
te staan. En niet alleen de levende mens, maar ook de geschiedenis van de mensheid. 
Bodemvondsten werden niet langer in verband gebracht met goddelijk toeval, maar werden 

beschouwd als restanten van vroegere beschaving. 

Dat er al lang mensen op het grondgebied van Enter woonden, betekent niet dat het dorp zelf 
zo oud is. Prehistorische woonplaatsen werden namelijk van tijd tot tijd verplaatst, onder meer 
omdat de grond die men bewerkte uitgeput raakte. Het is niet bekend op welk moment men 
zich definitief vestigde op de plaats die nu Enter heet.  Archeologen nemen het verleden van 
Enter onder de loep. De verwachting is groot. Ze hebben al meerdere sporen van boerderijen 
van zo'n duizend jaar oud gevonden. Entersen klagen steen en been over de rommel, 
zandbulten en de kale vlakte op het Middenplein. Ook is de aanpak van de Dorpsstraat door 
vertraging van de bouwwerkzaamheden naar 2020 geschoven. Een van de redenen voor de 

vertraging is dat er archeologische vondsten zijn aangetroffen. 

Dit boek behandeld de opgravingen in Enter en omstreken vanwege de publieke belangstelling 
voor archeologie. De belangrijkste bronnen zijn de rapporten van de onderzoekers. Jammer 

dat de artefacten verdwijnen in musea buiten Enter. 

 

 

Inleiding  

Uit archeologische bronnen kunnen we veel leren over de leefwijze van onze voorouders. Veel 
van die bronnen liggen echter verborgen onder de oppervlakte. De bodem kan dan ook 
beschouwd worden als een enorm archief, een ‘bodemarchief’ van ten dele onbekende omvang 
en alleen door opgraving te raadplegen. Een archeologische opgraving  is een 
archeologisch medium om in de bodem aanwezige materiële resten (zoals artefacten, 
architectonische structuren) en andere sporen van menselijke activiteit of aanwezigheid te 
traceren en te bestuderen. De bedoeling ervan is om wetenschappelijke vraagstukken omtrent 

het menselijke verleden te kunnen beantwoorden.  
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Archeologie is de leer van het oude. Het is de wetenschap die gericht is op ‘de reconstructie 
van (aspecten van) menselijke samenlevingen op grond van materiële resten die hun 
oorspronkelijke functie reeds lang geleden hebben verloren en vaak door de bodem aan het 

oog zijn onttrokken. Het bepalen van het archeologisch belang gebeurt op basis van een 

veldkartering, een methode om vindplaatsen onder de oppervlakte op te sporen. 
Oppervlaktevondsten wijzen op ondiepe vindplaatsen en grondboringen verschaffen inzicht in 
dieper gelegen overblijfselen. Het aantal karteringen is sinds 1995 sterk toegenomen, met een 
grote activiteit in 2000 en 2001.  

Archeos betekent `oud’ in het Grieks, en `logos’ betekent `kennis’. Archeologie is dus `kennis 
van het oude’, of, anders gezegd, weten hoe het vroeger was. Archeologen bestuderen het leven 
van mensen in vroegere tijden. Daarvoor kijken ze niet naar oude schilderijen of oude 
gebouwen, al gebruiken ze die vaak wel bij hun werk. Ze graven ook geen fossielen op, al 
weten ze vaak veel van oude botten. Archeologen kijken naar dingen die mensen hebben 
gemaakt en hebben gebruikt, en die ze daarna hebben weggegooid of begraven. Die dingen 

zitten dan ook bijna altijd onder de grond.  

De hygiëne in die oude huizen van weleer, ook in de stallen, stond of viel duidelijk met de 
mate van zorgzaamheid en netheid van de boerin. Want 'ne goo'e kat en ne goo'e vrouw hoalt 
't hoes kloar.’ In de omgeving van Enter waar men in de bodem verschillend gekleurd kiezel 
aantreft heeft men hiervan in de keukenvloer figuren, letters of jaartallen gevormd.  De 
boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet en hout) en 
gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de mest van de 
veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de ploeg en werd als bouwland in 
gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe 
akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude verlaten huisplaatsen de basis vormen 
van de in deze streken zo markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van 
aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het verschijnsel dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn 

dan nederzettingen. 

Archeologen staan voor een dilemma. Aan de ene kant leveren opgravingen informatie over 
het verleden op, maar aan de andere kant gaat door het opgraven de bron van die informatie 
verloren (Holleman 1996). Inmiddels is er redelijk consensus bereikt over het standpunt om 
zoveel mogelijk van het bodemarchief intact te laten. Dat wil echter niet zeggen dat er niets 
meer opgegraven wordt. Veel opgravingen gebeuren niet primair op basis van archeologische 
interesse maar om te redden wat er te redden valt. Dit archeologisch graafwerk is een 
uitvloeisel van het Verdrag van Malta, dat in 1992 werd aanvaard door de leden van de Raad 
van Europa en per 1 september 2007 in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Het 
verdrag roept landen op om bij verstoringen van het bodemarchief archeologisch onderzoek 
te doen als er vondsten verwacht kunnen worden. In Nederland wordt sinds ‘Malta’ bij grote 
infrastructurele projecten archeologisch onderzoek in een vroege fase van de planning 
opgenomen.  Reddingopgravingen worden zo genoemd omdat het doel is om zoveel mogelijk 
gegevens veilig te stellen die verscholen liggen in een terrein dat binnenkort verstoord of zelfs 
geheel vernietigd gaat worden. Er moet opgegraven worden om vele aspecten van het verleden 
van de mens waarvan geen geschreven bronnen bestaan te bestuderen. Gedurende de lange 
periode, waarin het bestaan van de mens zich afspeelde zonder schrift, kunnen sporen vaak 
alleen teruggevonden worden in de vorm van voorwerpen en de samenhang tussen allerlei 
overblijfselen. Op de meeste plaatsen en voor de meeste perioden zijn deze resten alleen over 
omdat ze begraven liggen in de grond. Om de gegevens die ze opleveren te bevatten moeten ze 
wel opgegraven worden. De mensheid heeft behoefte aan een tastbaar verleden en de 

archeologie kan hiertoe toegang verschaffen.  

Vondsten, monsters, foto’s, tekeningen en verslagen van de opgravingen worden in depots 
bewaard. Het is belangrijk deze goed te bewaren en te ontsluiten, omdat ze na de opgraving 
het enige overblijfsel vormen van het bodemarchief dat er ooit was. 
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Terreinen waar opgravingen worden verricht, zijn meestal niet toegankelijk voor publiek. De 
laatste tijd worden zij echter steeds vaker op speciale kijkdagen opengesteld. Naast 
opengestelde opgravingen kan een breder publiek kennismaken met het werk van archeologen 
door het bekijken van voorwerpen in musea en het bezoeken van archeologische 

monumenten. 

Hoewel de handel in oudheden gedeeltelijk is toegestaan, zijn illegale opgravingen 
(opgravingen uitgevoerd zonder overheidspermissie en vanuit een commercieel belang) vrijwel 
overal verboden. De illegale export van archeologische vondsten is in veel landen strafbaar en 
wordt in landen als Egypte en Ierland streng gesanctioneerd. Desondanks floreert de illegale 
handel in antiquiteiten. Regelmatig raken kunsthandelaars en soms zelfs musea in opspraak 

wegens de acquisitie, het bezit of de verkoop van archaeologica uit illegale opgravingen. 

Het Verdrag van Malta uit 1992 kreeg vooral bekendheid door het voorstel van een regeling 
voor de omgang met archeologische overblijfselen. Dit zou moeten gebeuren volgens het 
principe ‘de veroorzaker betaalt’. Als overblijfselen niet kunnen blijven waar ze zijn, moet 
degene die de vindplaats in de bodem verstoort de kosten van de opgravingen betalen. Een 
minder bekend artikel uit het verdrag legt de nadruk op het publieksbelang. In artikel 9 is de 
doelstelling opgenomen om het publiek meer bij de archeologie te betrekken. Publieke 
belangstelling is immers een van de legitimeringen om archeologisch onderzoek te doen. 
Daarom wordt in het verdrag meer nadruk gelegd op publieksvoorlichting. Het publiek zit niet 
alleen te wachten op de opgegraven voorwerpen, maar wil ook het verhaal bij de vondsten 
horen. Bezoekers van archeologische presentaties willen uit de onderzoeksresultaten graag 

het leven van onze voorouders zien oprijzen. 

  

Transect voert de opgraving Enter-Middenplein uit. Het betreft een elfde-twaalfde eeuwse 
nederzetting met verschillende huisplattegronden en enkele tientallen waterputten. Er zijn 
verschillende soorten waterputten zoals boomstamputten, tonputten, putten met houten 

bekistingen en opgemetselde randen. 

Het verleden wordt in Enter gekoesterd. In archieven wordt een ontelbare hoeveelheid 
documenten secuur bewaard en overblijfselen van vroegere bewoning in de bodem worden 
door archeologen zorgvuldig gedocumenteerd. Zo blijft het verleden voor velen toegankelijk en 
levend. Steeds gaat het erom iets te hervinden van de leefwijze van onze voorouders, hoe nabij 
of hoe ver die zich soms ook van ons bevinden. Deze belangstelling hangt samen met onze 
historische kennis, met onze verbondenheid met een gemeenschap en met onze identiteit. 
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Gehurkt en met zijn lichaam over een donkere verkleuring in het lichtgrijze zand gebogen 
schraapt archeoloog Marten Meijer voorzichtig het zand om de botten weg. Met iedere haal 
van zijn troffel onthult hij een stuk van het dier dat in de grond begraven ligt. De ribben liggen 
netjes op een rij. Het sleutelbeen is er overheen gevouwen en de beenderen lijken aan een 
kant in elkaar gedrukt. Het is nog onbekend om welk dier het gaat. Wellicht een klein rund of 
een schaap. De schedel zou uitsluitsel kunnen geven maar die is tot nog toe niet gevonden. 
Het dier is bewust op die plaats gedumpt. 

‘Het is een vrij recente vondst’, zegt projectleider Ewan Mol van archeologisch bedrijf Transect. 
Uit de nieuwe tijd, jonger dan de gehoopte sporen van duizend jaar oud. Dat komt door de 
ligging. De put, een met de graafmachine opengetrokken strook grond, ligt het verst van de 
Dorpsstraat. Hoe dichter bij de Dorpsstraat, des te ouder de vondsten, legt Mol uit. Dat heeft 
te maken met de opbouw van de grond. ‘Achter de Dorpsstraat heeft vroeger een stuwwal 
gelegen, tegen die stuwwal aan heeft zich in de loop der tijd zand afgezet. Die zogenaamde 
dekzandrug ligt hoger in het landschap en was daarom een millennium geleden een populaire 

locatie om te wonen. Mensen zochten het hoger op’. 

Dat mensen op de hoger gelegen plaatsen in het landschap woonden bleek ook uit het centrum 
van Enter. Tijdens het vooronderzoek waar Transect verschillende proefsleuven heeft 
getrokken, zijn veel waterputten gevonden. ‘Hoe meer waterputten, des te meer boerderijen’, 
aldus Mol. ‘We verwachten hier een aantal boerderijen uit de tiende en elfde eeuw, met 
bijbehorende waterputten, spiekers (voor graanopslag) en afvalkuilen’. De archeoloog hoopt 
antwoord te krijgen op de vraag hoeveel boerderijen hier stonden en of ze er tegelijkertijd 

stonden. 

Het onderzoek is een vervolg op het archeologische onderzoek dat in februari 2015 door 
hetzelfde archeologisch bedrijf is uitgevoerd. Tijdens die opgraving is een boerderij uit de Volle 
Middeleeuwen aangetroffen. Het gaat om een boerennederzetting. Het aardewerk dat ze 
gebruikten, bestond voor negentig procent uit kogelpotten - handgevormd aardewerk van een 
vrij slechte, vaak broze kwaliteit. De rest is geïmporteerd keramiek uit Duitsland en België. 
‘De nederzetting was niet elitair kunnen we daaruit concluderen. De boeren die hier leefden 

hadden weinig contact met mensen van buitenaf’. 

Archeologie is meer dan alleen opgraven. Zonder opgravingen zou de archeologie ons maar 
heel weinig kennis hebben opgeleverd. De eerste opgravingen, die plaatsvonden in de 
zestiende en zeventiende eeuw, waren vooral bedoeld om mooie dingen te vinden. Beelden, 
munten en potten vonden zo hun weg naar rijke verzamelaars. Vanaf de achttiende eeuw 
gingen de gravers ook beter kijken naar andere dingen. Ze haalden niet alleen mooie potten 
uit een graf, maar beschreven ook hoe dat graf eruit zag en hoe de dode daarin was begraven. 

Sommigen maakten tekeningen van wat ze in de bodem aantroffen. 

In de negentiende en twintigste eeuw werd het opgraven van archeologische vindplaatsen een 
echte kunst. Het gebeurde steeds nauwkeuriger en leverde steeds meer informatie op. De 
archeologen beseften dat ze de opgraving maar één keer konden uitvoeren. Daarna was de 
vindplaats immers weggegraven. Het zorgvuldig noteren, tekenen en fotograferen van de 
opgegraven vindplaats werd even belangrijk als de vondsten die eruit kwamen. 

Om diezelfde reden proberen de archeologen tegenwoordig zo min mogelijk op te graven. Latere 
archeologen zullen nog meer informatie uit een opgraving kunnen halen. Maar voorlopig 
zullen ze moeten blijven graven. Elke dag worden er nieuwe vindplaatsen ontdekt bij het 
aanleggen van wegen, spoorlijnen en woonwijken. Meestal moeten die worden opgegraven 

anders gaat alles voorgoed verloren. 
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De bovenste laag grond wordt met een graafmachine weggegraven. Met schep en troffel wordt 

vervolgens verder gegraven. 

Bij veel bodemvondsten gaat het om slechts een gedeelte van het oorspronkelijke object, of 
betreft het weliswaar het gehele object, maar is dat in staat van verval. Deze voorwerpen geven 
dan ook een beperkt inzicht in hoe ze er vroeger uitgezien hebben en bieden, eenmaal 
opgegraven en uit de context losgemaakt, summier informatie over de gebruikswaarde die ze 
ooit gehad hebben. Door nadere bestudering kan echter veel van de verloren vorm en functie 
hervonden worden. Om deze kennis aan een breder publiek over te dragen, wordt er soms 
voor gekozen om de gevonden objecten geheel of gedeeltelijke te reconstrueren. Die 
reconstructies hebben als doel om de vorm, functie en omvang van het archeologische 
monument in zijn oorspronkelijk gestalte te verduidelijken (Van Ginkel en Cruysheer 2003: 
52). In vrijwel alle bevolkingsgroepen nam de belangstelling voor archeologie in de afgelopen 
jaren toe, het sterkst bij ouderen. Ook onder 25-34-jarigen steeg het bezoek aan 
archeologische presentaties. Op vele plaatsen liggen restanten van vroegere bewoning onder 
het aardoppervlak verborgen. Door opgravingen is veel kennis verworven over de leefwijze van 

onze voorouders. Veel bijzondere opgegraven voorwerpen worden in musea tentoongesteld.   

Bijna aan het einde van de A1 ligt het oude dorp Enter. Een dorp met een boeiend verleden. 
Een verleden dat zeker al dateert vanaf de zesde eeuw. Uit die tijd bestaan namelijk 
bodemvondsten, zoals een urn en twee broches van brons. De geschreven geschiedenis van 
het dorp begint in 1188. Op een document wordt Enter in één adem genoemd met Rijssen: 

‘Item in parochia Risnen, Curia Entheren’.  
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Sporen zoals skeletten of donkere vlekken van paalkuilen worden altijd ingemeten, op papier 
nagetekend en gefotografeerd. De foto’s zijn gemaakt door Jeroen Van der Vliet. Bron: 

archeologie in de klas.  

Archieven zijn, samen met musea en bibliotheken, de bewaarplaatsen van onze cultuur. De 
taakverdeling tussen deze instellingen lijkt duidelijk: archieven zijn er voor documenten, 
musea voor objecten, en bibliotheken voor boeken en andere media. Ook wat betreft de 
publieksfunctie van deze instellingen lijkt er een duidelijk onderscheid te bestaan. Archieven 
zijn er voor genealogen en geschiedkundigen, terwijl musea en bibliotheken het algemene 
publiek ten dienste staan. De scheidslijnen zijn echter minder duidelijk dan geschetst. In 
archieven komen naast documenten ook andere voorwerpen voor (Ketelaar 1993). Deze spelen 
niet zelden een rol bij het interpreteren van de bijbehorende documenten. Dat is de reden 
waarom ze in het archief opgenomen zijn. Het archief verzamelt, ordent, registreert, 
conserveert en ontsluit documenten en objecten in een organisatie met als doel ‘vast te leggen 
waarom, wanneer, in welke functie en door wie welke handelingen verricht zijn’ (Ketelaar 
1998: 6). Aldus spelen archieven een belangrijke rol in het reconstrueren van het verleden. 
En dit niet alleen vanuit het oogpunt van historische relevantie. Ook het rechtssysteem zou 

zonder archivering van bewijsstukken niet kunnen functioneren. 
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De archeologische opgraving in Broek Noord te Hengelo is zaterdag geopend voor het publiek. 
Tussen 09.00 en 12.00 uur kunnen bezoekers het terrein, waar op dit moment een van de 
grootste opgravingen in Twente plaatsvindt, van dichtbij bekijken. Enkele vondsten uit onder 
meer de ijzertijd en foto's van de opgraving worden getoond. Vanaf 09.30 uur is er ieder half 
uur een rondleiding met een archeoloog die uitleg geeft over de opgraving en vertelt over de 
vondsten en sporen. Bezoekers kunnen zich melden bij de bouwkeet op de kop van de 

Beekjuffer. (2018)  

Waarom gaan mensen naar een archief? Er zijn verschillende groepen te onderscheiden, die 
uiteenlopende beweegredenen hebben. Ten eerste zijn er de professionele geschiedvorsers, 
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deels in opleiding, die voor hun werk zijn aangewezen op de dienstverlening van archieven. 
Ook andere professionals, zoals journalisten, zijn voor hun werk in archieven te vinden. In de 
wet- en regelgeving over archieven voeren deze beroepen, gezien het belang van hun werk voor 
het algemeen belang, de boventoon. Al met al gaat het hierbij om een groep van beperkte 
omvang. Een in kwantitatieve zin belangrijkere groep wordt gevormd door de amateurhistorici. 
Dit zijn mensen die zich uit liefhebberij bezighouden met de geschiedenis van hun eigen 
familie (genealogen), of van de plaats, buurt of straat waar ze vandaan komen of waar ze nu 
wonen. Anderen willen een bepaalde episode uit de geschiedenis nader uit de doeken doen 
voor bijvoorbeeld een lokale historische vereniging (heemkundekring). De grotere archieven 

hebben op hen de grootste aantrekkingskracht.  

De minister voor cultuur is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in 
stand houden, beheren, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden 
van cultuuruitingen. Overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid zijn hierbij leidend’, 
aldus de wet op het specifiek cultuurbeleid. Er valt zowel een aanbods- als een 
vraagdoelstelling in te lezen. De overheid dient – als we inzoomen op het cultureel erfgoed 
binnen het grotere geheel van cultuur – zorg te dragen voor zowel het behoud van 
cultuurhistorisch waardevolle objecten en collecties, als voor het publieksbereik daarvan.  

Bron:  scp.nl. 

 

In Broek-Noord te Hengelo wordt gezocht naar een prehistorisch grafveld. Inmiddels zijn al de 
sporen van een spieker gevonden. Dat is een bijgebouwtje bij een boerderij voor de opslag van 
granen. De archeologische werkgroep van het Museum Hengelo is bij het graafwerk betrokken. 
Er wordt systematisch gezocht naar paalsporen. Al eerder zijn er sporen uit de ijzertijd 
aangetroffen. „We hopen nu een volledige nederzetting te vinden, met een grafveld’, zeggen 
Hans en Ellen Beerens van de werkgroep. De opgravingen staan onder leiding van een 
professionele archeoloog. De locatie wordt niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat 
buitenstaanders er ook gaan zoeken. Op de Nationale Archeologiedag op zaterdag 13 oktober 

kan een kijkje op de graafplek worden genomen. 
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Opgravingen in Enter, Oldenzaal, Reckum, 

Zuna, Borne, Ootmarsum  
 

Over de vele soldaten die men in Enter aantrof viel op dat ze beter bij kas waren dan de meeste 
burgers, geregeld ziet men hen als geldschieters optreden. Vooral omstreeks het jaar 1644 
trof men in Enter een groot aantal soldaten aan, de meesten dienen onder kapitein Joan van 
Ittersum tor Hofstede. Spaarzaam zijn de gegevens die de inventaris aanduiden van de 
burgers. Soms had er een boedelbeschrijving plaats wanneer iemand zich ‘veldvluchtig 
gemaakt heeft’ en degenen die borg voor hem waren beslag op zijn goederen leggen. Goederen 
bestaande uit: een hellebaerde (strijdbijl aan een lange steel), twee tafels, twee mansstoelen, 
een bank, zes stoelen, een braadspit, een haal en enig ander kookgereedschap en 
haardgereedschap, twee stuk grof garen (dat de vrouw toekomt), een weinig beddegoed, een 
paar luchters, een mosterdvat, een solvat (watervat), een vijzel met stamper, twee kisten, twee 
emmers, twee varkens. Verder zijn er twee koperen potjes en als enig aardewerk twee stenen 
kannetjes. Op enige luxe wijzen alleen een spiegel en een trijzel (korenzeef) die eveneens 
verkocht zal worden. Tenzij men ook weelde wil noemen het vrij talrijke tinnen huisraad 

waaronder negen tinnen schotels en negen tinnen telders (borden). 

In het museum Palthehuis staan kleine aardewerk kruikjes die bij de restauratie van oude 
panden en bij sloop tevoorschijn zijn gekomen. Heel of in scherven want wat zo oud is komt 
nu eenmaal niet altijd ongeschonden aan de oppervlakte. De kruikjes waren tussen de 
dertiende en de zestiende eeuw in gebruik als attributen om boze geesten te weren. De kruikjes 
werd gevuld met eten en onder de drempel ingegraven om de demonen er van te weerhouden 
het betreffende huis binnen te gaan. Op zoek naar voedsel vonden ze bij de drempel al vast 
wat van hun gading. Nu komen die kruikjes bij sloop of restauratie tevoorschijn. Vijf tot acht 
eeuwen nadat het eerste kerkje in Oldenzaal verrees en de bevolking overging tot het 
christendom waren de heidens ideeën nog niet uitgebannen. De ouderdom van de stad heeft 
ook het museum Palthehuis bestaansrecht gegeven. Oldenzaals bodem en zolders hebben in 
de loop der jaren meer dan genoeg opgeleverd om daarmee een boeiende collectie op te 
bouwen. Elk onderdeel van de verzameling is niet zo maar een scherf of een steen maar heeft 
een geschiedenis die kon worden achterhaald. En de bodem van de stad met een rijk verleden 
houdt nog steeds schatten verborgen. Dertig jaar geleden hebben schooljongens die in het 
tuintje achter hun woning aan de weg van Oldenzaal naar Hengelo aan het spitten waren, een 
blok zandsteen opgegraven waarin aan één kant een Christuskop was uitgehouwen. Nu is het 
een museumstuk dat tegen de buitenmuur van het Palthehuis staat in de mooie ommuurde 
tuin. De tuin waar Molkenboer (textielfabrikant uit Oldenzaal) terecht zo trots op was is een 
perceel midden in de drukke stad waar de rust heerst van een middeleeuwse kloostertuin. 
Vanuit die tuin  kan men kijken naar het oude Oldenzaal, tussen twee oude geveltjes door 
van het Koetshuis en het Palthehuis rijst de kolossale toren van de Plechelmus op. Hier kan 
men een zeventiende eeuws plaatje maken dat door geen enkele modern bouwwerk wordt 

verstoord. 

In Rectum was het adellijk huis Het Slot. De grachten zijn in 1950 gedempt. Het adres was 
Enterweg 19 te Rectum. Het Slot is een voormalige waterburcht en was een adellijk Stift. Van 
het Stift is tegenwoordig niets meer te zien. Wat rest zijn niet meer dan glooiingen in het 
landschap en een boerderij met dezelfde naam. In de jaren 1950 - 1955 zijn de slotgrachten 
geheel gedempt. Het Slot was ooit één van de vier adellijke behuizingen in deze kleine 
buurschappen van Rectum en IJpelo. In 1592 verkrijgt David Casper Berck het Slot door te 
trouwen met Jasperina van Raesfelt. Daarvoor is het van haar vader Goossen van Raesfelt en 
Lucretia van Twickelo. Via de dochter van David Berck, Agnes, die getrouwd was met Sweder 
van Langen, komt het in bezit van de Van Langens. In 1703 wordt het door jonker Zeger 
Wichman en Agnes van Langen verkocht aan de rijke Vriezenveense koopman Jan Smelt en 
zijn uit Wierden afkomstige vrouw Kunera Berentsz Brouwer. In 1746 wordt door de in 
Deventer wonende eigenaar Bernardus Smelt en Anna Borgerink beschreven wat er allemaal 
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bij het Slot hoort. Expliciet worden dan de pastorieën- en kostersrechten genoemd die bij het 
huis horen. Aan het eind van de achttiende wordt het Slot verkocht aan Bartus Coppelmaat 
en Gezina Slot, de bouwlieden op het Slot. Bij archeologische opgravingen heeft men op het 
terrein een houten waterput, een puntgave bronzen randhielbijl en een houten nap en houten 
lepel gevonden uit de tiende eeuw, die zich in het die zich in het depot van het Rijksmuseum 
Twenthe bevinden. Daarnaast ook fragmenten keramiek uit de Karolingische periode, 
kogelpotscherven, Siegburg aardewerk. Ook treft men her en der op het terrein 
kloostermoppen aan. In het gebied rondom het Slot treft men overal sporen aan van vroeg 
middeleeuwse ijzerproductie. Het terrein van de rechthoekige waterburcht met een dubbele 
slotgracht en de naastgelegen visserij, genaamd Slotsvoorde, is in de periode 1950 - 1955 
geheel gedempt. Nu staat er alleen nog een boerderij met dezelfde naam. Ook de oude Slotdijk 
is tegenwoordig deels verhard en verlegd. De elliptische gracht rondom de in de volksmond 
genoemde Slotbelt, werd door de eigenaar geheel in de slotgrachten geschoven en is daarmee 

gedempt. 

Voorjaar 1970 werden bij het erve Hoekjens )voormalig Klein Wessels) aan de Smeijersweg te 
Zuna bij diepspitten van de tuin een groot aantal kogelpotscherven gevonden, ook enkele 
brokstukjes Pingsdorfer aardewerk uit de twaalfde eeuw. Tussen dit schervenmateriaal was 
ook een weefgewicht en een soortgelijk voorwerp, mogelijk een visnetverzwaring. De vondst 
van brokjes tufsteen doet vermoeden dat in de onmiddellijke omgeving het Huis Zudena zal 
hebben gestaan. Tufsteen, naast moerasijzer, de bouwsteen uit de vroege Middeleeuwen werd 
indertijd alleen gebruik voor belangrijke gebouwen, zoals kerken en kastelen. Nog een 
aanknopingspunt in de historie van Huis Zudenae biedt het er – op enige afstand – tegenover 

gelegen erve De Plas, nu bewoond door de familie Wibbelink.  

Langs de in het jaar 1994 verlegde en gekanaliseerde Bornsebeek ligt het terrein van de in het 
jaar 1804 afgebroken havezathe Het Weleveld. De grondeigenaren, E. Kwint-Hänisch en Ten 
Cate meende er – terecht – goed aan te doen om dit terrein te betrekken bij de grootschalige 
graafwerkzaamheden ten behoeve van de beekverbetering. Daartoe vond overleg plaats tussen 
de eigenaren van Huis Weleveld, het waterschap Regge en Dinkel en de rijksdienst voor 
oudheidkundig bodemonderzoek. Besloten werd de reeds lang gedempte grachten rondom de 
voormalige havezathe te reconstrueren. Het archeologisch hoofddoel was het terrein een 
monumentwaardig aanzien te geven. Om dat te bereiken werd een monumentenzorg opgraving 
uitgevoerd, dus geen opgraving met een wetenschappelijk doel. De met proefsleuven 
vastgestelde begrenzingen van de grachten werden uitgezet. Graafmachines voerden het 
grondverzet uit. Een deel van de grond boven de grachten werd op het kasteelterrein 
gedeponeerd. Zo werd dat terrein, de zogenaamde huisplaats, bij benadering weer op de 
oorspronkelijke hoogte gebracht. Tevens werden de eventuele grondsporen van de voormalige 
gebouwen onder een beschermend gronddek gebracht. Er waren overigens weinig 
grondsporen, zoals al was gebleken bij de opgravingen in het jaar 1964. Dat werd nog eens 
bevestigd bij het uitgraven van enkele proefsleufjes om de exacte ligging van de huisplaats en 
de grachten te bepalen. De huisplaats bleek aan het maaiveld zes en dertig bij vier en dertig 
meter groot te zijn, terwijl de breedte van de gracht varieerde van twaalf tot twintig meter. Het 
grootste deel van de uitgegraven grond is gebruikt voor het dempen van een deel van het oude 
traject van de Bornsebeek. De nog niet ontdekte vondsten liggen nu dus vijftig meter verderop 

en kunnen eventueel later nog verzameld worden. 

De vondsten uit de nu weer open gemaakte grachten bestaan hoofdzakelijk uit bouwpuin. Dat 
puin lag tegen de binnentaluds van de grachten. Onder het puin bevinden zich vooral veel 
resten van Bentheimer zandsteen en ook enkele complete zware blokken. Een van deze 
blokken was fraai versierd met rollers en diamantkopjes binnen een rechthoekige omtrek. Op 
een ander blok zandsteen met de afmetingen van 42x22x17 centimeter stonden de 
bemoedigende woorden: ‘Festina Lente’, Latijns voor ‘Haast u langzaam’. Ook kwam er een 
stuk rondgehouwen zandsteen tevoorschijn dat vermoedelijk afkomstig is uit een van de 
topgevels. Op een stuk Baumberger zandsteen was een kopje gemodelleerd. Andere 
bouwfragmenten bestonden uit bakstenen van diverse formaten (ook kloostermoppen), 
geelbakkende Friese steentjes en dakbedekkingresten (pannen en leien). Enkele honderden 
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aardewerkscherven zijn verzameld, daterende uit de veertiende tot de negentiende eeuw. Ook 
kopjes en steelresten van tabakspijpen, gemodelleerd in de bekende pijpaarde ontbraken niet. 
Bij de oosthoek van de huisplaats zijn diverse dierenbotten opgebaggerd die als keukenafval 
kunnen worden beschouwd. De gevonden glasresten stamden meestal van flessen. Daaronder 
bevond zich een glaszegel van het vorstendom Waldeck-Pyrmont, dat gedateerd is na het jaar 
1712. De grachten leverden voorts diverse metalen voorwerpen, zoals loden musketkogeltjes, 
een ijzeren bijl, een tinnen potje met deksel en een bronzen kraan van een wijnvat. 

Twee vondsten vragen extra aandacht, namelijk een groot deel van een gietijzeren kachelplaat 
en een roodkoperen vindvaan. Het gedeelte van de kachelplaat met een afbeelding in reliëf is 
groot genoeg om de afbeelding te kunnen herkennen. Het zijn meerdere fasen uit het Bijbelse 
verhaal van de verloren zoon uit het bijbelboek Lucas. Op het fragment is het been van de 
teruggekeerde, knielende zoon te zien die door zijn vader gezegend wordt en wordt voorzien 
van geschenken. Links staat een paard afgebeeld waarop de zoon als een Heer wegrijd. De 
kachelplaat is omstreeks het jaar 1620 te dateren, dus in de tijd dat Sweder 11 van Schele 

het Huis bewoonde. En van hem weten we dat hij zich theologisch behoorlijk geschoold had. 

De koperen windvaan zonder sporen van verguldsel is ongetwijfeld het topstuk van de 
opgraving. De vondst staat op naam van L. Cauli. Hij vond het veertig centimeter lange 
voorwerp onder het puin in de oosthoek van de gracht. De vaan is door middel van 
uitsnijdingen versierd met twee wapens. Het linker deel was een wolfskop met eronder drie 
bloemen. Het is het wapen van de familie Weleveld, die het Huis bewoonde van ongeveer 1300 
tot 1650. Het rechter wapen kan het wapen zijn van de familie Rutenborgh. Er staan een serie 
hele en halve ruitvormen, geordend in een rechthoek. In het jaar 1512 trouwde Johan 111 
van Weleveld met Wilhelmina van de Rutenborch. Hun grafsteen is te vinden in de toren van 
de oude kerk van Borne. Helaas zijn de wapens van deze grafsteen er in de Franse Revolutie 
afgeslagen. Slechts de Hollandse tak van een familie Ruytenborch draagt een vergelijkbaar 
wapen. Sweder Schele kocht in het jaar 1613 van de erfgenamen van de drost Wermeloe van 
Sallant het erfkasteleinsschap van De Vennebrugge. Het wapen van De Venneborch bestaat 
uit vier staande ruiten naast elkaar met een rij van drie eronder. Ook dit wapen lijkt op het 
wapen van de windvaan maar is niet helemaal hetzelfde. Het kasteelterrein van Huis Weleveld 
is inmiddels van een informatiebord voorzien. Twente heeft er een cultuurhistorisch 
monument bij. Schuine ruiten treft men aan in het wapen van Van Langen. In het jaar 1642 
trouwde Christoffel’s zoon Gerhard Van Munster met Margaretha Scholiers; in het jaar 1652 
werd hij als jonker Gerhard Van Munster tot Brandligt te Rijssen afgekondigd met juffer 
Adelheida van Egeren uit Kleef. Haar grafsteen met opschrift: ‘Vrouw Aleida van Egeren tot 
Brandlicht. Obiit den 26 Desember 1700’ is in de kerk te Rijssen. De herinnering aan zijn 
voorouders werd bewaard door een brede schouw in een woning op De Pol, waarop was 
uitgesneden het wapen van de Van Langen’s (vijf schuine ruiten) drie maal en dat van 

IJsselmuiden (drie vogels) eenmaal. 

Bij de aanleg van een ruimte voor de centrale verwarming in de rooms-katholieke kerk in 
Ootmarsum in het jaar 1964 is men op de muur van een grafkelder gestuit. Als gevolg van de 
restauratie van de kerk is in de zomer van het jaar 1971 door leden van de stichting 
Heemkunde een inspectie naar deze kelder ingesteld. De kelder bleek geheel volgestort te zijn 
met puin. Bij het leeghalen kwam negentien kubieke meter puin tevoorschijn. De massa die 
uit de kelder kwam werd nauwkeurig onderzocht op voorwerpen en scherven. Behalve 
brokken baksteen, Bentheimer zandsteen en andere natuursteen werden veel scherven 
gevonden van Keulse potten en soortgelijk aardewerk voor gebruik. Er werd één scherf 
aangetroffen waarop in het glazuur het jaartal 18.. was aangebracht. Ook werden enige glas-
in-lood scherfjes in verschillende kleuren gevonden. Eén vertoonde de afbeelding van een 
ooievaar met opgeheven poot, wellicht afkomstig van het voormalig woonhuis van de familie 
Stork. Of het was afkomstig van Arnd de Reijgher. In het jaar 1504 worden de broers Arend 

en Herman de Reijgher met een rechtsziende reiger in hun wapen vermeldt. 

Uitgaande van het jaartal 1859 en de naam Jan Weustink op een muur die vrijkwam, mag 
worden aangenomen dat in het jaar 1859 tijdens de betegeling van de vloer de grafkelder is 
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volgestort. Naar de reden kan slechts gegist worden. Hebben in de Ootmarsumse rooms-
katholieke samenleving van toen rancuneuze gevoelens ten aan zien van de drost van Twente, 
Sigismund Vincent Lodewijk Gustaf graaf Van Heiden Hompesch (1731-1790) een rol 
gespeeld? De laatste weggewerkte grond bevatte geen puin meer maar bestond voornamelijk 
uit donkere aarde, restjes vergaan hout, verroeste, gesmede spijkers en fragmentarische (in 
fragmenten, gedeelten) skeletdelen. Er werden enkele koperen hengsels van kisten 
aangetroffen, waaronder een aantal met een wapenschild bestaande uit drie evenwijdige 
lopende balken met daarboven een kroon. Door deze vondsten kon worden vastgesteld dat de 
grafkelder in bezit was geweest van de familie Van Heiden Hompesch, de bewoners van het 

Huis Ootmarsum. 

Na verwijdering van alle grond bleek op de bodem van de kelder een tweetal sterk verweerde 
ijzeren staketsel in de vorm van rekken te staan, waarop overblijfselen te zien waren van in 
elkaar gedrukte loden kisten. De aan de linkerzijde van de ingang geplaatste loden kist was 
slechts fragmentarisch aanwezig. Eronder lagen hout- en beenderresten, vermoedelijk 
afkomstig van Friedrich Johan Sigismund van Heiden, gestorven in het jaar 1769, de vader 
van de drost. De aan de rechterzijde van de trap geplaatste loden kist werd vervolgens 
geopend. Als gevolg van de grote druk op de kisten door de enorme hoeveelheid grond, was 
deze geplet en bleek aan de ene zijde geopend te zijn geweest. Aan de binnenzijde was de kist 
met een laag viltachtige stof bekleed, met daaroverheen een laagje zijde. Het skelet was niet 
gaaf meer aanwezig. Ook was er grond op sommige plaatsen in de kist gekomen. Het leek erop 
alsof de armbeenderen waren verstoord. De schedel lag op een soort kussentje, op de schedel 
waren haarresten te zien, gedeeltelijk geonduleerd (gegolfd). Het haar had een wat roestige 
donkerbruine kleur. Uitgaande van de gedachte dat de kist die het minst geoxideerd was en 
in de minst slechte staat werd aangetroffen de jongste bijzetting is geweest, mag worden 
aangenomen dat deze was van S.V.L.G. (Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk) graaf Van 

Heiden Hompesch, drost van Twente en drost van Salland. Gestorven op 5 juni 1790. 

Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk graaf van Heiden Hompesch, heer van Ootmarsum 
(Ootmarsum, 24 februari 1731 – 7 juni 1790) was drost van Twenthe en Salland van 1769 tot 
1786. Van Heiden werd geboren in Ootmarsum. Toen zijn vader het ambt van drost kort voor 
zijn overlijden opgaf, benoemde stadhouder Willem V hem tot drost in zijn plaats. Hij voerde 
in Overrijssel de drostendiensten - het verlenen van diensten aan de drost - in voor eigen 
gewin. Van Heiden Hompesch maakte zich daarmee zozeer gehaat dat hij zich in 1787 
gedwongen voelde zijn heil over de grens te zoeken. Van Heiden was een zoon van Frederik 
Johan Sigismund (1696-1769) en Eleonore Henriëtte Mauritia van Hompesch (1705-1740). 
Van een oom Hompesch erfde hij de heerlijkheden Stevensweert, Walburg en Ohé en Laak en 
voegde Hompesch toe aan zijn geslachtsnaam. Hij trouwde met Anna Sophia Dorothea 
Riedesel van Eisenbach en Hermannsburg (1736-1803) met wie hij negen kinderen kreeg. 

De grafkelder is geheel opgebouwd uit baksteen, roodachtig van kleur. De maat van de 
gebruikte bakstenen was 22x11x4 centimeter. De trap die toegang gaf tot de grafkelder 
bestond uit zeven treden. De hoogte van de grafkelder, gemeten van de vloer tot aan het gewelf 
bedroeg twee meter en vijf centimeter. De breedte naast de ingang was aan beide kanten een 
meter vijftig. De breedte van de trap bedroeg een meter. De lengte van de ijzeren rekken aan 
beide zijden van de kelder bedroeg twee meter. De rekken waren verdeeld in tussenvakken 
door ijzeren balkjes. De tussenvakken waren ongeveer dertig centimeter breed. De breedte 
van elk rek bedroeg vijfenvijftig centimeter, de hoogte vierendertig centimeter. De loden kist 
aan de rechterzijde was een meter en zes en negentig centimeter. Het frappante is dat voor de 
zijkant van het rek aan de rechterzijde een kleiner rekje was geplaatst, dat enerzijds door 
middel van twee pootjes op de grond, anderzijds op het rek rustte. Dat kleine rekje had 
binnenzijds gemeten een breedte van veertig en een halve centimeter, buitenzijds tweeënvijftig 
centimeter. De afstand tot het grote rek was vijfenveertig centimeter. De functie van dit kleine 
rekje is duidelijk geworden. Op 5 juni 1807 stierf in Bentheim Anne Willem Carel graaf Van 
Heiden Hompesch, de enige zoon van genoemde drost van Twente. Voordat zijn begrafenis 
twee dagen later in de hervormde kerk van Bentheim plaatsvond, is sectie op zijn lichaam 
verricht. Zijn hart is uit zijn lichaam gesneden, in een apart kistje gelegd en vervolgens 
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overgebracht naar Ootmarsum. Het werd bijgezet op het kleine rekje naast de kist waarin zijn 

vader was begraven. 

  

21 december 2018. archeologen vinden sporen van een oerbos te Borne. 

 

In tijden van dooi 

Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In de 
voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de noordelijke helft van 
Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel. Het kolossale gewicht van de 
ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als stuwwallen, zoals de Sallandse heuvelrug er 
één is in het landschap herkenbaar. De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de 
voorlaatste ijstijd. De Enter Es is op zo’n stuwwal aangelegd, de Hamberg maakte er deel van 
uit en was een berg van duizend meter hoogte. De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk 
voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij Denekamp. Na deze ijstijd kwam (tienduizend jaar 
geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar 
niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel voor een droog en koud toendraklimaat. 
Dekzand, aangevoerd door noodwesten winden, vulden de dalen op. De bovengrond van 
Overijssel bestaat daardoor voor het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar 
geleden de laatste ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan Noord-
Duitsland wist ik niet. En ook niet dat Twenthe in die tijd onbewoonbaar was omdat de grond 
keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf de bodem van de Noordzee en 
de rivieren langdurige stormen stuifzand over de toendra werden geblazen. Nu weet ik dat uit 
die periode een groot deel van het dekzandpakket stamt dat het heuvellandschap bedekt. 
Ongeveer vijftienduizend jaar geleden kwam de grote dooi. Toen dook er in onze streken 
opnieuw een mensenras op. Rendierjagers, wiens uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden 

met dat van de hedendaagse mens.  
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In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twenthe, en dus ook Enter 
veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 
aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden gebouwd, zijn bij 
graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd 
(achthonderd tot duizend na Christus). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op 
een pottenbakkerij. Bij het graven van het Twenthekanaal werd nabij Hengelo een menselijke 
schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. 
De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten 
van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde 
voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de 
middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 
werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, 
naalden en krabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk 
van Enschede in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de musea en in de watermolen bij 

Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen. 

De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen door het vinden 
van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit met de doden begraven, geven 
vaak enige informatie over een tijd waarin de mens het schrift nog niet beheerste. Soms zijn 
de begraafplaatsen na vele eeuwen nog goed te herkennen in de vorm van grafheuvels of 
Hunebedden. Vaker is er niet veel meer over dan de schaduw van een skelet, verkleuringen 
in de bodem of een handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren van begraven 
geen sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren bestonden naast 
elkaar of wisselden elkaar af. Uit de midden en de oude Steentijd is tot dusver niets gevonden 
dat wijst op een menselijke begraafplaats. Pas uit de jonge Steentijd, vanaf circa vierduizend 
jaar voor Chr. beschikken we over gegevens. Aanvankelijk begroeven de Trechterbekermensen 
hun doden in ondiepe kuilen. Op een gegeven moment werd de behoefte duidelijk om 
monumentale begraafplaatsen te maken. Men kan slechts raden naar de levensovertuiging 
van de Hunebedbouwers. De oost-west ligging van de Hunebedden leidt tot een voor de hand 
liggende speculatie over de zonnecultus. Hoe het ook zij, de Hunebedden zijn gebouwd uit een 
rotsvaste overtuiging. Want het verslepen van de keien, die een gewicht hebben dat varieert 
van vijfduizend tot vijf en twintigduizend kilo moet voor mensen met beperkte hulpmiddelen 
een gigantisch karwei zijn geweest. Door moderne onderzoeken zijn we tot de conclusie 
gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, ossen en touwen, hefbomen en ook nog flink 
wat mankracht. Volgens mij had men toen ook al hijskranen! In de Middeleeuwen was het 
gebruikelijk dat een dode zonder kist op een mat van stro werd begraven. Het lijk werd op een 
baar naar het graf gedragen, bedekt met een baarkleed. Later werden de doden in kisten 
vervoerd. De plotselinge dood van jonge kinderen en zuigelingen was een even veelvuldig 
voorkomend als niet of nauwelijks te verwerken verschijnsel, vooral wanneer het kind stierf 
voordat het was gedoopt en zo (naar Middeleeuwse begrippen) voor eeuwig verloren ging. Geen 
wonder dat er in sprookjes en legenden vaak sprake was van kinderen die voor korte tijd weer 
tot leven kwamen om hun ouders te troosten, te worden gedoopt of een belangrijke mededeling 
te doen. Dat de doden dansen was een onuitroeibare voorchristelijke gedachte. De mensen 
meden ’s nachts de kerkhoven uit vrees dat men ‘de dans niet zou ontspringen’ en door de 
doden meegevoerd zou worden. Bovenal werd de dodendans gebruikt om op het onvermijdelijk 
sterven voor een ieder te wijzen. Er werden dodendansen uitgevoerd, waarbij als de dood 

verklede personen, geestelijken en burgers van alle rangen meevoerden in een rondedans. 

Het staat vast dat Overijssel in voorhistorische tijden een vrij talrijke bevolking had. Vele 
vondsten van wapens en gereedschappen, versterkingen en graven wijzen daarop. Wij weten 
weinig van de stammen die het Overijsselse land bewoonden en die professor Holwerda 
Protosaksen noemt. Deze meent dat het een arm volk was. In de urnen die zij in de bodem 
achterlieten troffen hij en zijn medewerkers enkele kleine stukken aardewerk die als bijgave 
zijn meegegeven. Soms werd een stenen hamer of een klein stukje brons of ijzer gevonden. Wij 
kennen niet eens de naam van dit volk dat waarschijnlijk toch wel behoorde tot de Germanen. 
In het begin van de twintigste eeuw deed Holwerda onderzoekingen in bos en heide in de hoop 
herinneringen aan de prehistorische tijd te ontdekken. Hij heeft inderdaad veel gevonden in 

de Twentse bodem. 
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De nalatenschap van de derde ijstijd vindt men over heel Twenthe verspreid. Dikke zwerfkeien 
die tweehonderdduizend jaar geleden hier terechtkwamen. Losgewrikt van de Scandinavische 
gebergten en door het oprukkende landijs over duizenden kilometers doorgeschoven. Toen het 
ijs smolt bleven ze hier achter. Miljoenen kleine, echter ook heel wat van formidabele omvang, 
soms met een gewicht van dertigduizend kilo. Velen kwamen in latere tijden onder het 
stuifzand terecht of zakten diep in de modder. Het landijs heeft niet alleen dikke stenen naar 
Twenthe geschoven, het gaf door zijn krachtige opmars ook het Twentse landschap zijn 
huidige aanzien. Van heuvels en hoge essen waar de boer zijn gewassen verbouwd. De akkers 
werden vroeger bij voorkeur aangelegd op keileemruggen. Keileem is een afschaafsel van de 
rotsen, achtergelaten door het landijs. Die essen vormen nu schitterende elementen in het 
landschap en danken hun huidige hoogte aan de voorziening gedurende meer dan duizend 
jaar van plaggenmest. De heuvels – in Twenthe spreekt men van bergen – zijn door het 
oprukkende ijs omhooggeduwd. Ze hebben een kern van klei, vette donkergekleurde klei die 
werd achtergelaten door een tropische zee die miljoenen jaar geleden boven Twenthe golfde. 
De kleilagen zorgen ervoor dat het regenwater zich niet bij het grondwater kan voegen maar 
aan de voet van de heuvel te voorschijn komt. Idyllische brongebieden zoals het Springendal 
bij Ootmarsum hebben hun ontstaan hieraan te danken. De bronnetjes waar het heldere 
water zo uit de grond borrelt zijn toeristische trekpleisters geworden. De heuvels, onderdelen 
van de stuwwallen zoals de wetenschap de opstuwingen door het landijs noemt, halen geen 
geweldige hoogten. De opvallendste is de Tankenberg bij Oldenzaal. Met vier en tachtig en een 
halve meter boven nieuw Amsterdams peil één van de Twentse bergreuzen. De bekendste 
bergen zijn de Kuiperberg bij Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij 
Rijssen. Niet om hun respectabele hoogte – de Friezenberg haalt net de veertig meter – maar 
door hun ligging bieden ze vanaf de top een schitterend uitzicht over honderden hectaren 
mooi Twents landschap. De Friezenberg was een heuvel, met bomen beplant, die door de 

Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog allemaal zijn gekapt. 

Contacten tussen 'het gewone volk' van Holland en Twenthe zullen er in die dagen niet of 
nauwelijks zijn geweest. De reden was de ontoegankelijkheid van het laatst genoemde gebied. 
Dit wordt treffend geïllustreerd door het verhaal van een reiziger die Twenthe in het jaar 1837 
bezocht. 

De oppervlakte van Twenthe bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden. 
Bovendien wordt Twenthe van de andere gedeelten der Nederlanden door zijn ligging en den 
aard van zijnen bodem, zoo goed als gescheiden. Die barre, eenzelvige vlakten lokten voormaals 
geenen enkelen vreemdeling uit, om hier bezoeken tot zijn vermaak af te leggen. Geen rivier, 
geen kanaal, geen straatweg doorsneed dit land of verenigde het met de overige Nederlanden, 
waarvan zij door hunne ongebaande en slecht onderhouden wegen zo goed als gescheiden 
waren. 

 
Op een boerderij diende eens een knecht die voor god noch de duivel niet bang was. Het was 
een Amsterdammer die de streek niet kende en zich daarom niets aantrok van de verhalen 
over de geesten die er ronddoolden. Op een keer was hij aan het werk in de veenkuilen toen 
het héémän’ke begon te roepen: ‘hé, hé, hé. Al driftiger riep de geest en hij kwam steeds 
dichterbij. Opeens was hij er, een trillende blauwe vlam vloog om de kuil. Toen zweeg de 
knecht maar het was al te laat. De vlam flakkerde door de lucht en zette zich vast in de nek 
van de knecht. De jongen begon om zich heen te slaan en zich te verweren met zijn armen en 
benen. Hij wierp zich languit op de grond en sprong uit de kuil, niets hielp. Het vlammetje zat 
er en bleef zitten. Ten einde raad vluchtte de jongen naar de boerderij, ook daar konden ze 
hem niet helpen. In zijn benauwdheid kroop hij jammerend over het erve en nog altijd zat het 
vlammetje in zijn nek. Toen kwam de boerin gelukkig op een idee. Ze nam een gewijde kaars 
in de hand en liep naar de jongen. Het helse vlammetje kon dat heldere, stille licht niet 
verdragen. Het vloog op, zweefde langs de zolderbalken en verstopte zich achter de grote zeef 
die aan de muur hing. De zeef maakte zich los en vloog door de open deur naar buiten in de 
richting van het Aamsveen. Een tijdje later werd hij daar teruggevonden. Tot op de dag van 
vandaag hangt de zeef weer op de oude plek aan de muur van de boerderij en ze wordt nog 
steeds gebruikt. Niemand kan het voorwerp zien zonder dat er een rilling over de rug loopt. 
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Dit denken veranderde in de zestiende eeuw die in het teken stond van humanisme en 
renaissance. Humaan is menslievend, welwillend, vriendelijk. Humanisme is een 
buitenkerkelijke richting die geestelijke vernieuwing nastreeft. Renaissance is een stroming 
die vooral vernieuwing van de mens verwachtte door grondige bestudering van de Griekse en 
Romeinse beschavingen. Deze stromingen, welke weer aanknoopten bij de Griekse filosofen, 
doorbraken de beperktheid van de scholastiek. Scholastiek is wijsbegeerte en godsdienstleer 
van de Middeleeuwen. Het is een streven naar nauwkeurige omschrijving en stelselmatige 
uitwerking van de geloofswaarheden. De vrije wetenschap werd ruim baan verschaft. Dit 
proces duurde meer dan driehonderd jaar en bereikte pas zijn hoogtepunt in de loop van de 
negentiende eeuw. Sinds de zestiende eeuw begon men ook op Twentse bodem naar 
overblijfselen uit de Romeinse tijd te zoeken. Men verzamelde inscripties en munten en bracht 
deze in de bodem gevonden voorwerpen voor het eerst in verband met de berichten van oude 
schrijvers. De Hunebedden werden echter door de geleerden nu niet meer als het werk van 
reuzen beschouwd, ze werden ook nog niet als graven herkend. Ole Worm, de grondlegger van 
het Deense onderzoek van de prehistorie, meent in zijn in het jaar 1643 verschenen werk 
‘Monumenten Danica’ dat men hier te maken had met ‘thingplaatsen’ uit de oertijd. Daar waar 
rechtspraak gehouden werd, of met omheinde kampplaatsen waar men tweegevechten 
uitvocht, of plaatsen waar in de oertijd koningen gekozen werden, of misschien heilige altaren 
waar men offerde aan de goden en het later onder de mensen verdeelde. Dat Hunebedden, 
tenminste in een zeer veel latere tijd soms als thingplaatsen of voor rechtspraken gebruikt 
werden, bewijzen namen als Denghoog op Sylt, één van de grootste megalithische graven 
(dolmens ((Franse Hunebedden)), ganggraven, Hunebedden) op Duitse bodem. De 
veronderstelling dat het hier gaat om offerstenen, net als de benaming ‘offermessen’ voor de 
vuursteenmessen en dolken is blijkbaar beïnvloedt door berichten omtrent de verovering van 
Mexico en de bloedige offergebruiken van de Azteken. Volgens Tacticus en andere schrijvers 
kwamen ook bij de Germanen mensenoffers voor maar met een ander ritueel: ophangen of 
verdrinken in een moeras. Pas in de eerste helft van de negentiende eeuw kwam men op grond 
van nauwkeurig uitgevoerde opgravingen tot de juiste verklaring, dat de kamers van de 
megalithische graven sibbe-begraafplaatsen (sibbe: familie) waren, bestemd voor het opnemen 
van veel lijken. De betekenis van de stenen die de kamer omsluiten in de vorm van een kring, 
een rechthoek, een onregelmatige vierhoek of een driehoek is nog niet geheel duidelijk. De 
graven bestaan uit een rechthoek van onbewerkte granieten pilaren en zijn aan het oosteinde 
met geweldige granietplaten bedekt. De inhoud van deze graven is zeer eenvoudig. Er zijn 
slechts scherven van grove, dikwandige urnen. Nu en dan worden ook geraamten van mensen 
in de grafheuvels gevonden. Het materiaal dat in deze graven voornamelijk voorkomt is 
vuursteen. De vaak genoemde, brede, prachtige geslepen bijlen van vuursteen worden er 
dikwijls met velen tegelijk gevonden. Bovendien treft men er ook allerlei soorten messen van 
vuursteen aan. De uitgegraven grafheuvels bevatten ganggraven met een vlakke aardheuvel 
uit de latere steentijd. Zo grafheuvels en bolwerken (sterk verschanst gedeelte van een 
vestingwal) zich meestal in de bossen bomen van deze tijd bevinden, nederzettingen komen 
meestal voor in wat tegenwoordig akkerland is. Hier waren ze voor het ploegen niet hinderlijk 
omdat de prehistorische houten bouwsels reeds lang waren vergaan. In de bossen onder gras 
en mos verborgen zijn de sporen van de nederzettingen aan het oog onttrokken. Zo is het te 
verklaren dat de verspreiding van de grafheuvels vaak met de tegenwoordige bossen bomen, 
de verspreiding van de door het oppervlakteonderzoek vastgestelde nederzettingen vaak met 
het tegenwoordige akkerland samenvalt. 
 
De betekenis, het eventuele gebruik van de kleine bijgebouwen bij de boerderijen, met name 
in de Merovingische, Karolingische en latere tijd krijgt een historische verklaring in de 
Saksische wetgeving: de Lex Saxonum zoals die in het jaar 797 op de Rijksdag te Aken is 
vastgesteld. Zoals de titel al aangeeft zijn deze en andere Germaanse wetten in het Latijn 
gesteld. Inheemse benamingen van gebouwen vinden we in een boek als ‘De Heliand’, een in 
het Saksisch verteld evangelieverhaal uit het jaar 830, en ook in een inkomstenregister van 
het klooster Freckenhorst uit de elfde eeuw. Het huis, hus of seli, ook wel halla genoemd, 
vormde het middelpunt van een curtis of villa, in ‘De Heliand’ hof of burch genoemd, waarvan 
de burch duidt op een versterkte of omgrachte plaats, waarbinnen dan weer een hof kon 
liggen. Bij of om het huis lagen de bijgebouwen, zoals een alvearum of bijenstal en een 
stabulum: de veestal, misschien voor schapen, zeker voor rundvee. Inheemse benamingen 
hiervoor worden niet gegeven. Verder was er de ‘screona’ waarvan ook geen inheemse naam 
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bekend is. Het woord screona wordt wel vertaald met 'aarden hut' of 'hut in de grond'. Over 
het algemeen wordt zo'n screona als een kleine werkhut, zelfs wel alleen als een weefhut 
opgevat, die deels in de grond was gegraven. Zulke hutkommen zijn vrij veel aangetroffen. In 
enkele gevallen werden inderdaad weefgewichten gevonden op de bodem van de kom of kuil. 
De hutkommen kunnen dus (deels) als afkomstig van zulke weefhutten worden beschouwd, 
zeker als ze met gelijktijdige huisplattegronden voorkomen, zoals te Dalfsen uit de vijfde eeuw. 
Dat zulke hutten deels in de grond lagen zal verband houden met het feit, dat zo de garens 
vochtig en dus sterk bleven. 
 
De boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet en hout) en 
gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de mest van de 
veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de ploeg en werd als bouwland in 
gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe 
akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude verlaten huisplaatsen de basis vormen 
van de in deze streken zo markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van 
aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het verschijnsel dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn 
dan nederzettingen. 
 
Hoever zullen we teruggaan? Ongeveer zeshonderdduizend jaar? Toen het Pleistoceen 
begonnen moet zijn? Een miljoen jaar? Dan zitten we wel in het Tertiair, de oudste periode 
van het jongste hoofdtijdperk, waarvan de gesteenten en relicten dicht onder en zelfs aan het 
Twentse oppervlakte gevonden zijn. In Natura Docet worden haaientanden, stekels van vissen, 
fragmenten van krabben en kreeften bewaart, gevonden in een kleigroeve aan de weg van 
Losser naar Oldenzaal. Het zijn de laatste getuigen van de grote zee, die hier in de tijden van 
het Tertiair heeft gegolfd. Want Twenthe is een oude zeebodem. Niet door menselijk vernuft 
leeggepompt maar op natuurlijke wijze verdampt, dichtgegroeid en overdekt. Op tal van 
plaatsen in Oost-Twenthe en net over de grens bij Bentheim en Gildehaus liggen tertiaire klei 
en zandsteen, als bewijs dat daar miljoenen jaren geleden de zee ruiste. In die beantwoording 
heeft de Kuiperberg bij Ootmarsum, evenals de kleigroeven van Morselt en Scholten in Borne, 
geleverd. Deze bevatten de tertiaire septariënklei. Men vond er dikke afgeronde 
kalksteenknollen, die in de klei zijn ontstaan en in schillen en brokken uiteenvallen, de 
zogenaamde septariën. Bij het graven van de Twickeler Vaart in het jaar 1771 vond men de 
wervels van een walvis. In Twenthe zijn ook veel stenen in de preglaciale periode aangevoerd. 
Ze zijn in de eerste honderdduizenden jaren van het Kwartair op de overslibde zeebodem 
aangesleept uit het puin van de Ardennen, Eiffel en Harz, toen machtige stromen uit het 
zuiden en het oosten het voetstuk van ons land opbouwden, het bewijs leverde de Tankenberg, 
waar grinderijen en weginsnijdingen de ingrediënten van de sokkel blootlegden: een 
leemachtig zand vermengd met grind en keien. 
 
Al dit materiaal was er al, toen het tweehonderdduizend jaar geleden kouder en kouder werd 
en het ijs uit het barre noorden onze gewesten eeuwenlang als in een diepvries legde. Het 
zuidwaarts geschoven landijs bereikte zijn grootste uitbreiding langs de lijn Vogelenzang-
Nijmegen. Later kwam het bij zijn afsmelten nogmaals tot stilstand en reikte het met grote 
ijslobben over een deel van Texel, over Wieringen, over Gaasterland, Urk, Schokland, de 
Voorst, Havelte en via Zuid-Drenthe oostwaarts tot in de hoek waar Twenthe zich in het Duitse 
gebied boort. Deze toen zuidelijkste grens is herkenbaar aan een reeks door het landijs 
opgestuwde heuvels. Met een snelheid, waarbij u in millimeters moet denken, stuwde het 
landijs op zijn woelende weg de zanden en oude kleien op die lang tevoren door de 
waterstromen uit het zuiden in deze gewesten waren gedeponeerd, en ook het gruis (keileem) 
dat het in zijn bedding had meegesleept. Zo ontstonden de dikke plakkaten van keileem in De 
Lutte, bij Oldenzaal en Losser. Zo werden de Hamberg, de overige bergen en belten opgeduwd 
en geprofileerd. Er zijn nog andere overblijfselen van de gletsjerkracht te zien in Twenthe. 
Kolossale zwerfstenen die op verschillende plaatsen in het Twentse heuvelland bleven liggen. 
Markelo bezit het grootste zwerfblok van Nederland, een gevaarte van liefst tachtig ton. 
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Nog altijd zijn deze oude grafmonumenten omgeven door mysterie. In de laatste honderd jaar 
hebben archeologen veel gevonden. Zodoende kunnen we ons een beeld vormen van de 
hunebedbouwers. Wist je dat hunebedden de oudste monumenten van Nederland zijn? Ze zijn 
gebouwd van zwerfkeien die in de IJstijd zijn meegevoerd. Hunebedden hebben geen naam, 
maar wel een nummer. Een hunebed of dolmen is een megalithische grafkamer uit het 
neolithicum die bestaat uit ten minste drie maar vaak meer staande draagstenen, overdekt 
door een deksteen. Hunebedden zijn volgens de gangbare theorie resten van prehistorische 
grafkamers. De grafkamers zijn vijfduizend jaar geleden gemaakt.  
 
Bij opgravingen in en rond hunebedden zijn geen skeletten gevonden - die zijn na al die 
duizenden jaren helemaal vergaan - maar wel grafgeschenken, die aan de gestorvenen werden 
meegegeven voor in het hiernamaals. Onder die geschenken bevonden zich ook bijzondere 
potten, die naar hun vorm 'trechterbekers' worden genoemd. Op basis van zulke en andere 
bodemvondsten hebben archeologen zich een beeld kunnen vormen van de levenswijze van 
de eerste generaties landbouwers. Zij lieten als eersten in deze streek het bestaan als jager en 
verzamelaar achter zich en vestigden zich op een vaste plek. Zij woonden in lemen boerderijen, 
hanteerden houten en stenen werktuigen en maakten dus potten om voorraden in te bewaren. 
Ongetwijfeld hebben zij ook afspraken gemaakt over bezit en rechtspraak, maar hoe die 
luidden is niet meer te achterhalen, omdat deze vroege boeren geen schrift kenden. Hun 
samenleving was een schriftloze samenleving. 
 
Hoe deze mensen in staat zijn geweest om zonder machines stenen van de grond te krijgen 
die soms wel twintigduizend kilo wegen, is ook nog steeds niet helemaal duidelijk. 
Waarschijnlijk maakten ze van grond een 'oprit', en gebruikten ze ronde stammetjes om de 
steen overheen te laten rollen. Als de stenen op hun plek lagen, werd de grond eronder weg 
gegraven, zodat een grafkamer ontstond. 

In Drenthe zijn nog ruim vijftig hunebedden bewaard gebleven, en nog twee in Groningen. Het 
moeten er echter veel meer zijn geweest, want in de loop der eeuwen zijn heel wat hunebedden 
verdwenen, bijvoorbeeld omdat de stenen als bouwmateriaal werden gebruikt. De 
Hunebedden zijn in heel Europa gebruikt als grafkamers.  
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In 1991-1992  leverde bodemonderzoek op de Buurser es waardevolle informatie op. 

 

In 1989 is voorafgaand aan bouwactiviteiten op de es tussen de beide kernen van Buurse een 
scherf gevonden uit de laatste periode voor het begin van onze jaartelling. Voor de provinciaal 
archeoloog was dat aanleiding om daar in 1991-1992 een opgraving uit te voeren. Hierbij 
kwam een nederzetting uit de vroeg Romeinse tijd aan het licht. 
De archeologen troffen onder esgrond een zwerm van grondsporen aan. Grondsporen zijn de 
overblijfselen van menselijke bodemingrepen die na duizenden jaren nog zichtbaar zijn. Dit is 
het geval omdat bijvoorbeeld kuilen weer werden opgevuld met een andere kleur zand dan de 
omringende bodem, meestal zichtbaar als donkere plekken in het schone gele zand. Door goed 
te kijken naar regelmatige patronen die de grondsporen vormen, kunnen plattegronden van 
gebouwen worden herkend. Deze plattegronden bestaan uit de kuilen waarin de dragende 
palen van een gebouw hebben gestaan. 

In Buurse zijn plattegronden van tenminste drie huizen aangetroffen uit het begin van onze 
jaartelling. De huizen waren meer dan vijftien meter lang en zes tot zeven meter breed. De 
indeling was drieschepig, dat wil zeggen dat twee rijen centrale staanders de binnenruimte in 
drieën delen. Het waren woonstalhuizen, opgedeeld in een woondeel voor mensen en een 
staldeel waar vee overwinterde. Naast de huizen zijn ook resten van bijgebouwen gevonden: 
schuurtjes met zes palen, kleine gebouwtjes op vier palen die men spiekers noemt, waarin de 
oogst werd opgeslagen en enkele driepalige structuren die als hooibergen worden gezien. De 
huizen lagen parallel aan of dwars op de Alsteedseweg, wat er op zou kunnen duiden dat hier 
al in de Romeinse tijd de doorgaande weg liep. 

Behalve de resten van gebouwen zijn ook delen van gebruiksvoorwerpen uit de grond gehaald. 
Vooral aardewerk, het serviesgoed van de bewoners. De scherven vertegenwoordigen 
verschillende types handgevormde potten. De potten zijn vaak versierd met de indrukken van 
vingertoppen op de bovenrand en in een enkel geval met een decoratie van enkelvoudige lijnen 
of parallelle lijnen die met een soort kam zijn gemaakt. Onder de vondsten bevindt zich 
bovendien een spinklosje. Spinklosjes werken als een soort tol en vóór de uitvinding van het 
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spinnewiel werd hiermee de wol tot draden gedraaid. Ook zijn brokjes basaltlava verzameld. 
Basaltlava is door de poreuze structuur bijzonder geschikt om er maalstenen voor het malen 
van graan van te maken, maar het komt niet van nature in Nederland voor. Het moest uit 
Duitsland worden geïmporteerd.   

 

Spinklosje en scherven bij opgravingen gevonden 

 
De meest bijzondere vondst was echter een enigszins door vuur geblakerde scherf die 
makkelijk kan worden verward met een stuk van een moderne rode bloempot. Hij behoort tot 
een Romeins kommetje dat in het huidige Zuid-Frankrijk was gemaakt. Het kommetje van het 
type Dragendorff 27 was bedoeld om wijn uit te drinken. Het aardewerk wordt terra 
sigillata genoemd (gestempelde aarde), wegens de vaak uitgebreide decoraties. Dergelijk 

aardewerk is zeer zeldzaam in Overijssel, een echt statussymbool. Het kan worden gedateerd 
in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. De scherf uit Buurse is onversierd. Het 
kommetje kan via handel naar Buurse zijn gekomen, maar mannen uit onze streken dienden 
ook als hulptroepen bij de Romeinen. Het is dankzij twee altaarstenen van dergelijke soldaten 
in het noorden van Engeland, dat we de eerste schriftelijke verwijzingen naar Twente hebben: 
de Cives Tuihanti. Bron: Entoen.nu.  
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De Schotse degen is gevonden bij de herinrichting van het kasteel Schuilenburg (mei 1998)  

 

 

 

Er zijn tal van interessante vondsten gedaan rondom landgoed Schuilenburg te Hellendoorn. 
Er zijn een aantal foto’s geplaatst om een impressie te krijgen van wat er in Hellendoorn te 
zien is. 
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Over de oorsprong van het volledig korfgevest (die de gehele hand omsluit) tast men nog in 
het duister. Primitieve vormen van dit gevest type zijn bij een aantal Duitse en Scandinavische 
degens uit het tweede kwartaal van de zestiende eeuw terug te vinden (1535). 

Een verdere echte ontwikkeling van dit type ontstond in England en Schotland rond 1550. 
Het gehele korfgevest wordt altijd met Schotland in verbinding gebracht, daar werden de 
mooiste exemplaren rond 1700 gemaakt. (Glasgow & Stirling). Vele van deze gevesten werden 
op continentale Europese klingen gemonteerd. 

 
 
Vreemde vondsten 
 
 
Het gebruik van schedels als drinkbeker is regelmatig beschreven in historische teksten en 
stripverhalen (denk aan Asterix en Obelix). Toch is archeologisch bewijs zeldzaam. In 2011 
werd in een grot in het Engelse Somerset echter een lugubere ontdekking gedaan: drie 
schedels die gebruikt waren als drinkbekers werden opgegraven. Uit onderzoek bleek dat de 
schedels zorgvuldig schoongemaakt en leeg geschraapt waren. Vervolgens werd de 
schedelbasis verwijdert zodat er een gat ontstond waaruit gedronken kon worden. 
 
Op de bodem van wat in de steentijd een meer geweest is, vonden archeologen elf menselijke 
schedels en fragmenten van schedels. Vastgesteld werd dat de schedels zo’n achtduizend jaar 
oud waren.  Bij twee van deze schedels staken de houten staken er nog in, van de basis tot 
de top van de schedel. 
 
In 2005 vonden archeologen een massagraf in Colorado. Het bleek zo’n  twaalfhonderd jaar 
oud te zijn. Overblijfselen van ten minste drieëndertig mensen werden hier aangetroffen, op 
zich al een lugubere vondst. Na verder onderzoek werd pas duidelijk met wat voor 
horrorvondst men hier echt te maken had: op de menselijke botten werden sporen van 
ernstige marteling aangetroffen. Verder werden stenen gereedschappen aangetroffen met 
bloedsporen en spierweefsel, waarschijnlijk werden deze gereedschappen gebruikt tijdens de 
marteling. Bij de meeste van de slachtoffers leek het erop dat in eerste instantie hun enkels 
gebroken werden. Verder werden snij- en hakwonden aangetroffen. Men vermoedt dat de 
slachtoffers eerst mank gemaakt werden om ze makkelijker in bedwang te kunnen houden.  
 
 

 
 
Archeologen in Egypte deden in 2012 een mysterieuze ontdekking: zestien afgehakte 
rechterhanden verdeeld over vier graven. Elk van de graven zou een bizarre ceremonie 
representeren waarbij soldaten de afgehakte rechterhanden van vijanden aan hun koning 
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toonden. In ruil hiervoor werden de krijgers beloond met goud. Het afhakken van de 
rechterhand stond waarschijnlijk symbool voor het wegnemen van iemands kracht. 
 
De Engelse provincie Lancashire staat al vierhonderd jaar lang bekend als een centrum van 
hekserij. In 1612 werden acht vrouwen en twee mannen uit twee lokale gezinnen opgehangen 
op verdenking van hekserij. In een huisje dat waarschijnlijk behoorde aan één van deze 
families werd in 2011 het gemummificeerde lijk van een kat aangetroffen. De kat zat 
ingemetseld in de muur met als waarschijnlijk doel de inwoners te beschermen tegen kwade 
geesten. Archeologen denken dat de kat levend in de muur gestopt werd. Het huisje zou een 
verzamelplaats zijn geweest voor heksengenootschappen. 
 
In 2001 ontdekten archeologen tijdens opgravingen in het prehistorische dorp Cladh Hallan 
meerdere lijken. Twee van deze lijken lagen in een strakke foetuspositie. Het bleek hier te gaan 
om gemummificeerde lijken die pas zeshonderd jaar na hun dood begraven werden. Pas later 
viel op dat bepaalde botten van de gemummificeerde lijken niet goed op elkaar pasten. De 
skeletten bleken samengesteld te zijn uit de botten van verschillende mensen. Het ene lijk 
bestond uit het torso en de ledematen van een man, de schedel en nek van een andere man, 
en de onderkaak van een vrouw. Bij het andere lijk waren dijbeen, opperarmbeen en 
onderkaak elk afkomstig van een ander lichaam. De mummies staan ook wel bekend als de 
Frankenstein mummies.  
 
In de Poolse stad Gliwice werden al eerder graven van soldaten uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden. In 2013 werden tijdens wegwerkzaamheden verschillende graven ontdekt. In de 
graven werden onthoofde skeletten aangetroffen, vampier graven. De hoofden waren tussen 
de benen geplaatst. Volgens bijgeloof zou zo voorkomen worden dat de vampier zichzelf weer 
tot leven kon wekken. Dit is niet de enige vondst van vampiergraven in Europa geweest. In 
bijvoorbeeld Venetië werd het skelet van een vrouw met een steen in haar mond gevonden, zo 
zou voorkomen worden dat de vampier zich weer tegoed kon doen aan menselijk bloed. In 
Bulgarije werden skeletten doorboord met ijzeren staven aangetroffen: zo konden de lijken 
niet in vampiers veranderen. Bron: archeologie online. 
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Oude tijden 
 
 
De neiging zich bezig te houden met de vroegste tijden van het eigen land vindt haar oorsprong 
in de aandrang van de mens onbekend gebied te ontdekken. Deze aandrang was niet altijd zo 
sterk, in Europa begonnen de eerste onderzoekingen ongeveer vijfhonderd jaar geleden en ze 
werden sindsdien van eeuw tot eeuw uitgebreid. Of men zich nu werkelijk richt op de 
ontdekking van onbekende landen overzee of dat men naar methoden gaat zoeken om over de 
oudste schriftelijke berichten van de historische tijden heen, door te dringen in de onbekende 
diepten van een voorhistorische tijd, altijd is er diezelfde aandrang: de bevrediging van de 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de mensen. Gedurende duizenden jaren, vooral in de 
christelijke middeleeuwen, had de Europese mens zich tevredengesteld met de gedachte dat 
al wat wetenswaardig was over de oergeschiedenis van de mensheid in de Bijbel stond 
opgetekend. De bijbelse geschiedenis was in de jongere perioden nauw verbonden met de door 
de oude Grieken en Romeinen overgeleverde geschiedenis van de klassieke oudheid. Die 
uiteindelijk, in het volle licht van de schriftelijke overlevering, in de christelijke middeleeuwse 
geschiedenis uitmondde. Pas in het begin van de negentiende eeuw ontwaakte in de Europese 
mens het verlangen, over Bijbel en Grieks-Romeinse overlevering heen, te onderzoeken wat er 
vóór de schriftelijke vastgelegde geschiedenis gebeurt was. Aan het begin van elk 
wetenschappelijk onderzoek staat altijd een vraag. Is die vraag eenmaal juist gesteld, dan 
wordt meestal spoedig een methode gevonden om de beantwoording dichterbij te brengen. 
Ook in het onderzoek van de prehistorie is dit het beslissende ogenblik geweest, toen bijna 
gelijktijdig in verschillende Europese landen de vraag werd gesteld of het wellicht mogelijk zou 
zijn ook op historische vragen een antwoord te krijgen. Dit met behulp van de materiele 
nalatenschap van de prehistorische mens, de stenen bijlen, de urnen, de graven en de 
bolwerken (een sterk verschanst gedeelte van een vestingwal). 
 
Er wordt verteld dat ten tijde van de brand, die de beroemde bibliotheek van Alexandrië in 
lichterlaaie zette, twee groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar stonden: zij die haar in 
brand hadden gestoken en zij die haar wilden behouden. Wanneer er in de boeken stond – zo 
wordt verteld – wat ook in het Heilige Boek is te vinden, waren ze overbodig. Als er iets anders 
in stond, waren ze heiligschennend. In ieder geval moesten ze worden vernietigd. 
 
Wij hebben tegenwoordig het volle recht de ouderdom van de wetenschap van de prehistorie 
te stellen op tweehonderd jaar. In die jaren, voor Europa het tijdperk van Napoleon en de 
bevrijdingsoorlogen, zijn in de Scandinavische landen en in Duitsland de beslissende stappen 
gedaan. Ze hebben het onderzoek van de prehistorie uit het voorwetenschappelijk stadium 
opgeheven tot dat van een wetenschap. Onze Hunebedden en grafheuvels moeten niet geheel 
onbetekenend worden geacht. Ze zijn de oudste en zo goed als enige herinneringen uit de 
heidense tijd. Veel grafheuvels zijn ingevallen koepelgraven, waar veel doden zijn begraven. 
De urnen, wapens en andere gebruiksvoorwerpen die daarin bewaard zijn gebleven, zijn 
onbetwistbare getuigen van de kunstvaardigheid en de levenswijze van een lang geleden 
ondergegaan volk. Dat volk heeft ons land bewoond en zij kunnen ongetwijfeld eens, zij het 
ook langzaam en misschien langs omwegen, tot geschiedkundige resultaten leiden. Al was het 
tot niets anders dan een oplossing voor het probleem, of van oudsher Slaven of voor hen 
Germanen het land aan de Oostzee hebben bewoond. Na de periode van de Hunebedbouwers 
is er onder meer sprake van de standvoetbekercultuur, waarvan we de oorsprong zoeken in 
het zuiden van Rusland en de klokbekercultuur, die na alle waarschijnlijkheid deels afkomstig 
is uit Spanje en voor een deel vanuit Oostenrijk en Hongarije naar onze streken is gekomen. 
Hoewel er uiteraard verschillen zijn, bestond bij beide bekerculturen de gewoonte de doden te 
begraven onder heuvels. Een gebruik dat tot diep in de bronstijd zou voortduren. 
 
Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In de 
voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de noordelijke helft van 
Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel. Het kolossale gewicht van de 
ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als stuwwallen, zoals de Sallandse heuvelrug er 
één is, in het landschap herkenbaar. De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de 
voorlaatste ijstijd. De Enter Es is op zo’n stuwwal aangelegd, de Hamberg maakte er deel van 
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uit en was een berg van duizend meter hoogte. De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk 
voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij Denekamp. Na deze ijstijd kwam (10.000 jaar 
geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar 
niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel voor een droog en koud toendraklimaat. 
Dekzand, aangevoerd door noodwesten winden vulden de dalen op. De bovengrond van 
Overijssel bestaat daardoor voor het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar 
geleden de laatste ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan Noord-
Duitsland wist ik niet. En ook niet dat Twenthe in die tijd onbewoonbaar was omdat de grond 
keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf de bodem van de Noordzee en 
de rivieren langdurige stormen stuifzand over de toendra werden geblazen. Nu weet ik dat uit 
die periode een groot deel van het dekzandpakket stamt, dat het heuvellandschap bedekt. 
Ongeveer vijftienduizend jaar geleden kwam de grote dooi. Toen dook er in onze streken 
opnieuw een mensenras op. Rendierjagers, wiens uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden 
met dat van de hedendaagse mens.  
 
In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twenthe, en dus ook Enter, 
veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 
aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij 
graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 
1000 na Christus geboorte). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een 
pottenbakkerij. Bij het graven van het Twenthekanaal werd nabij Hengelo een menselijke 
schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. 
De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten 
van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde 
voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de 
middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 
werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, 
naalden en schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk 
van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de musea en in de watermolen bij 
Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen. De veranderingen van de 
zeespiegel staan in nauw verband met de ijstijd. Gedurende die ijstijden waren er ontzaglijke 
hoeveelheden water, in de vorm van gletsjers, wat een daling van de zeespiegel met 
verscheidene meters ten gevolg had. Gedurende de tussenijstijden en vooral in de na-ijstijd 
smolten de gletsjers en de spiegel van de wereldzee steeg weer. Anderzijds oefenden de 
reusachtige ijsmassa’s die soms meer dan duizend meter dik waren, een geweldige druk uit 
op het daaronder liggende land, die ophield als het ijs smolt. Deze beide oorzaken hadden 
verheffingen en dalingen van het land tot gevolg en de kustlijn van Noord-Europa veranderde 
iedere keer. Zo heeft men geconstateerd dat in Zweden, sinds de middensteentijd een 
voortdurende verheffing van het land plaats vond, ook tegenwoordig nog. Plaatsen die vroeger 
aan de kust lagen vindt men nu vaak vele kilometers landinwaarts. Omgekeerd heeft de daling 
van het land in het kustgebied van de Noordzee ertoe geleid dat in de eeuwen na Christus 
geboorte, de bewoners van de lage, moerassige landen, om veilig te kunnen wonen, 
kunstmatige heuvels moesten opwerpen die tegen stormvloeden bestand waren: de terpen of 
wierden. Daalde het land verder dan moest de wierd steeds weer worden verhoogd, tot de 
bedijking van hele Noordzeegebied in de late middeleeuwen een verder ophogen van de terpen 
overbodig maakte 
 
De bovenste cultuurlaag van de ijstijd vertegenwoordigt het late Magdalénien, de jongste 
periode van de ijstijd. Die is genoemd naar de rots La Magdeleine. Deze laag heeft de mooiste 
kunstwerken van de ijstijd opgeleverd en is in Laugerie Basse (Dordogne) vrijwel 
onuitputtelijk. Sedert het jaar 1864, toen Lartet hier met opgravingen begon, wordt er steeds 
door gegraven en nog steeds worden er nieuwe dingen gevonden. Ze worden gevonden in de 
openbare ruimten en de woningen van de mensen die tijdens de ijstijd in grotten woonden. 
Een van rendierhoorn gesneden salamander, dat een mooi en eigenaardig stuk snijwerk is en 
dat op die plek is gevonden. Opgravingen van vindplaatsen uit de ijstijd worden niet met de 
spade uitgevoerd, want dat is voor de vele kleine voorwerpen die men vindt een veel te grof 
werktuig. Met een kleine haak krabt men voorzichtig centimeter voor centimeter de laag af. 
De laag wordt dan direct weer met een penseel glad gestreken, om alles zichtbaar te maken. 
De laatste ijstijd is ongeveer honderdduizend jaar geleden begonnen. En tienduizend jaar 
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geleden was hij ten einde. Magdalénien is de laatste periode van die ijstijd. In die tijd begon 
het al wat warmer te worden. De mammoeten die hier leefden waren bijna uitgestorven of 
weggetrokken met het ijs mee. Er leefden bisons, ijsberen, rendieren en reuzenherten. Er 
huisden beren, veelvraten, ezels, dassen, sneeuwuilen, moschus-ossen en rinocer-ossen. De 
mensen leefden van de dieren en er was geen industrie en geen landbouw. Zij hadden de 
dieren dus nodig en toen tegen het einde van het Magdalénien de grote dieren allemaal naar 
het noorden trokken – het ijs achterna – moet dat een catastrofe voor de mensen zijn geweest. 
Alles wat de mens nodig had om te leven: de gebruiksvoorwerpen, de naalden waarmee de 
pelzen werden genaaid, de messen, de pijlpunten, de harpoenen, de vallen die men opzette, 
de beenderen die hij weggooide bij zijn maaltijd, de houtskool die verbrand werd in de haard, 
de planten die hij verzamelde, de toverstaven waarmee hij vóór de jacht de dieren onder zijn 
ban bracht en voor alles de voorstellingen die men schilderde en tekende op de wanden van 
de grotten, dat alles vind men nog uit deze periode. De tekeningen en schilderijen in de grotten 
zijn zo lang bewaard gebleven omdat de bewoners van de streek niet in de grotten durven 
gaan. Dikwijls zijn ze zelfs niet eens tot aan de ingang te krijgen omdat de geesten er wonen. 
Zelfs in onze tijd denken de mensen uit de omgeving dat in de grotten de demonen leven en 
boze geesten en wanneer men in de grot gaat men in verbinding staat met de duivel. Het is 
gevaarlijk bij die tekeningen want die kunnen levend worden en de bezoekers doden. Menigeen 
is door de geschilderde demonen omgekomen, zeggen de bewoners in de omgeving van de 
grotten. En dat is maar goed ook, want anders waren de tekeningen in de grotten al lang 
vernield en zouden zij nooit tot onze tijd bewaard zijn gebleven. In La Haza (Spanje) zijn acht 
afbeeldingen van paarden en bij opgravingen in Hornos la Peña is een blad met schetsen voor 
de wandschilderingen gevonden in diezelfde grot. De schilderingen van een staande bizon, op 
een andere bizon die is neergestort, hier staat het hert, een schildering van anderhalve meter 
lang, meesterlijk weergegeven in tekening en kleur. De bizon, als door een speer getroffen, een 
kunstwerk dat men nooit vergeet als men het eenmaal gezien heeft. En daar is het everzwijn, 
in volmaakt naturalistische weergave op het plafond getoverd. De kleur is volkomen fris 
bewaard gebleven. Het zijn allemaal afbeeldingen van een buitengewone levendigheid, dieren 
in volle beweging weergegeven, momentopnamen uit het dagelijks leven. De mens van de ijstijd 
wordt ons hier volkomen vertrouwd. Het stijve en plechtige, de grootsheid en 
ongenaakbaarheid van de kunstwerken van Egypte ontbreekt geheel. De schilderingen 
behoren tot het oudste wat wij op aarde kennen. Ze zijn het allergrootste wat mensen op aarde 
tot stand gebracht hebben. Het is niet slechts de ouderdom, niet de gedachte dat deze werken 
uit de ijstijd stammen, het is niet slechts de omstandigheid, dat zij aan het grensgebied van 
de mensheid staan, dat zij gemaakt zijn toen het leven pas ontlook, het is wel degelijk ook het 
kunstwerk zelf in zijn vorm en kleur. Deze schilderingen hoeven voor de beste werken uit 
andere perioden van de kunstgeschiedenis niet onder te doen. Zij hebben hun eigen stijl, hun 
eigen ritme, hun eigen uitdrukkingsvorm en vertonen een volkomen vormbeheersing. Geen 
mens heeft sedert de ijstijd de schilderingen meer gezien, geen luchtstroom is er langs 
gestreken en de temperatuur is al die duizenden jaren gelijk gebleven. Men zou werkelijk 
kunnen geloven dat de schilderingen gisteren gemaakt waren. Het zwart is diep zwart en het 
rood is helder rood.  
 
De oplossing van dit raadsel ligt in de afgeslotenheid van de grot. De ingang werd vijftig jaar 
geleden opgegraven. De oude ingang lag ver weg, aan het eind van een lange gang en is nog 
in de ijstijd dicht geraakt, toen de rotsblokken van het plafond naar beneden vielen. Daardoor 
heeft sinds de ijstijd geen mens de schilderingen meer gezien. Men zou de grot nooit gevonden 
hebben, als niet toevallig een jager zijn hond een vos had laten najagen. De hond kwam niet 
terug, de jager trachtte hem uit te graven en daarbij kwam de grot aan het licht. Dat gebeurde 
in het jaar 1868. Tot op die dag was er geen lucht bij de schilderingen gekomen en had 
niemand de grot betreden. De kunst is te vergelijken met het impressionisme van eind 
negentiende, begin twintigste eeuw. Het impressionisme heeft dezelfde problemen trachten op 
te lossen, het overwicht van de kleur over de lijn, de dieptewerking, het momentele van licht 
en beweging. Het everzwijn is weergegeven op het moment dat het hard rent, de bizon op het 
ogenblik dat hij neerstort, de schilder houdt juist deze beweging vast. Hij zoekt het hier en 
nu, en dat is juist wat ons deze kunst zo nabij, zo modern, zo verwant doet schijnen. In deze 
grot werden de dieren onder de ban van de betovering gebracht. Men heeft uitgeholde stenen 
gevonden, vijzels dus, en in vele daarvan zat nog verf. In de vijzels heeft men dus de verf 
fijngewreven. In de grot van El Castillo zijn een hele massa afdrukken van mensenhanden. 
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Deze handafdrukken zijn het oudst, zij liggen nog onder de archaïsche schilderingen van het 
vroege Aurignacien. Vele handafdrukken zijn negatief, de handvlakken zijn zonder kleur op 
de wand gelegd en dan is de kleur op de wand geblazen of gestoven. Daardoor is de ruimte 
rondom de hand gekleurd, maar de hand zelf niet. De mensen moeten dus van alles 
geprobeerd hebben om te weten of de verf op de wand bleef zitten en of men op de wanden 
schilderen kon. Er zijn veel van zulke handprofielen die een vinger of een lid van een vinger 
missen. Het verminken van de handen had een bepaalde betekenis. De mensen wijden zich 
daardoor aan de godheid. Dat gebeurt nu nog bij primitieve volken. Voor het welslagen van 
een of andere gewaagde onderneming beloven zij aan de godheid het lid van een vinger. Slagen 
zij, dan verminken zij zichzelf bij wijze van offer. 
 
Oud en toch zo bekend. Vast staat dat de Neandertaler, die wij goed kennen omdat er meer 
dan dertig skeletten of skeletdelen van hem zijn gevonden, al geloofde in een god. Dat kan 
men concluderen uit de vondsten in de grottenkasten, die zijn opgebouwd uit stenen. Daarin 
werden berenschedels opgesteld, aparte schedels en bepaalde beenderen, allemaal netjes 
naast elkaar neergelegd. Als bewaarplaats voor vlees hebben deze grotten niet gediend, want 
dan zou men heel andere lichaamsdelen bewaard hebben. Er is maar één verklaring mogelijk, 
namelijk als offer. Een offer kan echter alleen aan een hoger wezen gebracht worden, dus aan 
een god. Het staat dus volkomen vast dat de Neandertaler al een godsgeloof had, maar over 
het wezen van zijn godheid kan men uit de vondsten zelf geen conclusies trekken. Maar alles 
wat de mensen gedacht, geloofd en beleefd hebben, is bewaard gebleven. Diezelfde 
voorstellingen leefden ook nog voort in de ijstijd, die op de warme tijd gevolgd is. En zij zijn, 
toen het ijs smolt en de mensen naar het noorden wegtrokken achter de jachtdieren aan, al 
duizenden jaren door tot op heden bewaard gebleven. Diezelfde manier van offeren, door het 
opstellen van berenschedels, bestaat nu nog in Siberië bij de jagersvolken, de Giljaken en de 
Jakuten en bij de oerbewoners van Japan, de Aino’s. Ook zij offeren de kop van een beer, ook 
zij bewaren de offers nu nog net als in de ijstijd. En er is nog een bewijs voor de 
overeenstemming. Een bewijs dat de zaak volkomen duidelijk maakt is het afslijpen van de 
slagtanden bij de beer. In Selezië heeft professor Zotz berenschedels gevonden waarvan de 
slagtanden afgeslepen waren en ook nu nog worden in Siberië de tanden afgeslepen en daarbij 
worden allerlei bezweringsformules uitgesproken. Altijd gaat het daarbij om een enkele god, 
een god die alles geschapen heeft. Nooit zijn er meerdere goden. De enige god is de schepper 
van mens en dier en van alle leven op aarde. Hij heeft de hemel, de zon, de maan, de sterren 
en de aarde geschapen. Bij deze Siberische stammen is de denkwijze en de godsdienst van de 
ijstijd tot op heden bewaard gebleven.  
 
Daardoor weten wij dat de Neandertaler, die net als zij de berenschedels offerde, die net als 
zij de slagtanden afsleep, net als zij ook een enkele god vereerde. Ook in Meiendorf, bij 
Ahrensburg in Holstein, zijn offers gevonden uit het eind van de ijstijd. In een meertje uit de 
ijstijd is een doorboord stuk van een rendier gevonden, een offer aan de godheid. Men had 
rendieren met stenen in de borstholte in de offerpoel laten zinken. En in El Castillo zijn de 
verminkingen aan de handen eveneens offers. Bij godsdienstige plechtigheden beschilderen 
mensen zich en gingen in de grot – in de buik van de aarde – waar het donkere, het onbekende, 
het geheimzinnige is. Zij maakten dan een afdruk van hun beschilderde handen op de wand. 
Zij zagen dat de kleur bestendig bleef en dat de sporen niet verdwenen. Zo kan ook de godheid 
ze zien en zo toont de mens aan zijn god de verminking, het offer van één of meer vingers. De 
periode van de ijstijd is als het ware de jeugdperiode van het mensengeslacht, het ontwaken 
van de geest. Aan het begin staat de verwondering over de dingen en zoals de vader en de 
moeder van de stam alles geschapen hebben, zo moet ook een schepper, een vader, een 
oerwezen, alles geschapen hebben wat de mens om zich heen ziet: de aarde, de dieren en de 
hemel. Hun wereld was nog heel eenvoudig en klaar. Problemen van goed en kwaad bestonden 
er nog niet. Er was nog geen god van de wraak en het probleem van de genade was nog totaal 
onbekend en zeker dat van schuld en zonde, waar het latere denken over god zich zo intensief 
mee bezig heeft gehouden. Dat soort denken is pas veel later opgekomen, het is ontwikkelder 
en van een hoger orde. Het ontstond uit oorlog en onweer, uit regen, zon en maan. Een nog 
verder ontwikkeld denken erkende een eenheid in de veelvuldigheid, het onbegrijpelijke in de 
veelheid van belevenissen. Zo ontwaakte opnieuw de voorstelling van de ene, enige god. Ook 
hij is de vader, de schepper. Maar daarenboven is hij het eeuwige, het onbegrijpelijke en het 
onbegrepene, het onbekende en het onkenbare. Zo zegt Goethe in een gedicht: 
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Und Deines Geistes höchster Feuerflug 

hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug.   

 
Ook ons denken, onze tijd geeft reeds genoeg aan de gelijkenis, aan het beeld. De god die is 
opgestaan, de stervende, de gestorven god, de gelijkenis van het ontwaken en van het vergaan 
van het leven, van al wat dat is. De twaalf apostelen, gelijkenis met de twaalf maanden, 
gelijkenis van de opname van god in het ik, de diepste verbintenis van god met de mens. En 
tegelijk de hoogste vorm van het offer, waarbij de god zichzelf offert voor de mensheid, in 
plaats van dat de mens zich offert voor de godheid, getuigenis van de hoogste liefde gods voor 
de mensen. Zo offerde ook Wodan zich op, het is altijd de stervende, zichzelf offerende god, 
die stralend weer ontwaakt en opstaat, zoals de wonderbare sterrenbeelden aan de hemel. Het 
is een gelijkenis voor ontstaan en vergaan, voor de diepste zin van het leven. En het begin van 
dat offer zien we reeds, in de grotten in Spanje en Frankrijk, in de ijstijd. Volgens de huidige 
stand van de wetenschap bestond in het begin van de mensheid het geloof aan een enkele god 
als schepper. Daarop volgt de oplossing van de godsvoorstelling in veel afzonderlijke goden en 
daarna ontstaat weer een nieuw geloof aan een enkele god. 
 
Vier ijstijden heeft Europa beleefd. De eerste begon ongeveer zeshonderdduizend jaar geleden. 
Men heeft de chronologie kunnen berekenen uit stralingsverschillen van de zon. De tweede 
ijstijd ligt ongeveer vierhonderdduizend jaar, de derde tweehonderdduizend jaar en de vierde 
honderdduizend jaar achter ons. De laatste ijstijd is het beste bekend. In het begin ervan 
leefde nog de Neandertaler. Dat is de mens, waarvan het eerste skelet in het jaar 1856 in het 
Neandertal bij Düsseldorf gevonden is. In het midden en in de tweede helft van de laatste 
ijstijd leefde de Crô-Magnon mens. Deze is, net als de Neandertaler bekend door meer dan 
honderd skeletten of delen van skeletten. Deze mens van Crô-Magnon, net als de 
Neandertaler, genoemd naar de plaats waar hij het eerst gevonden is, is nu in het bijzonder 
bekend geworden door zijn kunst. De vraag van de onderzoekers was of de mens in dezelfde 
tijd leefde als de mammoet. Toen de eerste beenderen van mammoet, rinoceros en rendier 
werden gevonden, tezamen met voorwerpen die duidelijk door mensen bewerkt waren, is er 
een grote strijd ontstaan. De vraag was of er in de ijstijd, tegelijk met de uitgestorven dieren, 
inderdaad ook mensen geleefd hebben. Het was een geweldige verassing toen in het jaar 1864 
door Lartet in de grot van La Madeleine op een mammoetbeen de gravering van een mammoet 
zelf werd gevonden. Nu was datgene ontdekt wat de onderzoekers zo lang gezocht hadden, het 
van de oermens zelf stammende bewijs, dat hij tegelijk met de mammoet geleefd heeft. 
Sindsdien is het zeker dat de mens in de ijstijd geleefd heeft. Sindsdien is het ook zeker dat 
de mens van de laatste ijstijd een kunstenaar was en dat hij getekend en geschilderd heeft 
wat de natuur hem bood. Verdere onderzoekingen leverden steeds meer kleine tekeningen op 
stenen en beenderen op. Totdat in het jaar 1901 de grote grotten met veelkleurige beschilderde 
wanden ontdekt werden. Tussen de jaren 1903 en 1957 zijn er honderdzeven grotten met 
schilderingen en ingegrifte tekeningen uit de ijstijd ontdekt. Velen daarvan bevatten 
honderden afbeeldingen en daardoor hebben wij het leven van de mens uit de ijstijd zo 
nauwkeurig leren kennen. Men heeft de reeds in het jaar 1879 ontdekte grot in Altamira ook 
wel de Sixtijnse kapel genoemd en de indruk is overweldigend. De schilderingen zijn 
tweehonderdduizend jaar oud en beter bewaard gebleven dan de Romaanse schilderkunst.  
 
Het lijkt een groot wonder, een raadsel. De oplossing van dit raadsel is dat de schilderingen 
in de aarde opgesloten lagen, ontoegankelijk voor de mens en voor temperatuurwisselingen. 
Alleen op één plaats, waar door een klein gat in de grond de koude lucht in de winter kon 
binnendringen, zijn ze volkomen vernietigd. Een steeds constante temperatuur die geen zomer 
en winter kent heeft de schilderingen al die vele duizenden jaren lang geconserveerd. Verder 
is het een eigenaardigheid van het gesteente in de grotten, dat het kleine, dunne, onzichtbare 
stukjes kalksinter vormt. Daardoor zijn de schilderingen overtrokken met een dun, glasachtig 
laagje, dat ze als nieuw bewaard heeft. De kleuren hebben een glans waar men verbaast van 
staat. Bij vele schilderingen kan men zien dat de kunstenaar van te voren de contouren met 
een stenen mes heel licht ingekrast heeft. Dikwijls ook zijn deze lijnen met een penseel 
voorgetekend. Men kan duidelijk zien dat het een penseel was. De lijnen zijn zo dun dat zij 
onmogelijk met iets anders dan met een penseel getrokken kunnen zijn. Bij de snip (tot de 
steltlopers behorende vogel) heet nu nog een bepaalde veer de schildersveer. Dunne veren 



33 

 

werden in kleine botjes ingeplant en deden zo dienst als penseel. De meeste kleuren zijn 
opgespoten, op een manier zoals men dat nu bij auto’s doet. De rotsondergrond wordt daarbij 
met vet en olie gegrond en dan wordt de verf er in verpulverde toestand opgeblazen. Voor het 
blazen heeft men ongetwijfeld mergpijpen gebruikt, die nu nog in de cultuurlagen van andere 
grotten in grote getale zijn gevonden. De verf is dus zuiver olieverf, precies als de olieverf van 
tegenwoordig, samengesteld uit oker en dierenvet. De oker werd in vijzels fijngestampt. In 
verscheidene grotten lagen okerstiften, van licht tot donker gerangschikt. Bij de opgraving nog 
netjes naast elkaar, net zoals de moderne schilder zijn kleuren rangschikt. Op een plaats in 
een grot in Lascaux is een man getekend die, door een bizon aangevallen, op de grond valt. 
De bizon is doorboort door een speer. De ingewanden hangen eruit, maar de man stort 
getroffen ter aarde. Achter hem staat een vogel op een stok. Wat betekent deze voorstelling? 
Is met de vogel de zielenvogel bedoeld? Wordt de dood hier aangeduid? Men kan echter niet 
alle vragen beantwoorden die de afbeeldingen ons stellen. De meeste schilderingen stellen 
zwangere dieren voor, dus vruchtbaarheidsmagie. Vele afbeeldingen vertonen pijlen, die op 
dieren toesnellen, valkuilen waar zij in moeten vallen, dus magie voor de dood van de dieren. 
De afbeeldingen spreken van de vroegste gedachten van de mens over de grote vraagstukken 
van geboorte en dood. En zoals voor de oermens deze raadselachtige verschijningen een 
stimulans tot bezinning waren, zo zijn zij het ook voor de mens van heden. Want in alles wat 
de mens schept leeft de geest. De geest zelf echter is het grote raadsel. 
 
Er zijn voetsporen gevonden van ijstijdmensen in de grotten, men herkent de hiel, de voetbal 
en de tenen. De grond is helemaal hard geworden, men kan de sporen aanpakken zonder ze 
uit te wissen. De grotten zijn heel diep in de bergen en volkomen afgesloten van de 
buitenwereld. In een grot in Tuc d’ Audoubert staan twee sculpturen, gebeeldhouwde bisons, 
elk dier ongeveer zestig centimeter groot. Het zijn geen primitieve sculpturen, het zijn 
plastische (levendigheid van voorstelling) werken van grote schoonheid. Het voorste dier is een 
wijfje en achter haar staat het mannetje, klaar om haar te bespringen. En rondom de 
sculpturen weer sporen van mensen. Waar zijn de mensen gebleven, die hier tienduizenden 
jaren geleden leefden en werkten. Zijn zij onze voorouders, de oudste schakels in de keten van 
de geboorten? Wanneer honderd jaren gelijk zijn aan drie generaties, dan zijn er dertig in 
duizend jaar en in tienduizend jaar hebben er driehonderd generaties geleefd. Driehonderd 
vaders, driehonderd moeders in de keten van de geslachten. Wie kan zich dat voorstellen?  
 
De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen door het vinden 
van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit met de doden begraven, geven 
vaak enige informatie over een tijd waarin de mens het schrift nog niet beheerste. Soms zijn 
de begraafplaatsen na vele eeuwen nog goed te herkennen in de vorm van grafheuvels of 
Hunebedden. Maar vaker is er niet veel meer over dan de schaduw van een skelet, 
verkleuringen in de bodem of een handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren 
van begraven geen sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren 
bestonden naast elkaar of wisselden elkaar af. Uit de midden- en de oude steentijd is tot 
dusver niets gevonden dat wijst op een menselijke begraafplaats. Pas uit de jonge steentijd, 
vanaf circa vierduizend jaar voor Christus geboorte beschikken we over gegevens.  
 
Aanvankelijk begroeven de Trechterbekermensen hun doden in ondiepe kuilen. Maar op een 
gegeven moment werd de behoefte duidelijk om monumentale begraafplaatsen te maken. Men 
kan slechts raden naar de levensovertuiging van de Hunebedbouwers. De oost-west ligging 
van de Hunebedden leidt tot een voor de hand liggende speculatie over de zonnecultus. Hoe 
het ook zij, de Hunebedden zijn gebouwd uit een rotsvaste overtuiging. Want het verslepen 
van de keien die een gewicht hebben dat varieert van vijfduizend tot vijfentwintigduizend kilo 
moet voor mensen met beperkte hulpmiddelen een gigantisch karwei zijn geweest. Door 
moderne onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, 
ossen en touwen, hefbomen en ook nog flink wat mankracht. Maar volgens mij had men echter 
toen ook al hijskranen. In de middeleeuwen was het gebruikelijk dat een dode zonder kist op 
een mat van stro werd begraven. Het lijk werd op een baar naar het graf gedragen, bedekt met 
een baarkleed. Later werden de doden in kisten vervoerd. De plotselinge dood van jonge 
kinderen en zuigelingen was een even veelvuldig voorkomend als niet of nauwelijks te 
verwerken verschijnsel, vooral wanneer het kind stierf voordat het was gedoopt en zo (naar 
middeleeuwse begrippen) voor eeuwig verloren ging. Geen wonder dat er in sprookjes en 
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legenden vaak sprake was van kinderen die voor korte tijd weer tot leven kwamen om hun 
ouders te troosten, te worden gedoopt of een belangrijke mededeling te doen. Dat de doden 
dansen was een onuitroeibare voorchristelijke gedachte. De mensen meden ’s nachts de 
kerkhoven uit vrees dat men ‘de dans niet zou ontspringen’ en door de doden meegevoerd zou 
worden. Bovenal werd de dodendans gebruikt om op het onvermijdelijk sterven voor een ieder 
te wijzen. Er werden dodendansen uitgevoerd, waarbij als de dood verklede personen, 
geestelijken en burgers van alle rangen meevoerden in een rondedans. 
 
Ook Holwerda en de zijnen hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij verklaarde dat er 
onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer vroege tijd – dus lang voor Christus 
werd geboren – het zijn feitelijk ingevallen koepelgraven. De rest behoort met elkaar tot een 
urnenveld van de Germaanse bevolking omstreeks Christus geboortedag, dus tijdens de 
Romeinse overheersing. In de koepelgraven zijn lijken bijgezet. In het urnenveld zijn ze 
verbrand en in urnen begraven. Te midden van wuivende dennen rusten hier onze 
voorvaderen, levende op en van dezelfde bodem, beschenen door dezelfde zon. Er hebben 
urnenvelden gelegen op het hoge deel van de Borkeld, bij het buurtschap Stokkum, in het 
Elsenervoorveld en even ten westen van de Friezenberg. Dat die laatstgenoemde hoogte door 
de eeuwen heen een belangrijke rol speelde in het dodenbestel van de bevolking, is duidelijk. 
Het verhaal dat er Hunebedden op de Friezenberg en de Herikerberg zouden zijn is nooit 
onderzocht. Maar als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en de boeren de stenen 
hebben weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twenthe ook heel veel Hunebedden 
waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg al is aangelegd in de jonge 
Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op hun zij, met opgetrokken knieën en een 
enkele grafgift – een beker van aardewerk met inhoud, een stenen (strijd)bijl of een sieraad – 
aan het hoofdeinde of bij de voeten. We kunnen rustig aannemen dat alleen de leiders van de 
kleine gemeenschappen in zo'n graf werden bijgezet want er zijn al met al weinig grafheuvels 
uit die tijd bekend. De meeste mensen zijn begraven in een veel minder opvallend graf zonder 
heuvel waar we dan ook veel minder van weten. Hoe opvallend ze ook waren, de grafheuvels 
zijn lange tijd door de omwonenden met rust gelaten. De prehistorische bevolking zag er – 
terecht – de laatste rustplaats van de voorouders in. En in de middeleeuwen was men er bang 
voor, althans voor de exemplaren die op de onherbergzame heide lagen. Tal van sagen over 
spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden rondwaarden deden de ronde.  
 
De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven werden op 
instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel meer werden 
ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We moeten dan ook gissen 
naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze omgeving heeft gelegen. Dat het aantal 
grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks 
die tijd begon de archeologische belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig 
archeologen waren in Nederland die hebben gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren 
ze wel geïnteresseerd in de vondsten die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen 
graag ter wille en gingen zelf spitten in de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het 
uitgeworpen zand. Dat waren bar oude potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal in 
kunnen zitten, misschien wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig 
werden zij teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes 
opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden waard, waardoor veel 
informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de inhoud van de meeste grafheuvels uit 
de omgeving van Enter ons onbekend. Wel is bekend dat in de heidense tijd, toen de doden 
verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, men als offer maaltijden moest 
geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het land bleef de ‘groove’ 
een feest. Op een ouderwetse ‘groove’, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode 
amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. 
 
Vanuit de steentijd zijn verschillende werkplaatsen gevonden waar onder andere vuurstenen 
werden bewerkt. Men mag hierin de bevestiging zien van het bestaan van een belangrijke 
bewoning en cultuur uit het vroeg-middensteentijd. Veel is overigens over deze tijden niet 
bekend. De Romeinen schijnen zich in Twenthe slechts in onbetekenende mate opgehouden 
te hebben. Ze hadden immers de Nederlandse en Duitse bisschoppen die voor hen werkten. 
Het is wel opmerkelijk dat de Germaanse burgers, Tuihanti genaamd deel uitmaakten van een 
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afdeling Friezen, die grensbewakingsdiensten voor de Romeinen hebben verricht. Het feit staat 
op inscripties op twee altaarstenen in de Muur van Hadrianus (Hadrians Wall) in Noord-
Engeland. Een infanterieafdeling van de Twentse krijgslieden was gelegerd in één van de forten 
langs de grens. De forten maakten deel uit van de verdedigingslinie. Zij waren het aan wie de 
eerste schriftelijke vermelding van de naam Twenthe te danken is. De twee altaarstenen 
kwamen op 17 november 1863 bij opgravingen tevoorschijn. Gewijd aan de Twentse 
oorlogsgod Thincsus door 'Germani cives, Tuihanti cunei frisiorum.’ Dit betekent: gewijd door 
de Germaanse burgers de Tuihanti, dienend bij een Friese ruiterafdeling. Uit de documenten 
blijkt dat Twenthe in het jaar 797 Tuianti genoemd werd, in het jaar 799 Tuenti, in het jaar 
851 Thuehenti, in de elfde eeuw Tuente en tenslotte Twenthe. 
 
Mijn oudste zoon woonde en werkte in Newcastle upon Tyne) in de U.K. (United Kingdom). En 
natuurlijk moest ik de overblijfselen van Hadrians Wall zien toen ik hem opzocht. Ik leerde er 
dat de onderwerping van de Britten door de Romeinen een kleine eeuw na de expeditie van 
Caesar in het jaar 43 na Chr. volgde. Keizer Claudius zelf kwam over met olifanten voor de 
inname van het Britse machtscentrum, het latere Colchester. Ierland en het eiland Man lieten 
ze ongemoeid en ondanks een geslaagde expeditie tot het uiterste noorden van het huidige 
Schotland, kwam het niet tot een definitieve onderwerping van het daar wonende Keltische 
volk van de Pickten. In het begin van de tweede eeuw, onder keizer Hadrianus, werd besloten 
op verschillende punten tot consolidatie (duurzaam maken) en soms zelfs inkrimping over te 
gaan. De keizer zelf kwam in het jaar 122 naar Brittannië en beval de aanleg van een versterkte 
linie in het noorden van het huidige Engeland. Van de Ierse Zee naar de Noordzee, waarvan 
de imposante resten nog steeds zijn naam dragen: Hadrians Wall (de muur van Hadrianus). 
 

Emailbericht van Lindsay Allason Jones, Museum of Antiquities, Newcastle, (10-10-2005). 

 

Housesteads, Birdoswald and Vindolanda, the three forts in the northern military zone that the 

Frisian have garrisoned during the Roman Occuoation. In the north it was only the Frisian 

infantry, not their cavalry. Non of the aforementioned forts would suit cavalry. Three Mithraea 

(Mithrastempels, Mithras is de Romeinse zonnegod) have been excavated on Hadrians Wall but 

the only one there are visible remains to see is at Carrawburgh.  
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Een aantal bijzondere vondsten is in augustus 1982 aan het licht gekomen toen een groep 

archeologen onder leiding van directeur A.L. Hulshoff van het Rijkmuseum Twente op de plek 

van de havezate Hachmeule een groot gat in de bodem maakte. Een kinderschoen van leer, 

een vingerhoed van messing, houten borden, een lepel van tin en veel blauwgrijs aardewerk 

lagen in de gracht, aan de zuidzijde van de hoofdburcht. Hier was vermoedelijk de keuken. 

De scherven zijn uit de zestiende eeuw. Twee pispotten met urineafzetting zijn ook 

veiliggesteld. De edelmanwoning die Johan van Barmentlo in 1494 liet bouwen, is in de 

achtenzeventig jaar daarna intensief bewoond. Aan de hand van de funderingspalen 

concluderen archeologen dat het huis aan de zuid-oost zijde van de hoofdburcht stond en L-

vormig was. De bodem van de grachten lagen anderhalf tot ongeveer twee meter onder het 

huidige maaiveld. 

De  archeologen vonden Bentheimer zandstenen met een lengte van vier meter. Dit was een 
deel van de fundering. Bijna alle stenen zijn hergebruikt bij de bouw van nieuwe boerderijen 
in de omgeving. Ook vonden zij kloostermoppen, dakpannen en gesneden vensterlas in de 
kleuren lichtgroen, blauw en rood. Ook een drinkglas van blauwgroen waldglas kwam naar 
boven en een berkemeier met noppen op de stam uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 

Diederik Bente schreef zijn doctoraal scriptie over de middeleeuwse archeologische opgraving 
in Bentelo. Hij concludeerde dat de Hachmeule zeker één vertrek telde met een gewelf. De 
naam Hagmolen zou de ligging van de molen weergeven. Een hag is een bebosde plek of een 
met kreupelhout voorziene plaats. Bron: Verwijs en Verdam. 

Rond 1330 of 1340 hoort de Hagmolen bij de Hof te Weddehoen (Wiene) in het kerspel 
(parochie) Delden. Bron Muller 1889-1891. In Twente zijn dan zes hoven waarvan de bisschop 
eigenaar is: Oldenzaal, Ootmarsum, Delden, Weddehoen, Borne en Goor. De Hagmolen is in 
de veertiende eeuw een kamerling goed of keurmedigen. Alleen met toestemming van de heer 
mochten de bewoners trouwen. Na overlijden van de bewoners krijgt de heer het beste goed 
uit de nalatenschap. Bron Aalbers 1974. 

De Hagmolen begon als katerstede, wat betekent dat de bewoners slechts beperkt gebruik 
mogen maken van de woeste, ongedeelde gronden van de marke. Boeren maakten plaggen 
van de woeste, heidegrond en vermengde dat met poep van de dieren er om de grond mee te 
bemesten. 

De Hagmolen groeide uit tot huys, hof en zaalstede en werd vanaf 1580 zelfs een havezate, 
wat betekende dat de bewoner zitting heeft in de Ridderschap en Steden, de voorloper van 
provinciale staten. 1581 was een rampjaar voor de Hachmeule. Het beleg van het staatse 
Lochem begon. Bijna dagelijks trokken Spaanse troepen langs de Hagmolen dat geconfisceerd 
is omdat de bewoner, Herman van Welveld, staatsgezind was. De watermolens zijn verwoest, 
het graan gestolen en de grond onbebouwd. 
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Bij de bouw van het huis van Jan Ten Brinke op de hoek van de Oude Pastoriestraat en de 
Schipperstraat zijn de fundamenten gevonden van de Sint Theunis Capelle. Volgens drs. 
Hulshof van het Rijksmuseum Twente zijn deze resten afkomstig van de in de Middeleeuwen 
gebouwde Sint Theunis kapel. 
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Dat is te zien aan de grootte en de soort stenen die zijn gebruikt. De stenen zijn de zogenaamde 
kloostermoppen. De kapel is omstreeks 1500 gebouwd. Volgens de notulen van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk uit 1708 was er een rk kerk met wheeme (pastorie). De Spanjaarden 
hebben het dorp in de brand gestoken en ook de kapel en de pastorie ging in vlammen op. 

De fundering is 3 X 1.50 meter groot en is opgebouwd uit stenen van 18 X 14 X 2 centimeter. 
Er zijn aanwijzingen dat er nog meer resten gevonden zullen worden, volgens Hulshof. 

 

 

 
1960, Oude Pastoriestraat 

 

2014, Oude Pastoriestraat 
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2014, Oude Pastoriestraat  
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2014, Hervormd dienstgebouw 

 

 

2014, plaats van de oude pastorie, in de tuin van het eerste huis links van de Schipperstraat 

zijn kloostermoppen gevonden. (links Oude Pastoriestraat, rechts Schipperstraat) 

  

 



43 

 

Archeologische vondsten Enterveen 

 

Bij D. Wolfs aan de Rondweg 15 is omstreeks 1941 bij het scheuren op het grasland een 

stenen bijl gevonden. Op dezelfde plaats werd enige dagen later een vuurstenen sikkelmes 

gevonden. De veenlaag was twintig centimeter dik. Bij het ploegen werd de bovenlaag zand 

aangesneden. 
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Enter in het begin 

In 1188 wordt de naam Entheren al genoemd in het goederenregister van de Graaf van Dahle. 
De naam Enter is een afgeleide van Ent en Here. Een legerplaats aan het eind van Twenthe. 
Jaarlijks overstromende beekjes en kleine rivieren die een goede grassoort beletten, zijn de 
aanzet geweest tot de bedrijfsmatige ganzenhandel en ganzenteelt zoals deze van 1850 tot aan 
de Eerste Wereldoorlog rond Enter, Wierden en Goor gepraktiseerd werd.  In 1188 wordt Enter 
als Entheren genoemd. Zo duikt in 1334 de naam Arnoldus Ennethere al op, volgens 
Gijsselink’s toponymisch (toponymie is plaatsnaamkunde) woordenboek. In 1381 wordt de 
buerscap 't Enteren genoemd in de leenboeken het sticht Utrecht. In 1475 noemt de bisschop 
van Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van Twenthe. In verschillende eerdere 
oorkonden wordt als schout van Tventa (Twenthe) Frethericus de Arnethe genoemd. Hoewel 
de namen op verschillende wijzen werden geschreven, mag verondersteld worden dat de ridder 
van Arreth en de schout dezelfde persoon is ofwel dat de schout een zoon is van de ridder. De 
schout werd door de bisschop van Utrecht benoemd. Frethericus de Arneth is omstreeks het 
jaar 1262 als ridder in de Duitse Orde opgenomen. De volkstelling van 1748 geeft voor de 
marken Notter, Ypelo, Rectum, Enter en Wierden in totaal duizend honderd tweeënvijftig 
inwoners.  

Als u lang in boeken over geologie heeft gesnuffeld dan wordt u de eeuwige wet van ontstaan 
en vergaan op elke bladzijde voorgehouden. Dan rekent u de tijd vanaf de eerste levende 
wezens tot het heden niet meer met jaren of duizendtallen maar met reuzenlange tijdperken. 
Wij kunnen ons tegenwoordig nog niet voorstellen het aantal eeuwen bij benadering te 
schatten. De Regge zal reeds een honderdduizend jaar haar water noordwaarts gestuwd 
hebben naar de Vecht. De Austiberg zal enige duizenden jaar langer zijn top boven de vlakte 
hebben omhooggeschoven. De Austiberg is de oostelijke uitloper van de heuvelrij die zich van 
Oldenzaal over Ootmarsum naar Wilsum (Duitsland) uitstrekt. Deze heuvelrug is in het 
Tertiair ontstaan toen de Eifel vulkanisch was. De Alpen plooiden zich tot meer dan 
zesduizend meter hoogte. Het verstarde zeezand van Bentheim en Gildehaus – in de 
krijtperiode bezonken – werd opgeheven tot torenhoogte, die zestig meter dikke steenlaag! 

In Twenthe golfde in het vroege Tertiair de zee. In het Eoceen tijdperk werden er kleilagen 
afgezet van wel dertig meter dikte. Daarop volgde het Oligoceen, met een dikke kleilaag in De 
Lutte van wel zeventig meter. Bij Ootmarsum en Uelsen vindt men dezelfde Oligoceen klei. 
Daar stak nu als een reuzenrug de blauwe, glibberige zeeklei boven het water omhoog. Zon 
en wind hebben hem spoedig opgedroogd en regen en wind zullen hem afgesleten hebben. Tot 
de ijstijd langzaam dichterbij kwam, die voorafging door een grote regenval. Daardoor moesten 
zuidelijke rivieren ontzaglijke watermassa's vervoeren. En met dat water zand en grint dat 
zelfs tot Oldenzaal en Denekamp werd afgezet. De wereld heeft in reeksen van eeuwen steeds 
zichzelf weer uitgemoord. Vastelanden zijn in oceanen verdronken, met aardbevingen en 
vulkanisch vuur heeft zij voortdurend haar eigen aanzien geteisterd. Tot eindelijk een nieuw 
ijstijdperk meedogenloos en onontkoombaar de witte 'al-vernietiging' nader schuift over het 
land. Dat land wiens schoonheid als een paradijs onsterflijk scheen in het zoele Tertiair 
klimaat. 

Die vernietiger is de ijstijd geweest die met zijn koude adem het leven ontnam aan plant en 
dier. Ze schoof als wapen der verdelging de gletsjers uit Finland voort in de vlakte, alles 
vernielend wat op haar weg kwam, de bodem omwoelend. Vreselijk schuurden die torenhoge 
ijsmassa's over en door de grond, heuvels slechtend, dalen opvullend. Zij hebben de reuzenrug 
van blauwe zeeklei danig onder handen genomen en tot zestig meter en minder verlaagd, zij 
hebben grote gedeelten van de Bentheimerzandsteenketen gladgeschuurd. Zij hebben het 
materiaal van het oude hoogterras (zand en grind) overgenomen. Vermengd met de granieten 
en zandstenen uit Zweden en Finland, de leem en de keileem die zich tijdens het doorschuiven 
en vergruizen der gesteenten gevormd had. Deze rommel neergegooid in de dalen en op de 
hellingen van de heuvels waarover de gletsjers als buigzame monsters heen gleden. Daarom 
vindt men ook de meeste stenen in grintkuilen bij honderden kubieke meters verzameld aan 
de oostzijde van de genoemde heuvelrug. 
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Wij keren nu de oudtertiaire gronden de rug toe en wenden onze blikken naar de Regge. We 
zien hoe deze rivier in postglaciale tijd (tijd na de ijstijd) het land heeft beheerst. Het heldere 
water laat op sommige plaatsen de gele zandbodem zien en pijlkruid en zwanebloem groeien 
er langs de oevers. Kom er eens terug op een winterdag of in het voorjaar wanneer het enige 
dagen geregend heeft. Het water klimt hoger en hoger tegen de oevers, knabbelt ze af, stijgt 
steeds hoger, vloeit over de dammen en uiterwaarden, zet weiden en bossen, wegen en 
bruggen onder water en zover uw oog reikt is het één zee. De morsen zijn duizenden jaar 
achtereen de tijdelijke beddingen van de Regge geweest. 

Twenthe, Tuihante, Thuente, Tuvante, Tubantia, of hoe men de naam ook gespeld of 
uitgesproken mag hebben; de Romeinen spraken van Tubanten.  

Die eerste bewoners der Lantschap van Over IJssel, worden van die oude schrijvers Busactori, 
Tubantes, Salij ende Sassen (Saksen) genoemt (sala is woonhuis, saalwere betekent 
landerijen), de inwoners van Oldenzaal zijn afstammelingen van de Salij: want Claudius 
Ptomaeus verhaelt in de beschrijvinge van Duitslant, dat beneden langs ende an den Rhijn de 
Sicambri, ende Kleine Busactori, ende boven de Bussactoren de Vriesen gewoont hebben. 

Aan het woord is Wilhelm Nagge, de predikant uit Twello, die daar in 1690 overleed. Over de 
geschiedenis van Twenthe schreef hij nog: 

Het selve schijnt Corn. Tacitus (Romeins geschiedschrijver) te bevestigen in zijn boek van de 
zeden der Duitsche volckeren, als hij segt, dat de Bructeri van voren mit de Vriesen paelden, 
ende van achter met de Dulgibiner ende Chasvaren besloten waren. Doch de namen van deze, 
gelijck van andere natien, sijn mit verloop des tijdts, ofte verplaetsinge van de ingesetenen, ofte 
onderdruckinge haerer vijanden meestendeel verdonckert: waerdoor een gehele vernietonge van 
veler volckeren kennise ende geheugenisse geschiet is. Oock waren verscheiden kleine natien 
soo gehecht ende verbonden met andere die machtiger waren, dat hoewel ter eniger tijdt van 
haer gewach wort gemaeckt, de selve nochtans op andere plaetsen vergeten worden. Alsoo 
verhaelt Tacitus in sijn historische geschiedenissen van de Tubanten, welcker hij evenwel niet 
en gedenckt in sijn boeck van de seden der Duitschen. Daer hij nochtans de Tenchteros, Usipios, 
Batavos, Bructeros ende veel andere beschrijft, waerom wij meinen dat de voorseide Tubanten 
onder den naam van een ander natie sijn begrepen geweest, en vermoedelick van de Bructeren: 
want de selve Tubanten woonden tusschen Rhijn ende Emse, en overmits de Usipetes, Sicambri, 
en die kleine Bructeri de benedenste landen naest den Rhijnstroom ende de Vriesen de zeekant 
tusschen de monden van den Rhijn ende Emse bewoonde, soo moeten deze Tubanten lantwaert 
in gelegen sijn geweest, alwaer men oock noch vint gelijckheit tusschen den oude ende 
tegenwoordigen name van Tuente, ende Bentheim, als of men seide Tubante, ende 
Tubantenheim: welcke lantschap van Twenthe is in het tweede deel van Over IJssel; doch 
Bentheim is een naburige Graefschap, sijnde de ingesetene der selver landen in haer spraecke 
ende manieren seer gelijckformig. Die Roomsche Historien vermelden in harer geschiedenissen 
enige daden van deze Bructeren, ende Tubanten: maer alsoo die oude ingesetenen van 
Duitslant voor een gewoonte hadden sich altemet van plaetse te veranderen, ofte om datse van 
andere worden verdreven ofte om betere ende vettere landouwe soeckende, haere vorige 
woonsteden verlieten: daeromme kunnen wij niet voor seecker seggen dat de tegenwoordige 
inwoonders van Over IJssel de voorseide (bovengenoemde) tot voorvaders gehad hebben, soo 
sullen wij oock hare daden overslaen ende niet beschrijven; dit nochtans seggen, dat dese, 
gelijck andere volcken van Duitslant, grote oorlogen mit de Romeinen hebben gevoert, doch 
entlick sijn sij haer vijanden verwonnen, en wanneer sij dat uitheemsche juck sochten af te 
werpen, sijn sij tot verscheiden malen wederom bedwongen, ende den Romeinen onderdanig 
gemaeckt, mit grote bloedstortingen van wedersijden. 

Er is al heel lang sprake geweest van bewoning op de hoge gedeelten van Twenthe. Men 
maakte gebruik van doorwaadbare plaatsen in de Vecht, de Dinkel en de Regge. 
Geschiedkundigen gaan ervan uit dat er zo'n drieduizend jaar voor Chr. – dus nu vijfduizend 
jaar geleden – in onze gebieden sprake was van bewoning. In het algemeen wordt ervan 
uitgegaan dat aan het begin van onze jaartelling de opkomst van veeteelt en landbouw kwam 
en de huizen en schuren beter werden. In die tijd zijn ook de essen ontstaan. Honderden jaren 
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van bemesting met mest uit de schaapskooi en potstal (die gestrooid werd met heideplaggen) 
hebben een dikke humuslaag doen ontstaan. Daardoor zijn de essen opgehoogd, goede grond 
die jaren als bouwland geschikt was voor rogge, haver, boekweit en aardappels, in de nazomer 
spurrie en later stoppelknollen. Spurrie was een gewas in de herfst waarop de koeien erg 
verzot waren, het was een plant die als veevoer werd gebruikt. Spurrieboter was bekend om 
haar kwaliteit. Waar de spurrie zal komen werd het land ondiep omgeploegd en met spurrie 
bezaaid. De zon schijnt zo zacht en zo vriendelijk op de verkleurde hagen in het rond en op 
de goudgele berken daarginds. De spurrie bloeit op de akker hiernaast – in de middag gaan 
de bloempjes open – en verspreiden een citroenzure geur. Kraaien wandelen over de zwarte 
voren, zo ernstig en diepzinnig, alsof zij ook delen in de peinzende stemming van de natuur. 
Het is zo stil in de lucht, dat men de geluiden van heel verre verneemt. Het praten van 
voorbijgangers op de landweg, het kraaien van de hanen bij verre hofsteden. Het staat vast 
dat Overijssel in voorhistorische tijden een vrij talrijke bevolking had. Vele vondsten van 
wapens en gereedschappen, versterkingen en graven wijzen daarop. Wij weten weinig van de 
stammen die het Overijsselse land bewoonden en die professor Holwerda protosaksen noemt. 
Deze meent dat het een arm volk was. In de urnen die zij in de bodem achterlieten, troffen hij 
en zijn medewerkers enkele kleine stukken aardewerk die als bijgaven zijn meegegeven. Soms 
werd een stenen hamer of een klein stukje brons of ijzer gevonden. Wij kennen niet eens de 
naam van dit volk dat waarschijnlijk toch wel behoorde tot de Germanen. In het begin van de 
vorige eeuw deed Holwerda onderzoekingen in bos en heide, in de hoop herinneringen aan de 
prehistorische tijd te ontdekken. Hij heeft inderdaad veel gevonden in de Twentse bodem. 

De nalatenschap van de derde ijstijd vindt men over heel Twenthe verspreid. Dikke zwerfkeien 
die tweehonderdduizend jaar geleden hier terechtkwamen. Losgewrikt van de Scandinavische 
gebergten en door het oprukkende landijs over duizenden kilometers doorgeschoven. Toen het 
ijs smolt bleven ze hier achter. Miljoenen kleine, echter ook heel wat van formidabele omvang, 
soms met een gewicht van dertigduizend kilo. Velen kwamen in latere tijden onder het 
stuifzand terecht of zakten diep in de modder. Het landijs heeft niet alleen dikke stenen naar 
Twenthe geschoven, het gaf door zijn krachtige opmars ook het Twentse landschap zijn 
huidige aanzien. Van heuvels en hoge essen, waar de boer zijn gewassen verbouwd. De akkers 
werden vroeger bij voorkeur aangelegd op keileemruggen. Keileem is een afschaafsel van de 
rotsen, achtergelaten door het landijs. Die essen vormen nu schitterende elementen in het 
landschap en danken hun huidige hoogte aan de voorziening gedurende meer dan duizend 
jaar van plaggenmest. De heuvels – in Twenthe spreekt men van bergen – zijn door het 
oprukkende ijs omhooggeduwd. Ze hebben een kern van klei, vette donkergekleurde klei die 
werd achtergelaten door een tropische zee die miljoenen jaar geleden boven Twenthe golfde. 
De kleilagen zorgen ervoor dat het regenwater zich niet bij het grondwater kan voegen maar 
aan de voet van de heuvel te voorschijn komt. Idyllische brongebieden, zoals het Springendal 
bij Ootmarsum hebben hun ontstaan hieraan te danken. De bronnetjes, waar het heldere 
water zo uit de grond borrelt, zijn toeristische trekpleisters geworden. De heuvels, onderdelen 
van de stuwwallen, zoals de wetenschap de opstuwingen door het landijs noemt, halen geen 
geweldige hoogten. De opvallendste is de Tankenberg bij Oldenzaal. Met vierentachtig en een 
halve meter boven nieuw Amsterdams peil één van de Twentse bergreuzen. De bekendste 
'bergen' zijn de Kuiperberg bij Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij 
Rijssen. Niet om hun respectabele hoogte – de Friezenberg haalt net de veertig meter – maar 
door hun ligging bieden ze vanaf de top een schitterend uitzicht over honderden hectaren 
mooi Twents landschap.  
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Opgravingen Enter de Akkers Witmoesdijk 

en Bullenaarsweg 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure voor de 

bouw van vier nieuwe woningen in het plangebied Witmoesdijk – Wierdenseweg. In het kader 

van de planontwikkeling zou de bestaande bebouwing ten noorden van de Witmoesdijk 

worden gesloopt en zouden daar drie woningen worden gebouwd. Ten zuiden van de 

Witmoesdijk zou op de plaats van het voormalig sportveld een nieuwe woning worden 

gebouwd. De oppervlakte van het plangebied bedroeg ongeveer anderhalve hectare. De 

oppervlakte van het onderzochte gebied (door middel van archeologische opgraving) bedroeg 

385 vierkante meter. 



56 

 

Het onderzochte terrein ligt op de noordoostelijke rand van de stuwwal nabij de dalvlakte van 

de Regge. De stuwwal is gevormd in het Saalien en maakt deel uit van een reeks lage noord-

zuid georiënteerde stuwwallen die zich vanaf Markelo voortzet tot bij Sibculo. De stuwwal van 

Enter wordt zowel aan de west- als de oostzijde begrensd door laaggelegen en vochtige 

gebieden. Hierbij gaat het om voormalige glaciale tongbekkens die grotendeels zijn opgevuld 

met fluvio-glaciale en fluvio-periglaciale afzettingen. Getuige de aanwezigheid van 

beekafzettingen (en ook veen) uit die tijd werd het tongbekken ten oosten van de stuwwal al 

gedurende het Eemien doorsneden door een riviersysteem. Nu stroomt hier de Regge. Deze 

rivier buigt direct ten noorden van Enter door een onderbreking in de reeks stuwwallen af 

naar het westen en mondt uiteindelijk even voorbij Archem uit in de Overijsselse Vecht.  

Het dorp Enter ligt op de grens van de stuwwal en het beekdal van de Regge. Tijdens het 

Pleniglaciaal is met name in de lagere delen van het landschap een pakket Oud dekzand 

afgezet. Door verstuiving in het Laat Weichselien ontstonden in het dal van de Regge talrijke 

dekzandruggen en koppen. Doordat deze de afwatering blokkeerden vond in het dal van de 

Regge vanaf het Laatglaciaal plaatselijk veenvorming plaats. Het beduidend vlakkere gebied 

ten westen van de stuwwal, het tegenwoordige Enterveen, raakte in de loop van het Holoceen 

nagenoeg geheel met veen bedekt. Ad Verlinde publiceerde over depotvondsten uit dit 

voormalige moerasgebied. Een groot deel van de stuwwal van Enter is bedekt met een 

plaggendek, dat vanaf de Late Middeleeuwen onder invloed van plaggenbemesting is gevormd. 

Rondom de stuwwal is gordeldekzand afgezet, zowel in de vorm van welvingen als ruggen. 

De stuwwal van Enter is vanaf de prehistorie intensief bewoond geweest. Het meest talrijk zijn 

bewoningssporen uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen, tevens is er 

vermoedelijk sprake van bewoningscontinuïteit in de periode tussen de Romeinse Tijd en de 

Vroege Middeleeuwen. De indruk bestaat dat de bewoning al in de Romeinse Tijd zich in de 

richting van de huidige dorpskern heeft verplaatst. Oudere sporen zijn verspreid op de 

stuwwal aangetroffen, met name op plaatsen waar het sterk grindige stuwwalmateriaal bedekt 

is met dekzand. Op bijna alle zandkoppen in de kilometers brede dalvlakte of 

beekdaloverstromingsvlakte van de Regge bevinden zich concentraties vuurstenen artefacten 

uit (vooral) het Mesolithicum. De meeste van deze pas in de late Middeleeuwen ontgonnen 

dekzandkoppen hebben, net als de es van Enter, een plaggendek. Tot dusver is alleen de 

vindplaats Bullenaarshoek aan een (kleinschalig) onderzoek onderworpen. Dit heeft zowel 

mesolithisch materiaal als de resten van een Federmesser-site opgeleverd. Deze vindplaats 

ligt op ongeveer anderhalve kilometer afstand van de voet van de stuwwal van Enter op een 

hoge dekzandrug. Die rug grenst aan een laagte, vermoedelijk een oude beekbedding, waarin 

veen aanwezig is. Palynologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de veenvorming in het Laat 

Glaciaal is begonnen. Elders in het Reggedal zijn artefacten van been en gewei uit het 

Mesolithicum en latere perioden gevonden.  

Tussen het Mesolithicum en de Late Middeleeuwen lijkt het Reggedal ter hoogte van Enter 

niet bewoond te zijn geweest. Een enkele vuurstenen pijlspits wijst op jachtactiviteiten in het 

Laat Neolithicum of de Vroege Bronstijd. Pas vanaf de veertiende eeuw vinden in het beekdal 

ontginningen plaats en werd de drainage van het gebied verbeterd. In deze periode werden de 

Entergraven en de Elsgraven aangelegd. De Entergraven stroomt uit in de Regge en de 

Elsgraven in de Entergraven. De Federmesser-site, die het onderwerp van deze bijdrage vormt, 

ligt op een ‘rug’ van het gordeldekzand die aan de westzijde begrenst wordt door de stuwwal 

en aan de oostzijde, op een afstand van vijftig tot honderd meter, door een dalvormige laagte 

met veen welke deel uitmaakt van het brede dal van de Regge. De vondst van een ongedateerd 

werktuig van edelhertgewei wijst erop dat hier goede conserveringscondities heersen.  Het 

edelhertgewei is gevonden aan de Lee. Gezien de gevonden resten van snoek was ten tijde van 

de bewoning in de laagte vrijwel zeker open water aanwezig.   

De eerste stenen artefacten werden bij de machinale aanleg en het schaven van het vlak met 

schop, in werkput 26 aangetroffen. In eerste instantie zijn de artefacten per strook van vijf 

meter verzameld en later is van een aantal de exacte locatie ingemeten. Toen het om een 
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relatief groot aantal artefacten bleek te gaan, is in overleg met de eerste auteur in juli 2002 

besloten om van de verspreiding van de (vuur)stenen artefacten de omvang en de horizontale 

en verticale gaafheid vast te stellen. Hiertoe is over een deel van werkput 26 een grid van 

vakken van vijftig  bij vijftig centimeter uitgezet. De vakken zijn opgegraven in lagen van vijf 

centimeter waarbij het uitgegraven zand per laag is gezeefd over een maaswijdte van twee 

millimeter. Hiervoor zijn in eerste instantie twee vakkenrijen uitgegraven, een west-oost rij 

over de ‘405-vakken’ en een zuid-noord rij over de ‘111-vakken’. Vervolgens zijn nog twee 

vakkenrijen (104 en 108) gedeeltelijk uitgegraven op plaatsen waar in de ‘405-vakken’ relatief 

veel vondsten aanwezig waren. Vervolgens is een groot aantal van de tussenliggende vakken 

onderzocht. Bij de uitbreiding van het opgravingsareaal liet men zich leiden door het aantal 

vondsten. In vakken met relatief veel vondsten werden de aangrenzende vakken ook 

onderzocht. Bij het uitdiepen van een vak werd pas gestopt als er geen vondsten meer werden 

gedaan. Op deze manier zijn zeventig vakken van vijftig bij vijftig centimeter onderzocht. Uit 

die vakken zijn tweehonderdvierentwintig lagen van vijf centimeter opgegraven en gezeefd. 

Daarnaast zijn nog in drie vakken (107-401, 107-402 en 106-406) grondsporen uit de 

Romeinse Tijd met vuurstenen artefacten opgegraven. Deze vakken zijn niet gezeefd.  

 

 

De opbouw van de ondergrond is gedocumenteerd door op drie plaatsen profielen te tekenen 

en te fotograferen. Na de opgraving zijn de vondsten op de ROB onderzocht, het vuursteen is 

geanalyseerd door de eerste auteur, het botmateriaal is door Frits Laarman schoongemaakt, 

gedetermineerd en gewogen. De houtskool is gedetermineerd en gewogen door de tweede 

auteur. Een eerste verslag over de site is verschenen in een rapport van het onderzoek- en 

adviesbureau BAAC.  

De site is aangetroffen in het dekzand onder een plaggendek, een zogenaamd hoge zwarte 

enkeerdgrond die uit lemig, fijn zand bestaat. In het dekzand heeft zich in het Holoceen een 

humuspodsol-B gevormd die bij de ontginning en aanleg van het plaggendek gedeeltelijk is 

‘onthoofd’, vermoedelijk is er zo’n dertig centimeter verdwenen. Hierdoor resteren alleen nog 

de onderkant van de B/C of B3 en de onderliggende bodemhorizonten. De vondsten zijn 

aangetroffen in het restant van de B3- en de C-horizont, op een hoogte tussen 10,80 en 10,50 

m +NAP. Zowel in de B3- als de bovenkant van de C-horizont zijn dikke, ijzerhoudende fibers 

aanwezig. Deze fibers waren bijzonder hard, soms moest tijdens de opgraving een beitel 
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gebruikt worden om de brokken te verpulveren. Sporen van een Usselobodem zijn niet 

aangetroffen, in een profiel zuidelijk van vak 100-405 is op een diepte van 10,30 tot 10,20 m 

NAP wel een grijswit pakket dekzand aangetroffen.  

Bij de Akkers gaat het om achtenzestig vondsten: een Tjonger spits, een middenstuk van een 

spits of steil geretoucheerde kling, een steil geretoucheerde kling, een ‘aa steker’, drie korte 

eindschrabbers, een geretoucheerde afslag, vijftien brokken vuursteen, een brok kwartsiet, 

een brok fijnkorrelige zandsteen, een decortificatie afslag, een kern, vier 

kernvernieuwingsstukken, vijfendertig afslagen en twee klingen. 

De archeologische resten uit de site HS zijn afkomstig uit grondsporen, het archeologische 

vlak en uit de gezeefde vakken. Enkele grondsporen die binnen de concentratie liggen bevatten 

(vuur-) stenen artefacten. De artefacten zijn vermoedelijk daar in terecht gekomen bij het 

graven van kuilen in de Romeinse Tijd (zgn. opspit). De sporen en het omringende vak zijn 

niet gezeefd, dus de aantallen in die vakken (106-405, 107-401 en 107-402) zijn mogelijk 

vertekend. De vondsten die in stroken van vijf meter zijn verzameld worden niet in de analyse 

betrokken aangezien: de exacte locatie onbekend is. Het is niet zeker of ze bij de in vakken 

opgegraven concentratie horen, en omdat de vondsten op een andere manier (machinale 

aanleg en schaven) verzameld zijn.  

Het verschil in verzamelwijze heeft veelal gevolgen voor de samenstelling van het assemblage. 

De vondsten die in het vlak (bij de machine of met de schop) worden verzameld hebben over 

het algemeen grotere afmetingen, aangezien  de kleinere vondsten aan oog en oor ontsnappen, 

dan de vondsten die in de zeef worden aangetroffen. De gemiddelde lengte van de stenen 

vondsten uit de zeef bedraagt 15,5 millimeter en van de vlakvondsten 24,5 millimeter. Een 

vergelijking van de gemodificeerde en niet gemodificeerde artefacten tussen die van het vlak 

en uit de vakken, laat een significant verschil zien. Bij de vlakvondsten zijn aanzienlijk meer 

gemodificeerde artefacten aanwezig dan bij de vondsten uit de vakken. Overigens zijn er geen 

aanwijzingen dat de vondsten van het vlak uit een andere periode dateren dan die uit de 

vakken. De materiaalcategorieën die in de vakken zijn aangetroffen bestaan uit: 1002 stuks 

vuursteen, 100 fragmenten overig natuursteen, 44,2 gram gecalcineerd bot, en 7,54 gram 

houtskool. Deze categorieën zullen achtereenvolgens besproken worden.  

Van de 1002 vuurstenen artefacten is de helft (50,2 %) door een intense verbranding wit of 

grijs gecalcineerd waardoor de vuursteensoort niet meer bepaald kan worden. De bestembare 

artefacten laten zien dat er zowel vuursteen van de rivierterrassen als van door het landijs 

achtergelaten noordelijke vuursteen gebruikt is gemaakt. Het onderscheid tussen het 

noordelijke- en terrasvuursteen is gemaakt op grond van macroscopische kenmerken zoals: 

kleur, doorschijnendheid, de aanwezigheid van fossielen en de aard van de buitenkant van de 

vuursteenknol.  

De kleur van terrasvuursteen verloopt van grijs tot geel en bruin. De structuur van de 

vuursteen varieert van fijn- tot grofkorrelig en is slechts zelden doorzichtig. De buitenkant 

van de vuursteenknol heeft een dunne, harde cortex die over het algemeen gerold is. Deze 

kenmerken zijn het gevolg van het transport van het vuursteen door een rivier. Door het 

transport is het vuursteen vaak gescheurd en gebroken, de breukvlakken zijn ook vaak gerold 

en gepatineerd. Een aantal stukken is gespleten door de inwerking van vorst, zoals blijkt uit 

de daarbij behorende kenmerken als vorstsplijtingen. De noordelijke vuursteen vertoont een 

bonte mengeling van kleuren, die varieert van grijs, lichtbruin, oranje tot zwart, ook komen 

combinaties van deze kleuren voor. Het merendeel van de vuursteen is doorschijnend, zeer 

fijnkorrelig en homogeen van structuur. Tevens komt er vuursteen voor die doorspekt is met 

bryozoën die ook in de cortex aanwezig zijn. Door het gletsjertransport is de cortex van de 

noordelijke vuursteen soms geheel verdwenen, als de cortex nog aanwezig is, dan is die wit, 

dun en hard. De cortex is dan veelal glad en kenmerkt zich door sporen van stoten en krassen.  

Onder de cortex bevindt zich vaak een zone van enkele millimeters dikte die gekenmerkt wordt 

door scheurtjes en botskegeltjes. Ook de noordelijke vuursteen is vaak door het ijstransport 
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en latere inwerking van vorst uiteengevallen, de breukvlakken zijn vaak wit tot wit-blauw 

gepatineerd. Vermoedelijk is de noordelijke vuursteen in de directe omgeving van de site 

verzameld. Op diverse plaatsen in de omgeving zijn keileemlagen aanwezig – die veel 

(vuur)steen en grind bevatten. De dichtstbijzijnde plaatsen waar vuursteen van een goede 

kwaliteit voorhanden was liggen in de driehoek Holten-Rijssen-Markelo, op een afstand van 

vijf tot negen kilometer van de site. De herkomst van de terrasvuursteen is onduidelijk, 

mogelijk is deze afkomstig uit de omgeving van het Gelderse Aalten. Volgens Berendsen komt 

daar, vlak onder het maaiveld in niet gestuwde rivierafzettingen van de Sterksel Formatie, 

dergelijk vuursteen voor. Johannes Musch noemt ook de aanwezigheid daarvan in de 

nabijheid van Lochem. Een gezamenlijk kenmerk van zowel het terras- als het noordelijke 

vuursteen is het geringe formaat van de knollen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de grote 

afstand waarover de knollen door het ijs of de rivier vervoerd zijn. De omvang van de knollen 

neemt af met een toename van de transportafstand. Het merendeel (61,7 %) van de artefacten 

blijkt vervaardigd te zijn uit de noordelijke vuursteen, de rest (38,3 %) is van terrasvuursteen. 

Zowel gemodificeerde als niet gemodificeerde artefacten zijn vervaardigd uit beide 

vuursteensoorten. Het is opmerkelijk dat er geen gemodificeerde artefacten van de 

onderscheiden zwartgrijze en geelbruin doorschijnende vuursteen voorkomen, terwijl die wel 

aanwezig zijn bij de niet gemodificeerde artefacten. Behalve door verbranding zijn de 

vuurstenen artefacten ook door het verblijf in de podsolbodem enigszins bruin verkleurd, zelfs 

op de wit gecalcineerde artefacten ligt een bruine zweem. De bruinkleuring komt vooral voor 

op artefacten in het traject tussen nul en tien centimeter onder het opgravingsvlak, dit komt 

globaal overeen met de B3-horizont.  

Een relatief groot aandeel van de vuurstenen artefacten (61 %) is verbrand. De gemodificeerde 

artefacten zijn vaker verbrand (69 %) dan de niet gemodificeerde (61%). Het merendeel van 

het verbrande vuursteen (82 %) is intens verbrand waardoor de artefacten een grijze tot witte 

kleur hebben gekregen, met talrijke scheuren, breuken, en breukvlakken van potlids, ook de 

potlids op zichzelf. De gemodificeerde artefacten zijn vaker intens verbrand (90 %) dan de niet 

gemodificeerde (73 %). De verbrande vuurstenen artefacten zijn vaker (41 %) gebroken dan de 

niet verbrande (26 %) artefacten. Ondanks de fragmentatie van de verbrande stenen artefacten 

is het relatieve aandeel van artefacten tussen de één en tien millimeter met drieëndertig 

procent relatief gering. In laat-paleolithische en mesolithische sites die ook gezeefd zijn 

(maaswijdte 3 mm) bedraagt het percentage vaak omstreeks vijftig. De vuurstenen artefacten 

bestaan uit tweeënveertig gemodificeerde en negenhonderdzestig niet gemodificeerde 

artefacten. De zeven categorieën gemodificeerde artefacten omvatten: spitsen, steil 

geretoucheerde klingen, een boor, stekers, schrabbers, afgeknotte en geretoucheerde 

artefacten. 

Bij de steil geretoucheerde spitsen zijn twee complete exemplaren aanwezig, een relatief kleine 

Tjongerspits en een niet nader te benoemen steil geretoucheerde spits. De geretoucheerde 

spits is langs de rechter zijde volledig geretoucheerd. Van de twee gebroken spitsen is van de 

ene alleen de top en van de andere de top en ook nog een gedeelte van het middenstuk 

gevonden. Alle spitsen zijn verbrand. Van de zeven steil geretoucheerde klingen betreft het 

alleen fragmenten. Met uitzondering van een proximaal en proximaal/mediaal gedeelte gaat 

het bij de overige vijf om mediale delen van de kling. Volgens Bolus zijn de steil geretoucheerde 

klingen vaak intentioneel gebroken om als inzetstuk in pijlschachten te dienen. De lengte van 

de steil geretoucheerde klingen varieert van dertien tot tweeëntwintig millimeter (gemiddeld 

16,3 mm), de breedte van zeven tot elf millimeter (gemiddeld 8,0 mm) en de dikte bedraagt 

zonder uitzondering twee millimeter. Steil geretoucheerde klingen die in een schacht zijn 

teruggevonden, alsmede het onderzoek van gebruikssporen op deze klingen uit andere 

vindplaatsen, duiden er op dat deze artefacten samen met steil geretoucheerde spitsen als 

pijlbewapening zijn gebruikt.  

De zeven stekers zijn met drie verschillende typen vertegenwoordigd: ‘aa stekers’, ‘ra stekers’ 

en ‘meervoudige stekers’. Bij de ‘meervoudige stekers’ gaat het om een combinatie van een ‘ra 

en a steker’ en een dubbele ‘a steker’. De stekers zijn van relatief gering formaat, de 
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gemiddelde lengte bedraagt zevenentwintig komma vier millimeter. De negen schrabbers 

vormen eenentwintig komma vier procent van de gemodificeerde artefacten. Typologisch zijn 

ze te verdelen in zeven korte eindschrabbers, een gebroken lange en een dubbele schrabber. 

Slechts vier schrabbers zijn compleet, de breuk is vooral veroorzaakt door verbranding; zeven 

van de negen schrabbers zijn verbrand. Door de intense verbranding kon van zes van de zeven 

de vuursteensoort niet meer bepaald worden. De voor de Federmesser-traditie kenmerkende 

korte eindschrabbers domineren. Opmerkelijk zijn echter de geringe afmetingen van de 

schrabbers. De lengte van de complete exemplaren varieert van achttien tot tweeëntwintig 

millimeter (gemiddeld 20,8 mm), breedte van vijftien tot drieëntwintig millimeter (gemiddeld 

20,0 mm) en de dikte van zes tot acht millimeter (gemiddeld 6,5 mm). Het grootste vuurstenen 

artefact is een geretoucheerd kernvernieuwing-stuk van eenenzestig bij acht bij acht 

millimeter. Het fragment komt uit vak 110-405 en past aan een artefact dat gevonden is bij 

de aanleg van het vlak. Het artefact is door verbranding in tweeën gebroken. 

De negenhonderdzestig niet gemodificeerde vuurstenen artefacten van de Akkers omvatten 

een breed scala aan artefacten dat gedomineerd wordt door afslagen. De verschillende fasen 

van de productie van vuurstenen artefacten zijn aanwezig in de vorm van decortificatie 

artefacten. Die zijn het gevolg van de verwijdering van de cortex en kernvernieuwingsstukken 

voor vervanging van het slagvlak van de kern. Tijdens de bewerking viel de vuursteen soms 

ook uiteen in brokken door scheuren in het gesteente, als gevolg van de vorst, ijs- of 

watertransport. Het grootste gedeelte (78 %) van de breuken is echter veroorzaakt door de 

invloed van vuur waardoor de vuursteen in brokken uiteen viel. Behalve afslagen en splinters 

heeft de bewerking ook klingen opgeleverd. Ruim tachtig procent van die klingen is gebroken. 

Slechts twaalf klingen zijn compleet en relatief klein van formaat. De lengte varieert van 

tweeënveertig tot eenentwintig millimeter (gemiddeld 28,0 mm), de breedte van vijf tot achttien 

millimeter (gemiddeld 9,5 mm) en de dikte van één tot zeven millimeter (gemiddeld 3,8 mm).  

De verschillende typen gebroken klingen zijn min of meer gelijkelijk aanwezig in de site. 

Het aangetroffen natuursteen bestaat uit: zes stuks kwarts, vierentachtig stuks zandsteen, 

zes stuks kwartsiet en vier stuks gabbro, met een gezamenlijk gewicht van twee komma acht 

kilo. Het merendeel heeft de vorm van een brok, vijf exemplaren zijn plaatvormig. Het aandeel 

verbrande natuursteen (63 %) ligt in dezelfde orde van grootte als dat van het vuursteen (61,5 

%). Tussen de verschillende soorten natuursteen zijn er verschillen in verbranding. Kwarts en 

zandsteen zijn veel vaker verbrand dan kwartsiet of gabbro. Door de verbranding zijn de 

objecten van kwarts en zandsteen vaker gefragmenteerd en zijn mede daardoor kleiner van 

formaat  
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De gebruikers van deze plek visten dus in ieder geval op snoek en jaagden ook op zoogdieren, 

waaronder mogelijk het wilde zwijn. Als we er van uitgaan dat die dieren ter plaatse 

geconsumeerd zijn, dan kunnen we concluderen dat de gebruikers van deze site zich onder 

andere gevoed hebben met het vlees en vet van vooral grotere zoogdieren en vis. Mogelijk werd 

ook het bloed van de zoogdieren en het merg uit hun kapotgeslagen beenderen als voedsel 

benut. Afhankelijk van om welke diersoorten het hier nu handelt, zullen de zoogdieren ook 

huiden, pezen, been, gewei en tanden als grondstof voor verdere bewerking hebben geleverd. 

De vondsten van snoeken geven aan dat er in de omgeving van de vindplaats ondiep en 

langzaam stromend of stilstaand zoet water aanwezig was met een rijke oeverbegroeiing. Dat 

al het bot volledig gecalcineerd is geeft aan dat het vermoedelijk afkomstig is uit een haard. 

Dit houdt tevens in dat het door het materiaal geleverde beeld zeer vertekend is. Door de 

conserveringsomstandigheden is alleen gecalcineerd bot bewaard gebleven. Al het bot dat niet 

in het vuur terecht kwam is met zekerheid verdwenen.  

In site HS is zeven komma vierenvijftig gram houtskool aangetroffen. Uit vier vakken met een 

hoge concentratie vondstmateriaal is houtskool onderzocht. Het betreft de vakken 111-406, 

110-406, 108-404 en 108-403. Binnen deze vakken is de houtskool stratigrafisch bemonsterd 

in lagen van vijf centimeter dikte. Van elk monster is alle erin aanwezige houtskool 

onderzocht, het betrof telkens enkele stukjes. Van de stukjes zijn steeds een dwarsdoorsnede 

en tenminste één ander aanzicht (radiaal en/of tangentiaal) bekeken met behulp van een 

Olympus microscoop met opvallend licht, vergrotingen 50–200 x. Voor het determineren is 

gebruik gemaakt van de publicatie van Schweingruber. Vrijwel alle houtskool is afkomstig van 

naaldhout, wat al aan de karakteristiek uniforme dwarsdoorsnede van loofhout 

onderscheiden kon worden. Veel van de radiale en tangentiale aanzichten van het naaldhout 

vertoonden sterke gelijkenis met taxus (Taxus baccata) vanwege de spiraalvormig verlopende 

wandverdikkingen. Taxus is de meest warmte-minnende (thermofiele) naaldhoutsoort uit onze 

flora, die pas in de loop van het Holoceen bij ons voorkomt. De soort is veelvuldig gebruikt 

voor het vervaardigen van bogen. Echter pas vanaf de Trechterbekercultuur, aangezien de 

soort daarvoor niet voorkwam in ons land. In eerste instantie kwam dan ook de gedachte op 

dat de houtskool aanmerkelijk jonger moest zijn dan de vuurstenen artefacten, die van 

Pleistocene ouderdom zijn. De 14C-datering van een houtskoolmonster maakte echter 

duidelijk dat dit geenszins het geval is; ook de rest van de houtskool is van Late Dryas 

ouderdom. Vervolgens zijn enkele foto’s van de houtskool voorgelegd aan Dr. I. Stuijts (ARC, 

Groningen), die meldde dat dergelijke schijnbaar spiraalvormige verdikkingen vaker 

voorkomen bij Pleistocene houtskool. Mogelijk is het een aanpassing van het hout aan de 

koude omstandigheden of wellicht betreft het zelfs een andere soort. Desalniettemin kan de 

houtskool aan de den (Pinus spec.) worden toegeschreven. De venstervormige stippels die te 

zien zijn op de radiale doorsnede zijn dan ook niet het resultaat van verwering van 

oorspronkelijk kleinere stippels zoals die bij taxus voorkomen, maar hebben de vorm die 

kenmerkend is voor de den. Bij nauwkeurige bestudering blijkt bovendien dat de 

spiraalvormige verdikkingen van taxus een veel scherpere hellingshoek (ca. 20%) ten opzichte 

van de lengterichting van de cellen hebben. Dus met een kleinere ‘spoed’ door de cellen 

draaien dan in de in Enter gevonden houtskool (ca. 45%). Naast de dennenhoutskool kwamen 

enkele stukjes voor die niet te determineren waren omdat het schors betrof. In één geval is 

een stukje houtskool van loofhout aangetroffen (vak 108-404, laag 20–25 cm). Het is als 

mogelijk els (cf. Alnus spec.) gedetermineerd op grond van de uni-seriate stralen. De voor els 

kenmerkende laddervormige vatdoorboringen zijn door de slechte staat van het stukje niet 

waargenomen. 

De diepteligging van negenhonderdvijfentachtig vuurstenen artefacten en honderd overige 

natuurstenen is bekend. Van zeventien vuurstenen artefacten is de ligging door een verstoring 

echter onbekend. Zowel het merendeel van het vuursteen (61 %) als het natuursteen (64 %) 

werd op een diepte tussen de nul en vijf centimeter aangetroffen, dus direct onder het 

archeologische vlak. Naargelang de diepte toenam verminderde zowel het relatieve aandeel 
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van de vuurstenen artefacten als het natuursteen snel. Een vergelijkbaar patroon is ook 

zichtbaar bij de aanwezigheid van het gecalcineerde bot en de houtskool. De afname daarvan 

met het vorderen van de diepte verliep echter meer geleidelijk dan bij de genoemde gesteenten. 

Tussen de nul en vijf centimeter diepte lag 35,1 procent van het gecalcineerde bot en 42,2 

procent van de houtskool; in de laag daaronder, op zes tot tien centimeter, was dat 

respectievelijk 25,3 procent en 28,9 procent. Het verschil in spreiding is ongetwijfeld het 

gevolg van de geringe afmeting van het bot en de houtskool dat door post-depositionele 

processen (bijv. bioturbatie) gemakkelijk in de bodem kon worden verplaatst.  

Bioturbatie is het verstoren, omwoelen, mengen en herschikken van de bodem door 

benthische organismen. Bij dieren gebeurt het veelal door het graven in en het eten van 

sediment. Voorbeelden van bioturberende dieren zijn anneliden (gelede wormen), bivalven 

(tweekleppige weekdieren), gastropoden (slakken), 

De grootte van de stenen artefacten lijkt er ook de oorzaak van dat er een significant verschil 

is in de aanwezigheid van verbrande en niet verbrande artefacten naar de onderscheiden 

lagen. In de bovenste twee lagen kwamen minder verbrande artefacten voor (resp. 395 en 160) 

dan verwacht (resp. 410 en 151). In de onderste lagen was het aantal verbrande artefacten 

hoger dan verwacht. Wanneer de vondsten met afmetingen tot en met tien millimeter niet 

worden betrokken in de X2-toets, dan verdwijnt het significante verschil. Het grote aantal 

vondsten in het traject tussen de nul en vijf centimeter is een indicatie dat door de ontginning 

van het terrein en/of de aanleg van het plaggendek een gedeelte van de site verdwenen is. De 

aanwezigheid van enkele zware stukken natuursteen (366, 395 en 1152 gram; tabel 6) in de 

laag tussen nul en vijf centimeter, is een indicatie dat in de omgeving van dit niveau 

oorspronkelijk de meeste vondsten gelegen moeten hebben. De grootste verticale spreiding is 

aangetroffen in de vakken met de meeste vondsten. Het gaat hierbij om de vakkenreeks 106-

404 tot met 109-404. In deze vakken zijn honderdvierenzeventig vuurstenen artefacten, 

zesendertig stuks natuursteen en honderdzesenvijftig fragmenten bot aangetroffen.  

De site HS is niet volledig onderzocht. Vooral het aantal vondsten in het zuiden van de site 

lijkt er op te wijzen dat de grens van de site daar niet bereikt is. Ook kunnen we op grond van 

de verticale spreiding concluderen dat bij de ontginning van het terrein een deel van de 

vondsten verdwenen is. Desondanks willen we nagaan of er in de ruimtelijke spreiding van de 

natuursteen, vuursteen, bot en houtskool nog patronen te ontdekken zijn die iets kunnen 

vertellen over de ruimtelijke organisatie. Van de drieënzeventig onderzochte vakken van vijftig 

bij vijftig centimeter waren er zevenenzesig met vondsten aanwezig. De grootste spreiding 

hebben de vondsten van steen. In dit patroon zijn er vier opeenhopingen te onderscheiden: 

een oostelijke, rond en in vak 112-405; een in het centrum, in en rond 108-404; een zuidelijke, 

ter hoogte van 106-401; en een westelijke opeenhoping rond 104-405. De meeste vondsten 

van steen zijn aangetroffen in de centrale concentratie; vak 108-404 bevatte er honderdtien. 

De honderd stuks natuursteen lagen verspreid over vijfentwintig vakken. Het natuursteen 

was vooral aanwezig in de oostelijke (112-405) en de centrale concentratie, duidelijk minder 

in de westelijke en nagenoeg afwezig in de zuidelijke concentratie. In het oostelijke en centrale 

deel was naar gewicht 93,2 % (of 2623 gram) van het natuursteen aanwezig. In de vakken 

107-404 en 108-404 bevond zich met respectievelijk vijftien en veertien exemplaren het 

meeste natuursteen. In de oostelijke concentratie lag al het natuursteen dat groter is dan 

negen centimeter en meer dan driehonderd gram weegt. Daar is ook de plaat kwartsiet 

gevonden die op het blok kwartsiet past. Deze bevonden zich in vak 111-404. De vuurstenen 

artefacten (1002 exemplaren) vertonen de grootste verspreiding, ze waren in alle vakken met 

vondsten aanwezig. Deze omvangrijke categorie bepaalt dan ook in sterke mate het beeld van 

de verspreiding. De centrale, zuidelijke en westelijke concentratie waren duidelijk aanwezig, 

de oostelijke daarentegen was minder geprononceerd een belangrijk deel van de vondsten uit 

natuursteen bestond. 

Een steenzetting, kuilen of concentraties houtskool van Federmesser ouderdom zijn niet 

aangetroffen. Uit archeologisch en etno-archeologisch onderzoek is bekend dat in een 
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nederzetting faciliteiten zoals een woning of vuurhaard, in belangrijke mate het ruimtelijke 

gedrag van jagers, vissers en verzamelaars structureert. Voor de aanwezigheid van een hut, 

tent of vuurhaard ontbreken grondsporen. Daarom zal getracht worden om op grond van de 

verspreiding van verbrande stenen, houtskool en het gecalcineerde bot, iets te zeggen over de 

mogelijke locatie van een haard. Uit de verspreiding van het verbrande steenmateriaal  kan 

opgemaakt worden dat deze sterke overeenkomsten vertoont met die van de verspreiding van 

het totaal aan vondsten van steen. Ook hierin zijn de vier eerder genoemde opeenhopingen te 

ontdekken. De verspreiding van houtskool laat zien dat houtskool vooral aanwezig is in en 

aan de randen van de oostelijke en centrale concentratie.  

Het gecalcineerde bot is vrijwel uitsluitend gevonden in het centrale deel van de site. Het 

meeste gecalcineerde bot (15,3 gram) is gevonden in vak 108-404. In dit vak bevonden zich 

bij het geïdentificeerde bot ook vier fragmenten van snoek, de andere snoekfragmenten zijn in 

de aangrenzende vakken 107-404 en 108-405 opgegraven. Als we de gegevens over de 

verbrande vondsten combineren, lijkt de kans het grootst dat in de centrale concentratie, in 

en rond vak 108-404, een vuurhaard heeft gelegen. Vermoedelijke gaat het om een 

oppervlaktehaard van één tot maximaal anderhalve meter. In de verticale verspreiding van de 

vondsten van steen binnen de vakkenrij 106-404 tot met 109-404, die de vermoedelijke 

vuurhaard in een noord-zuid richting doorsnijdt, lagen alle grotere vondsten (> 50 mm) in de 

bovenste tien centimeter.  

Bij een ingegraven haard zou verwacht mogen worden dat de grotere artefacten en resten van 

een mogelijke steenzetting op een dieper niveau zouden liggen. Uit de verspreiding van de 

gemodificeerde artefacten blijkt dat deze verdeeld lagen over tweeëntwintig vakken. In de 

vakken van de oostelijke en zuidelijke concentratie bevond zich nooit meer dan één 

gemodificeerd artefact per vak. Het grootste aantal lag in het centrale en het westelijke 

gedeelte. In en aan de westrand van de veronderstelde vuurhaard waren alle categorieën 

gemodificeerde artefacten aanwezig, met uitzondering van de steil geretoucheerde klingen. 

Vooral schrabbers (5 stuks), stekers (4 stuks) en overige geretoucheerde artefacten (8 stuks) 

waren er ruim vertegenwoordigd. In de westelijke concentratie (vakken 104/105-404 en 

104/105-405) lagen alle zeven steil geretoucheerde klingen samen met twee stekers, twee 

schrabbers en twee overige geretoucheerde artefacten. In de zuidelijke concentratie waren 

alleen twee spitsen aanwezig (106-401/402). Het centrale deel met de veronderstelde 

vuurhaard wijst op een breed scala aan activiteiten, waarbij de bereiding en consumptie van 

snoek er een van is geweest. Wellicht werd de vis gekookt waarbij de kookstenen (kwarts en 

kwartsitische zandsteen) een rol hebben gespeeld. De steil geretoucheerde klingen en spitsen, 

gevonden in het westelijke en zuidelijke gedeelte, iets verder van de vuurhaard af, wijzen 

mogelijk op vernieuwing of herstel van de pijlbewapening. De activiteiten aan de oostkant en 

ten oosten van de haard zijn moeilijk aan te duiden, het aantal gemodificeerde artefacten daar 

was gering. De aanwezigheid van de platte natuurstenen (vak 111-404) met brandsporen en 

houtskool (109-405 en 111-406) zou kunnen wijzen op het garen van voedsel, waarbij de 

stenen eerst in de vuurhaard verwarmd werden. 

Voor een absolute datering van de site is gebruik gemaakt van het gecalcineerde bot en de 

houtskool. In overleg met Jan Lanting (GIA) is besloten om het niet bepaalde gecalcineerde 

maar vermoedelijke zoogdierbot, onafhankelijk van het gecalcineerde snoekbot te dateren. Om 

de kans te verkleinen dat de verschillende materialen ook verschillende gebeurtenissen 

zouden dateren, is getracht om monsters te nemen die in elkaars nabijheid zijn gevonden, 

indien mogelijk op een dieper niveau waardoor de invloed van de latere (Romeinse) bewoning, 

de ontginning en de vorming van de plaggenbodem verkleind zou worden.  

Het monster is niet geïdentificeerd bot, maar het betreft vermoedelijk gecalcineerd zoogdierbot 

(Wierden, Enterse Akkers HS-1) met een gewicht van 7,1 gram, afkomstig uit vak 108-404, 

uit de lagen 11–15 cm, 16–20 en 21–25 cm onder het opgravingsvlak. Het monster 

gecalcineerd bot van snoek (Esox lucius; Wierden/Enterse Akkers HS-2) weegt 0,77 gram en 

is afkomstig uit de vakken 108-404 (diepte: 6–10, 11–15, 16–20 cm), 108-405 (diepte: 0–5, 
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16–20 cm) en 107-405 (diepte: 21–25 cm). De Pinus houtskool (Wierden/Enterse Akkers HS-

3) met een gewicht van 0,61 gram is afkomstig uit vak 108-403 (diepte: 6–10, 11–15 cm) en 

vak 108-404 (diepte: 6–10, 11–15, 16–20 cm). In eerste instantie zijn drie dateringen 

uitgevoerd waarvan de uitkomsten opmerkelijk verschillen. Het gecalcineerde bot komt uit op 

10 720 ± 60 BP (GrA-23973), het vis-bot op 10 020 ± 70 BP (GrA-23987), en 10 350 ± 60 BP 

(GrA-23937) voor de houtskool. De dateringen beslaan een tijdstraject van ca. 700 14C-jaren 

en komen uit op: de overgang van het Allerød-interstadiaal (ca. 11 800–10 800 BP) naar het 

Late Dryas stadiaal (ca. 10 800–10 150 BP), het Late Dryas stadiaal, en begin van het 

Preboreaal (ca. 10150 en 9500/9400 BP. 

Vanwege de opmerkelijke uitkomsten heeft Jan Lanting later nog drie monsters laten dateren: 

GrA-24847 is een herdatering van gecalcineerd bot (Wierden/Enterse Akkers HS-1); GrA-

24580 en GrA-25906 zijn herdateringen van houtskool van Pinus (Wierden-Enterse Akers HS-

3). De dateringen van het gecalcineerd bot van monster HS-1 wijken niet wezenlijk van elkaar 

af, het gemiddelde van beide dateringen komt uit op 10 700 ± 40 BP. Het verschil tussen de 

drie houtskooldateringen van monster HS-3 is groot: resp. 10 350 ± 60 BP, 10 610 ± 60 BP 

en 11 070 ± 60 BP. Het verschil bedraagt ca. 720 14C-jaren. Wellicht is het gedateerde hout 

afkomstig van verschillende bomen en is daarvan zowel kern als spinthout gedateerd. Dat een 

bos een grote tijdsdiepte kan hebben bleek ook uit het onderzoek van een fossiel bos uit het 

Allerød-interstadiaal in het Duitse Miesenheim. Het verschil tussen de jongste en oudste 14C-

datering bedraagt daar ongeveer. 400 14C-jaren. De datering van 10 610 ± 60 BP komt wel 

overeen met die van het gecalcineerd bot. Opmerkelijk is de datering van het gecalcineerde 

bot van snoek. De datering zou kunnen wijzen op een hergebruik van de site van ongeveer 

600 tot 700 14C-jaren later. De gedateerde monsters zijn echter in elkaars nabijheid 

gevonden. Dit maakt het waarschijnlijk dat ze het resultaat zijn van een nagenoeg gelijktijdige 

gebeurtenis. Hergebruik van de plek, waar bot van snoek werd verbrand en waar eerder bot 

van zoogdier in het vuur terecht kwam, lijkt niet erg waarschijnlijk. Hoewel het hergebruik 

van vuurhaarden bekend is, is dat voor het Late Dryas niet waarschijnlijk. Het Late Dryas 

stadiaal kende een dynamisch landschap waar op uitgebreid schaal dekzand werd geërodeerd 

en gesedimenteerd. Vermoedelijk zijn sporen van eerdere bewoning, zoals 

oppervlaktehaarden, destijds snel afgedekt of geërodeerd, waardoor deze later niet meer te 

zien waren. Het is mogelijk dat winderosie ook een rol heeft gespeeld in het verdwijnen van de 

kleinste vuurstenen artefacten uit de site. Een datering van site HS rond 10 700/10 600 is 

waarschijnlijk. De site komt daarmee uit in een vroege fase van het Late Dryas stadiaal. Dit 

is opmerkelijk omdat de Federmesser-bewoning over het algemeen gerelateerd wordt aan het 

Allerød-interstadiaal.  

Uit Oost-Nederland zijn tot dusver hooguit enkele tientallen laat-paleolithische vindplaatsen 

bekend. Het aantal zekere of vermoedelijke mesolithische vindplaatsen is beduidend groter. 

Het merendeel van de bekende Federmesser-vindplaatsen in de provincie Overijssel ligt in het 

noordoosten van Twenthe, in de omgeving van de stuwwal van Ootmarsum (o.a. Denekamp-

Agelo, Denekamp-Lattrop, Tubbergen-Reutum). De bekende vindplaats Usselo ligt zuidelijker, 

bij Enschede. Op een smalle dekzandrug aan de westelijke rand van het dal van de Dinkel 

bevindt zich een concentratie van minstens drie grote en drie kleine Federmesser-sites. 

Soortgelijke concentraties bevinden zich mogelijk ook in het zuiden en westen van Twenthe. 

Tot deze locaties behoort ook de omgeving van Enter.  

Sporen van Federmesser-bewoning zijn eveneens bekend uit de omgeving van Steenwijk en 

van enkele dekzandruggen in het IJsseldal (Twello-Hartelaar, Brummen-Hallse Dijk). Alle 

bekende vindplaatsen liggen in dekzandgebieden op hoge zandruggen in de onmiddellijke 

nabijheid van vochtige laagtes, vaak beekdalen. Er lijkt een onderscheid mogelijk tussen -a- 

sites op gordel-dekzandruggen (dekzandringwallen) grenzend aan stuwwalen, en -b- sites op 

dekzandruggen elders in het landschap. Bij de huidige stand van kennis (er zijn nog vrijwel 

geen opgravingen uitgevoerd) kan onmogelijk worden uitgemaakt of grote sites basiskampen 

of aggregatienederzettingen voorstellen, dan wel de resultaten van herbewoning zijn. Het 

geclusterd voorkomen van sites wijst er wel op dat specifieke locaties in het landschap 
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gedurende langere tijd werden bezocht. Gordel-dekzandruggen lijken door hun ligging in het 

landschap het meest geschikt voor bewoning gedurende langere tijd. Vanuit woonplaatsen op 

dergelijke zandruggen kunnen meerdere, ecologisch gezien, verschillende 

landschapseenheden zijn geëxploiteerd. De nabije stuwwallen zullen in het relatief schaars 

begroeide Laat Glaciale landschap wellicht oriëntatiepunten en fixatiepunten voor de 

bewoning zijn geweest. 

Sites waar uitsluitend Federmesser-artefacten zijn aangetroffen ontbreken of zijn uiterst 

schaars. Vrijwel altijd is sprake van vermenging met vondstmateriaal uit eerdere of latere 

periodes. Federmesser-vindplaatsen leveren in de regel ook mesolithische artefacten op. De 

landschappelijke ligging van de betreffende mesolithische vindplaatsen is dus identiek aan 

die van de Federmesser-traditie. Dat zou kunnen duiden op overeenkomsten in het gebruik 

van het landschap. Mesolithische sites zijn echter in de provincie Overijssel veel talrijker dan 

Federmesser-sites. De meeste daarvan hebben géén Federmesser-artefacten opgeleverd. 

Daaruit blijkt dat de landschappelijke ligging van Federmesser-vindplaatsen, en vermoedelijk 

dus ook het landgebruik, veel specifieker is dan die van mesolithische vindplaatsen. 

Mesolithische sites bevinden zich op vrijwel elke zandkop in de buurt van water of moeras.   

Het Mesolithicum is de periode tussen het Laat-Paleolithicum en het Neolithicum. Ongeveer 

9700 v.Chr. eindigde de Weichsel-ijstijd en begon het Holoceen, de huidige warme periode. 

Door de opwarming ontwikkelde de vegetatie zich van een open berken-dennenbos naar een 

gemengd bos met es, eik, linde, iep, hazelaar en els. Deze verandering was ook van invloed op 

de fauna. Het rendier verdween uit onze streken en zijn plaats werd ingenomen door bosdieren 

zoals edelhert, ree, wild zwijn en oeros. 

Het paleolithicum (van het Oudgrieks: palaios = oud,  lithos = steen) of de oude steentijd is de 

oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode 

begint zo'n tweeënhalf miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen 

werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en 

eindigt tegelijk met het einde van de laatst ijstijd, twaalfduizendvijfhonderd jaar geleden. Het 

erop volgende mesolithicum verdwijnt steeds meer uit beeld en sommigen laten de jonge of 

nieuwe steentijd, het neolithicum in aansluiting op de oude steentijd beginnen. Er is namelijk 

geen duidelijk criterium om de oude van de middensteentijd te onderscheiden.  

Het neolithicum of de jonge of nieuwe steentijd is een prehistorische periode die ongeveer 

1.000 v.Chr. begon, en duurde tot de bronstijd. Deze periode wordt gekenmerkt door 

technische en sociale veranderingen. Deze kwamen voort uit de overgang van een samenleving 

van jager-verzamelaars met een rondtrekkend bestaan naar een samenleving van mensen die 

in nederzettingen woonden en aan landbouw en veeteelt deden. Zij legden voorraden aan voor 

slechte tijden. Men spreekt ook wel van de neolithische revolutie. 

Zoals we reeds hebben gezien lijken Federmesser-sites grotendeels gebonden aan 

grootschalige landschappelijke grenzen (macrogradiënten). Hierbij moet wel een kanttekening 

worden geplaatst. Van veel ‘mesolitische’ sites is bepaald niet zeker of ze wel uitsluitend 

mesolithisch zijn. Veelal betreft het kleine complexen aan oppervlaktevondsten met weinig of 

geen diagnostische artefacten. Bij gebrek daaraan kan bijvoorbeeld een Federmesser-

component gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Hoe schaars diagnostische artefacten 

kunnen zijn blijkt wel uit het vondstmateriaal van de vindplaats Enterse Akkers. Het is 

opvallend dat het verspreidingsbeeld van de Federmesser-sites in Overijssel sinds de 

inventarisatie van Ad Verlinde in 1975 in hoofdlijnen niet is veranderd, al is het aantal sites 

in oostelijk Twenthe duidelijk toegenomen. Nieuw is alleen de ‘cluster’ bij Enter die 

tegenwoordig uit twee sites bestaat. De vindplaats Mariënberg bleek bij nader inzien niet van 

een ten dele laat-paleolithische (Federmesser) maar van een mesolithische ouderdom te zijn. 

In het uiterste noorden van Twenthe kan de omgeving van Langeveen een goede kandidaat 

zijn voor een volgende cluster vindplaatsen. Hier ligt een grote gordel-dekzandrug op de 

overgang van een lage stuwwal naar een voormalig veengebied. Bron: het zandeilandenrijk 

van Overijssel.  
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In 2008 werd Villa Van Heek aan de Oude Markt door de gemeente Enschede officieel op de 

monumentenlijst gezet. Jarenlang had het Concordia ‘Kunst en Cultuur’ gehuisvest. Toen 

deze vertrokken was er ruimte het nieuwe monument grondiger te onderzoeken. Onder leiding 

van archeoloog Thomas Spitzers ging men op zoek naar het verleden.  

 

 

De overlever  

 

In een grot bij Salies du Salat, in het departement Haute Garonne zijn tekeningen gevonden 

precies als in het late impressionisme omstreeks het jaar 1900. Impressionisme is een 

kunstrichting waarbij men streeft naar een persoonlijke weergave van de eerste indruk van 

iets uit de werkelijkheid. Uitsluitend stippels (pointillé) en streepjes, meer of minder dicht 

bijeen. Vincent van Gogh maakte gebruik van de pointillétechniek en de schilderes, Jo Koster 

uit Kampen (1868-1944) schilderde met streepjes prachtige schilderijen. In Isturitz zijn uit 

het late Magdalénien graveringen opgegraven die precies dezelfde manier van tekenen laten 

zien. Het is een gravering op steen die een dier met horens weergeeft. De horens zijn al zo 

schematisch aangegeven dat men de diersoort niet meer kan bepalen. De beweging van de 

vroege renaissance (vernieuwing) naar de late renaissance legt ook de weg van lineair 

(lijnvormig) naar picturaal (schilderachtig) af. De ontwikkeling van het late impressionisme 

naar het expressionisme gaat in omgekeerde richting, van het schilderachtige weer naar het 

lineaire. Expressionisme is een kunstrichting met een sobere, kernachtige onmiddellijke 

uitdrukking van het eigen ik, van de persoonlijke beleving. De kunst in de ijstijd volgt dezelfde 

stromingen. Ze was eerst lineair, dan schilderachtig om tenslotte weer lineair te zijn. Ook het 

kubisme (het schilderen in kubusvormen, kubus wordt ook wel teerling of regelmatig zesvlak 

genoemd) verschijnt en wel zo kubistisch, zo abstract, dat de prehistorische kunst nog 

kubistischer lijkt dan die van de tegenwoordige tijd. Men vindt die in het midden en het zuiden 

van Spanje, vooral in de Sierra Morena. Daar zijn tekeningen op overhangende rotsen in de 
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open lucht, aan weer en wind blootgesteld die tot heden toe hun kleur behouden hebben. 

Impressionisme, expressionisme, kubisme: dat zijn de drie stadia die altijd weer op elkaar 

gevolgd zijn. Het is Goethe geweest die deze drie stadia eens nabootsing, manier en stijl heeft 

genoemd. Dat is des te verbazingwekkend omdat Goethe noch de moderne kunst, noch die 

van de oertijd heeft gekend maar dit verloop van de stijlontwikkeling verstandelijk heeft 

geconstrueerd. Niemand in zijn tijd heeft dat zo diep ingezien. Er zijn voorstudies van de 

schilderingen gevonden waardoor men dezelfde, alleen grotere, afbeeldingen op de wanden 

kon dateren. Er zijn graveringen op steen en op been gevonden en kleine sculpturen. Men kan 

de kunst zo precies dateren omdat de kunstschilders van die tijd in hun kunstwerken hun 

werktuigen en hun omgeving afbeeldden. De tovenaars – men ziet ze vaak afgebeeld – die de 

schilders van deze werken waren, moeten elkaar over en weer bezocht hebben en bij zulke 

gelegenheden de werken van hun collega’s hebben bekeken. Ze hebben de kop van een paard 

getekend waar p-vormige tekens op af vliegen, tekens die wel meer voorkomen. Het zijn 

boemerangs, werptuigen die een licht gebogen vorm hebben met een verdikking in het midden. 

Het is een toversymbool net als de bizon die getroffen is door veel pijlen een 

bezweringsvoorstelling is. Ook tovenaars komen voor, mensen met dierenmaskers, 

huiveringwekkende gestalten. Er hebben ook zeker bepaalde scholen bestaan waarin de kunst 

geleerd en onderwezen werd. Men kan verschillende ‘handen’ onderscheiden, de stijl is 

dezelfde maar er bestaan plaatselijke verschillen, net zoals tegenwoordig. Het impressionisme 

omvat een gehele periode en iedere kunstenaar onderscheidt zich duidelijk van de andere. In 

de ijstijd was het precies zo. In een nis is de afbeelding van een jager die door pijlen neerstort. 

Het ene been staat voor het andere, de hand steunt op de knie. Een hoofdtooi, als een kroon 

valt van zijn hoofd. In de rechterhand houdt hij nog zijn boog maar de pijlen van zijn 

tegenstander hebben hem reeds doorboord, zijn leven is ten einde. Dus ook in de verre voortijd 

hebben de mensen elkaar al gedood. Deze oeroude schilderingen, ouder dan alle sagen, dan 

alle sprookjes vertellen van het doden van de ene mens door de andere, van strijd en oorlog. 

In Duitsland is slecht één rotstekening gevonden. Het is de gravering van een steenbok en een 

dierenval in het kleine Schulerloch in het Altmültal bij Neuessing in Beieren. Die tekening is 

in het jaar 1937 gevonden. In Italië zijn drie grotten met schilderingen uit de ijstijd bekend. 

Eén grot is in Otranto in Zuid-Italië en deze is in het jaar 1904 gevonden. De tweede grot heet 

Levanzo, zij ligt op het eiland met die naam, ten westen van Sicilië. Daar zijn mooie 

voorstellingen gevonden van paarden en steenbokken die uit het eind van het Magdalénien 

stammen, dus uit het laatst van de ijstijd. In het jaar 1953 is de derde grot ontdekt. De grot 

ligt in Monte Pellegrino, een bergmassief tussen Palermo en Monreale. De grotten werden vaak 

bezocht door toeristen maar geen mens heeft de schilderingen ooit gezien. In het jaar 1943 

werd de grot als opslagplaats voor munitie gebruikt. Toen de oorlog voorbij was besloot men, 

in het najaar van 1945, om deze munitievoorraad te laten springen. De scherven woelden de 

grond om, sloegen tegen de wanden en scheurden de druipsteenformaties en de versintering 

eraf. De explosie maakte de wanden schoon en heel toevallig ontdekte men in het jaar 1947 

de rotstekeningen. Het merkwaardige is dat hier dierfiguren voorkomen die in de stijl met die 

van Noord-Afrika overeenkomen. De rotstekeningen van Noord-Afrika dateren van na de 

ijstijd. Men vindt steenbokken en grote buffels, het belangrijkst zijn afbeeldingen van 

tovenaars en wel de voorstelling van een rituele dans die hier voor het eerst duidelijk is 

weergegeven. Wel had men reeds afbeeldingen van afzonderlijke dansers gevonden. Hier 

echter ziet men hele groepen van dansers. Mensen als dieren verkleed in eigenaardige 

standen: de handen omhoog heffend, zich voorover buigend, knielend en springend. Het zijn 

buitengewoon levendige voorstellingen die ons voor het eerst de indruk geven van de rituele 

dans uit de ijstijd. Het zijn bewegingsstudies van mensen die als dieren vermomd zijn. 

Voortreffelijk is de beweging uitgedrukt van de tovenaar die in een danspas voorwaarts 

schrijdt, de armen naar voren gestrekt en het gemaskerde hoofd achterover gebogen. Enkele 

tovenaars liggen in trance op de grond zoals nu nog de sjamanen in Siberië als zij hun grote 

rituele feesten voor de jacht houden. De sjamaan vertoont veel overeenkomst met de profeten 

uit de profetenschool van het oude Israël. In beide gevallen is er sprake van training in fysiek-

psychische technieken waardoor extase wordt bereikt. De mensen woonden in de grotten 

gedurende de ijstijd. 
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Door de krassen van de berenklauwen in het leem van de grotten is de mens op de gedachte 

gekomen om ook te graveren, te tekenen in het leem en de zachte kalksteenwand van de rots, 

met een vuurstenen mes of met de vingernagel. Men kan duidelijk de drie middelvingers 

herkennen. De klauwsporen van dieren vindt men vaak echter lang niet zo vaak de krassen 

van mensenvingers die de dieren nabootsen. Al gauw tekent men dieren en de tekeningen 

liggen over deze heel eenvoudige krassen heen. Het is zeker dat deze krassen het oudst zijn. 

De Neandertaler kende reeds de beschildering van het lichaam. Dat weten we uit de graven 

waarin oker meegegeven is. Het is dus het gebruik van verf en tegelijkertijd de nabootsing van 

dierensporen die de mens op de gedachte van de kunst heeft gebracht. De verf op de 

rotswanden is oker met dierenvet, dus olieverf, dezelfde als waar wij nu nog mee schilderen. 

Zij gebruikten oker die men in de bergen vindt en zwarte mangaanaarde (mangaan is een zeer 

hard en bros metaal, bevat erts), ijzeroxide, misschien ook krijt. Olieverf vloeit namelijk 

meestal uit op vochtige steen en daarom moet er nog iets anders bij gemengd zijn. Vele 

onderzoekers denken aan bloed, dan zou hematiet (bloedvorming bevorderend middel) het 

bindmiddel zijn geweest. Anderen denken aan honing, ook velen zijn van mening dat de 

kleuren alleen met water aangemengd zijn. En dat de natuurlijke vochtigheid van de rotswand 

ze zo fris bewaard heeft. Misschien slagen scheikundigen erin om het geheim te vinden! Tot 

nu toe weten wij het niet. Volgens de opvatting van de filosoof Theodor Lips komt de bezieling 

in de kunst door het ‘invoelen’. Iets dat levenloos is wordt levend doordat iets levends in het 

levenloze gevoeld wordt. Daarmee wordt in de zin van de kunst nieuw leven geschapen. Er is 

dus een duidelijke stijlontwikkeling in de kunst van de ijstijd. Eerst het ontstaan van de kunst 

door het invoelen, in de nabootsing van klauwsporen van dieren en het afdrukken van handen 

op de wand en dan de ontwikkeling van het natuurbeeld. Deze stijlontwikkeling laat zich 

volkomen bewijzen door een overvloed aan vondsten, zowel op wanden van de grotten als door 

stukken die in de cultuurlagen zijn opgegraven. Dit inzicht is van allergrootste betekenis voor 

de kunstgeschiedenis want deze kringloop herhaalt zich telkens weer in de ontwikkeling van 

de kunst, tot op de dag van vandaag. Altijd zijn de schilderingen met de cultus verbonden 

geweest, niet alleen in de ijstijd maar ook later in het Mesolithicum, in het Neolithicum, in de 

bronstijden en tenslotte gedurende de gehele Middeleeuwen tot in de moderne tijd toe. 

Er zijn voetsporen gevonden van ijstijdmensen in de grotten. De hiel, de voetbal en de tenen 

zijn te herkennen. De grond is helemaal hard geworden, men kan de sporen aanpakken 

zonder ze uit te wissen. De grotten zijn heel diep in de bergen en volkomen afgesloten van de 

buitenwereld. In een grot in Tuc d’Audoubert staan twee sculpturen, gebeeldhouwde bisons, 

elk dier ongeveer zestig centimeter groot. Het zijn geen primitieve sculpturen, het zijn 

plastische (levendigheid van voorstelling) werken van grote schoonheid. Het voorste dier is een 

wijfje en achter haar staat het mannetje, klaar om haar te bespringen. En rondom de 

sculpturen weer sporen van mensen. Waar zijn de mensen gebleven die hier tienduizenden 

jaren geleden leefden en werkten. Zijn zij onze voorouders, de oudste schakels in de keten van 

de geboorten? Wanneer honderd jaren gelijk zijn aan drie generaties dan zijn er dertig in 

duizend jaar en in tienduizend jaar hebben er driehonderd generaties geleefd. Driehonderd 

vaders, driehonderd moeders in de keten van de geslachten. Wie kan zich dat voorstellen?  

Op het gebied van de menselijke voorgeschiedenis hebben in recente tijden verschillende 

wetenschappen samengewerkt en elkaar nodig gehad. De bodemkundigen hebben ontstaan 

en ouderdom van de aardlagen vastgesteld. De botanici hebben ons door het pollenonderzoek 

ontsloten welk klimaat en welke plantengroei er heersten tijdens de vorming van een bepaalde 

humuslaag, duizenden jaar geleden. De antropologische wetenschap heeft de afkomst en 

ontwikkeling van de mens door de studie van fossiele schedels en beenderen onderzocht. De 

sterrenkundigen trachten de sterke klimaatwijzigingen van Noord-Europa – zich uitstrekkend 

over vele honderdduizenden jaar – te verklaren uit de loop- en asstand van onze aarde. Zo 

komen deze wetenschappers de archeoloog te hulp. De archeoloog krijgt het meer beperkte, 

toch belangrijke terrein toegewezen van onderzoek van de plaatsen waar de primitieve mens 

leefde. 
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Ter oriëntatie volgt een kort overzicht van de wordingstijdperken van de aarde. Er waren er 

dertien en elk onderdeel is gekenmerkt door een andere flora en fauna. Dikwijls met een ander 

klimaat of door een andere verdeling van land en water op de aardoppervlakte. De mens 

verschijnt op de grens van het elfde en twaalfde tijdvak. 

 

1:  Oertijd: ontwikkeling van de aarde; 

2:  Praekambrium: verschijning van het eerste leven; 

3:  Cambrium: kwartsieten, lydieten, zandsteen, algen, 

     zeewieren, koralen, sponsen;    

4:  Siluur: ontstaan van de leisteen, eerste vissen; 

5:  Devoon: ontstaan van vele kalkstenen, tribolieten; 

6:  Karboon: ontstaan van de steenkolen, varens, 

     schubbomen en zegelbomen; 

7:  Perm of Dyas: ontstaan van de meeste zoutlagen; 

8:  Trias: woestijnklimaat in Nederland en Noord-Duitsland; 

9:  Jura: kalkgesteenten, eerste vogels, bloeitijd van de 

     ammonieten (fossielkoppotig weekdier, een jager,  nog 

     van de soort in leven: inktvis, octopus; ze zijn vervangen 

     door vissen); 

10: Krijt: ontstaan van Zuid-Limburg en Bentheim, grote 

      hagedissen, sauriërs van wel veertig meter lengte, 

      krokodillen, schildpadden, salamanders; 

11: Tertiair: geweldige vulkaanuitbarstingen, veel 

      kleivormingen, onderverdeeld in Plioceen, Mioceen, 

      Oligoceen, Eoceen, Paleoceen, ontstaan der zoogdieren; 

12: Diluvium: vorming van het hoogterras, ijstijd, de mens; 

13: Alluvium: veen, klei, duinen, zandverstuivingen. 

 

De oudste archeologische voorwerpen die in Twenthe zijn gevonden hebben ooit toebehoord 

aan Neanderthalers. Vanaf het jaar 1971 zijn enkele tientallen bewerkte vuurstenen 

verzameld die minimaal zes en dertigduizend en maximaal honderddertigduizend jaar oud 

zijn. Klimatologische omstandigheden en de aanwezigheid van voedsel bepaalden de 

aanwezigheid van deze jagers en verzamelaars. Het merendeel van de gevonden artefacten 

(voorwerp in de prehistorie vervaardigd) komt van een akkercomplex in de buurtschap 

Mander, gemeente Tubbergen. De wetenschappers denken dat de verschillen in 

energiegebruik de culturele verschillen verklaren tussen ons en de logge, grote Neanderthaler. 

 

Paleos betekent oud en lithos betekent steen. Paleolithicum is dus de Oude Steentijd. 

Archeologen verdelen het Paleolithicum in drie periodes: 

 

Vroeg    (vijfentwintighonderdduizend tot tweehonderdvijftig  

             duizend jaar geleden); 

Midden (tweehonderdvijftigduizend tot veertigduizend jaar geleden); 

Laat      (veertigduizend  tot negenduizend jaar geleden). 
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Het onderscheid heeft voor een deel te maken met de wijze van bewerking van (vuur)steen 

door de toenmalige mens. De aanname is dat de verandering in bewerking de ontwikkeling 

van complexer sociaal gedrag illustreert. 

In Twenthe golfde in het vroege Tertiair de Noordzee. In het Eoceen tijdperk werden er 

kleilagen afgezet van wel dertig meter dikte. Daarop volgde het Oligoceen, met een dikke 

kleilaag in De Lutte van wel zeventig meter. Bij Ootmarsum en Uelsen vindt men dezelfde 

oligoceen klei. Daar stak nu als een reuzenrug de blauwe, glibberige zeeklei boven het water 

omhoog. Zon en wind hebben hem spoedig opgedroogd en regen en wind zullen hem afgesleten 

hebben. Tot de ijstijd langzaam dichterbij kwam, die voorafging door een grote regenval. 

Daardoor moesten zuidelijke rivieren ontzaglijke watermassa's vervoeren. En met dat water 

zand en grint dat zelfs tot Oldenzaal en Denekamp werd afgezet. De wereld heeft in reeksen 

van eeuwen steeds zichzelf weer uitgemoord. Vastelanden zijn in oceanen verdronken, met 

aardbevingen en vulkanisch vuur heeft zij voortdurend haar eigen aanzien geteisterd. Tot 

eindelijk een nieuw ijstijdperk meedogenloos en onontkoombaar de witte 'al-vernietiging' 

nader schuift over het land. Dat land wiens schoonheid als een paradijs onsterflijk scheen in 

het zoele Tertiair klimaat. 

Boven verborgen rondrollende grijze wolken de hemel, een omgekeerde zee van traag vloeiende 

asgrijze golven die rond de niet zichtbare heuveltop op elkaar botsten. Verspreid in het 

levenloze dal knipperden vreemde, bleekblauwe en dofrode lichten die de stoffige schemer 

rond hun oorsprong niet konden opheffen. Bliksems flitsten naar de wolken omhoog en een 

gestage donder rommelde. Over de helling stegen stoom en rook uit verspreide luchtgaten, 

sommige even klein als een vrouwenhand en andere zo groot dat ze wel tien man konden 

absorberen. Dit was ooit een lieflijk eiland geweest in een milde zee. Ondanks de stoom was 

het bitter koud. Enkele honderden meters naar het noorden bestond de wereld uit een pure 

ijsvlakte. Maar Enter was even droog als een woestijn hoewel altijd in winter gehuld.   

Over de eeuwen die voorafgaan aan de periode van keizer Karel is weinig bekend daar bronnen 

absoluut summier zijn. Naar het materiaal – waarvan men de snijdende werktuigen heeft 

vervaardigd – verdeelt men de voor- en vroeg historische tijdperken in een steentijd en een 

metaaltijd. De oude steentijd gaat terug tot in een onoverzienbaar verleden. De Midden- en de 

Jonge Steentijd welke achtereenvolgens ongeveer achtduizend tot vijftienhonderd voor Chr. 

beginnen, worden ongeveer vijftienhonderd voor Chr. gevolgd door het metaaltijdperk. Dit 

tijdperk is door Thomson uit Kopenhagen verdeeld in steentijd, bronstijd en ijzertijd. Vondsten 

uit de vroege middensteentijd zijn stekers (enkel en dubbel), krabbers (enkel en dubbel), 

messen en pijlpunten. De gebruiksvoorwerpen zijn vervaardigd van ruwe vuursteen. Vondsten 

die in de buurt van Den Ham tevoorschijn zijn gekomen zoals hakken en ploegscharen 

gemaakt van geweien van herten, dateren in de middensteentijd en jonger. Ook werd een rib 

gevonden waarop regelmatige duimafstanden van elkaar inkervingen voorkomen. Zou het een 

maatstok zijn geweest? Naast gebruiksvoorwerpen kwamen bovendien talrijke beenderen van 

zoogdieren voor de dag. Deze komen uit het begin van onze jaartelling. De fauna bestond toen 

uit gans, huiskat, hond, bruine beer, wild en tam varken, ree, edelhert, eland, geit of schaap, 

oerrund, koe en paard. In Frankrijk en Spanje zijn kunstvoorwerpen uit de ijstijd gevonden 

en bewaard. Onder het landschap van Zuid-Frankrijk en Spanje ligt een ware sprookjeswereld 

waarvan de argeloze reiziger het bestaan vaak niet vermoedt. Treinen en auto’s razen er over 

heen, de zuidelijke zon blakert de dorpen en de weiden. En vlak onder de eenentwintigste 

eeuw ligt de ijstijd onaangeroerd. Prachtige, kleurrijke schilderingen en tekeningen, magische 

symbolen en gestalten wemelen op de rotswanden en op de bodem staan of zij gisteren waren 

gezet, de voetsporen van de grotbewoners uit de prehistorie. Een uur dalen is hier een reis 

van meer dan tien eeuwen in de tijd. En staande voor de onbeschrijflijk mooie schilderingen, 

naast de as en houtskool van een ogenschijnlijk pas gedoofd vuur, staat u tevens in de ijstijd. 

Midden in het leven van onze verre, verre voorouders die, hoe primitief hun bestaan ons mag 

lijken, een kunst hebben nagelaten die kan wedijveren met het mooiste wat de mensheid tot 

in onze tijd heeft voortgebracht. De Spaanse mantilla, de kanten shawl die over een grote kam 

over het hoofd is geslagen is een prehistorische dracht. Het is een dracht die al precies zo bij 
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de Iberische sculpturen voorkomt en die uit de vijfde tot vierde eeuw voor Chr. dateert. Met 

Pasen ziet u op de Avenida in Madrid de elegante Spaanse dames met deze shawl. Ook de 

koningin draagt dan de mantilla en iedereen weet dat dit een eerbiedwaardige oude dracht is 

die men niet mag opgeven. U kunt grotten bezoeken van Les Eyzies, Altamira, El Castillio, Tuc 

d’ Adoubert, Bédhulac, Pindal, als u nog eens in Frankrijk of in Spanje komt! Ook grotten die 

pas na de Tweede Wereldoorlog zijn ontdekt. 

In Twenthe zijn vanaf het jaar 1971 werktuigen uit het Midden-Paleolithicum gevonden. Het 

oprapen van nog oudere artefacten valt voor de toekomst niet uit te sluiten. In Zuid-Limburg 

zijn namelijk sporen van een ruim tweehonderdvijftigduizend jaar oud jachtkamp van de 

Heidelbergmens opgegraven. Klimatologisch had deze mens tijdens het Holsteinien (300.000-

250.000 jaar geleden) te maken met gemiddeld warmer weer dan tegenwoordig het geval is. 

Het Holsteinien is onderdeel van het Pleistoceen dat ongeveer twee en half miljoen jaar geleden 

begon als opvolger van het geologische tijdvak Tertiair. Kenmerk van het Pleistoceen is een 

cyclus van klimaatveranderingen die het aangroeien en weer afsmelten van gletsjers tot gevolg 

hebben gehad. De koude periodes noemen we glacialen en de warmere periodes zoals het 

Holsteinien, interglacialen. Als er tijdens een glaciaal sprake was van een verbetering van de 

gemiddelde temperatuur over een periode van tussen de duizend en drieduizend jaar dan 

noemen we dit interstadiaal. Een verkoeling tijdens een warmere periode wordt als een 

stadiaal aangeduid. Onder invloed van klimatologische omstandigheden veranderden tijdens 

het Pleistoceen voortdurende de samenstellingen van planten en dierenpopulaties en de 

getalsmatige verhoudingen van soorten planten en dieren. De sporen daarvan – vastgesteld in 

het Dinkeldal bij Denekamp – hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan inzichten in de 

chronologie van de koude en warmere periodes en de mogelijkheden van de mens om in 

bepaalde gebieden wel of geen voedsel te vinden. 

Tijdens het glaciaal Saalien (250.000-130.000 jaar geleden) verslechterden de ecologische 

omstandigheden voor de Heidelbergmens in Europa. De wisseling van klimaat dwong flora en 

fauna zich aan te passen. Dit had migratie naar het zuiden tot gevolg van plant en dier en dus 

ook van de toenmalige jagers en verzamelaars. De opkomst ongeveer honderdvijftigduizend 

jaar geleden van de Heidelbergiensis in dezelfde tijd heeft waarschijnlijk te maken gehad met 

de veranderende ecologische omstandigheden. In tegenstelling tot de Heidelbergmens 

ontwikkelde de Neanderthaler zich tot een menstype dat goed was aangepast aan het 

veranderde klimaat tijdens het Saalien. Uiteindelijk wist hij zijn woon- en leefgebied ten koste 

van de Heidelbergmens uit te breiden tot in Rusland, de Kaukasus en het Midden-Oosten. De 

naam Neanderthaler heeft te maken met een vindplaats uit het jaar 1856 in een rivierdal bij 

Düsseldorf. De toen gevonden skeletresten zijn samen met werktuigen te zien in het museum 

in Mettman bij Düsseldorf. De Neanderthaler kon zich pas aan het eind van het Saalien in 

Twenthe vestigen omdat noord- en midden Nederland tijdens dit glaciaal lange tijd bedekt 

waren met landijs. De stuwwallen bij Enschede-Oldenzaal, Ootmarsum-Uelsen, Holten-

Hellendoorn en de aanwezigheid van keileem in de bodem zijn nog stille getuigen van de 

natuurramp die een groot deel van Nederland trof. Toen het klimaat verbeterde namen de 

gletsjers in omvang af en heroverden flora en fauna deze gebieden. Dit maakte Twenthe vanaf 

ongeveer honderd vijf en dertigduizend jaar geleden weer geschikt als jachtterrein. 

De ecologische situatie verbeterde verder tijdens het  relatief warme Eemien (130.000-118.000 

jaar geleden). In de bossen bomen was genoeg voedsel voorhanden. De gunstige situatie voor 

de mens zette zich ondanks een optredende verslechtering van het klimaat tijdens het 

Weichselien nog een tijd door. Het is aannemelijk dat tijdens dit glaciaal de omstandigheden 

nog tot ongeveer zeventigduizend jaar geleden geschikt waren om al of niet seizoensgebonden 

in Twenthe te jagen en te verzamelen. Daarna waren alleen de ongeveer duizend tot 

drieduizend jaar durende interstadialen geschikt om in Twenthe te zijn. Het Amersfoort-

interstadiaal, het Brorup-interstadiaal en het Odderade-interstadiaal waren tussen 

honderdachttienduizend en zeventigduizend jaar geleden, het Oerel-interstadiaal en het 

Glinde-interstadiaal  minder dan zestigduizend jaar geleden, het Moershoofd-interstadiaal  



72 

 

meer dan eenenveertigduizend jaar geleden, het Hengelo-interstadiaal tussen de 

achtendertigduizend en zesendertigduizend jaar geleden en het Denekamp-interstadiaal 

tussen tweeëndertigduizend en negen en twintigduizend jaar geleden. De Neanderthalers 

hebben echter niet in alle interstadialen hier gejaagd omdat ze vanaf ongeveer veertigduizend 

jaar geleden door Homo Sapiens – onze voorouders uit Afrika – werden verdrongen. In Mexico, 

het land van de oude Maja- en Azetencultuur beitelden de oerbewoners, De Olmeken, rond 

achttienduizend jaar voor Chr. grote mensenhoofden met de gelaatstrekken van een Afrikaan. 

Elders zien we een witte man afgebeeld, eveneens duizenden jaren voor de komst van de 

Spanjaarden. Waar kwamen die zwarten en witten vandaan, lang voor Columbus? De 

archeologen zitten met de handen in het haar. Waren zij misschien overlevenden van de 

wereldramp, die van over de oceaan naar hier kwam? 

Het Midden-Weichselien (tussen 70.000-12.600 jaar geleden) was met uitzondering van de 

genoemde interstadialen een koude periode met een vegetatie die veelal uit (struik)toendra 

bestond en tijdens de meest extreme omstandigheden een poolwoestijn was. Het landijs rukte 

tijdens dit glaciaal op tot en met Sleeswijk Holstein in Noord-Duitsland. In de tijd dat ze in 

Twenthe permanent of seizoensgebonden jaagden hebben de Neanderthalers hun sporen 

achtergelaten getuige de vondsten die er de afgelopen dertig jaar zijn gedaan. 

Het Vroeg-Paleolithicum (25.000-250.000 jaar geleden) was de tijd van de ruw bewerkte 

stenen en tenslotte de grote vuistbijlen. De overgang naar het Midden-Poleolithicum (250.000-

40.000 jaar geleden) ofwel de tijd van de Neanderthalers heeft te maken met de 

bewerkingstechniek die Levallois (naar de eerste vindplaats) wordt genoemd. Deze techniek 

bestond eruit dat een stuk vuursteen werd voorbewerkt en vervolgens zorgde een gerichte 

klap dat een afslag van een kernstuk werd getikt. Deze afslag werd daarna gebruikt om verder 

te bewerken en het kernstuk gooide men weg of men tikte er nieuwe afslagen vanaf wanneer 

er gebrek aan vuursteen was. Vuursteen was populair vanwege de mogelijkheden om het te 

bewerken en de hardheid van het materiaal. Daarnaast werden ook wel andere steensoorten 

gebruikt evenals bot en hoorn. We kennen uit Twenthe vuurstenen krabbers en schaven om 

huiden te bewerken, spitsen voor bewapening, boren voor hout en beenbewerking en bijlen 

als bewapening en eveneens voor houtbewerking. 

In het jaar 1971 werd in de provincie Overijssel voor het eerst een middenpaleoliet gevonden 

toen G. Holland op de Zomerweg in de gemeente Ambt Delden een fraaie vuurstenen handspits 

opraapte. Uiteindelijk werd het voorwerp door provinciaal archeoloog dr. A. Verlinde gekocht 

ten gunste van de collectie van de Vereniging Oudheidkamer Twenthe. De handspits werd 

gevonden in secundaire (in de tweede plaats komend) ligging omdat het zand afkomstig was 

van een afgraving elders uit de gemeente Ambt Delden. Een verkenning ter plaatse leverde 

geen nieuwe artefacten op. De ouderdom wordt op basis van typologie geschat op tussen de 

veertigduizend en zestigduizend jaar oud ofwel het Moershoofd-interstadiaal, het Glinde-

interstadiaal of het Oerel-interstadiaal. 

Vervolgens duurde het tot en met het jaar 1979 voordat H. Oude Rengerink een kleine bijl op 

een akker bij Mander vond. Enige tijd later raapte hij tevens een vuurstenen afslag op. Via 

Verlinde, de archeoloog werd het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI) in Groningen 

geïnformeerd. Onder leiding van Stapert werd het terrein tussen de jaren 1979 en 1982 door 

studenten onderzocht. Ze vonden bewerkte en minder bewerkte middenpaleolieten en een 

aantal twijfelgevallen. Dat de vondsten bij Mander op een akker zijn gedaan heeft te maken 

met het feit dat de stuwwallen de enige plekken in Overijssel zijn waar het mogelijk is om 

middenpaleolieten aan de oppervlakte op te rapen. De door de Neanderthalers gebruikte 

vuursteen was van noordelijke herkomst en vooral grijs getint met een wit of een bruin 

verweringslaagje (patina). Naast de bijl van Oude Rengerink gaat het om vier kernstukken, 

een bladspits, een werktuig wat mogelijk als boor diende, twee werktuigen met 

bewerkingsretouche (retoucheren is bijwerken) en zeventien afslagen. De datering is – op basis 

van de typologie van de vuistbijl – tussen de veertigduizend en zestigduizend jaar oud. Een 

opgraving heeft volgens Stapert geen zin omdat het kamp van de Neanderthalers veel hoger 
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moet hebben gelegen en de vondsten nadien door zowel natuurlijke omstandigheden als 

ploegen over een groot gebied verspreid zijn geraakt. Het belang van Mander is gelegen in het 

feit dat er bij vuursteen uit het Midden-Paleolithicum vaak sprake is van geïsoleerde vondsten 

en dat concentratie relatief zeldzaam is. In Overijssel gaat het bijvoorbeeld om de enige plek. 

In het jaar 1984 kreeg archeoloog Verlinde een vondstmelding van Stuit die een bewerkte 

afslag op het stort van een bouwput van een wijk in aanbouw in Haaksbergen had gevonden. 

Opvallend detail is dat de vuursteen uit het Belgische Maasgebied afkomstig is. 

Importvondsten kennen we ook van andere plaatsen in Europa. Dit heeft te maken met de 

ecologische omstandigheden tijdens het Vroeg-Weichselien (120.000-70.000 jaar geleden). 

Het klimaat werd namelijk na het Eemien kouder waardoor de bossen bomen in het noorden 

en midden van Europa verdwenen ten gunste van een open landschap. Dit landschap valt het 

best te vergelijken met de huidige prairies in het noorden van de Verenigde Staten. De 

grassteppe was aantrekkelijk voor allerlei grote grazers zoals mammoet, wolharige neushoorn, 

steppewisent, rendier, (reuzen)hert, saiga-antiloop, steenbok, muskusos en grote kuddes 

wilde paarden. Bossages en bossen bomen waren alleen in rivierdalen te vinden.  

Kenmerken van het klimaat waren warme zomers en koude, sneeuwarme winters. De dieren 

trokken in het voorjaar noordwaarts en in de herfst zuidwaarts. Fossiele mammoetresten uit 

Siberië leerden de onderzoekers dat de dieren in de zomer grassen aten en in de winter twijgen. 

De Neanderthalers volgden hun prooidieren tijdens deze seizoentrek. Dit verklaart de 

aanwezigheid van een werktuig gemaakt van zuidelijk vuursteen. Ook op basis van typologie 

lijkt de vondst uit Haaksbergen thuis te horen in het Vroeg-Weichselien. Op de stort van een 

zandwinningsput in de Leemslagen bij Almelo vond F. Hilgen in het jaar 1989 een fraaie schaaf 

van vuursteen en een krabber. De ouderdom is Eemien of Vroeg-Weichselien ofwel tussen de 

honderddertigduizend en zeventigduizend jaar oud. Tijdens de koude periodes van het 

Weichselien hebben de beide vuurstenen aan de oppervlakte gelegen getuige de aanwezigheid 

van een glanzende laag patina ofwel windlak. Langs de Postweg in De Lutte (gemeente Losser) 

werd in het jaar 1990 door Rosink in zijn moestuin een steen van gneis gevonden die veel 

uiterlijk gelijkenis vertoont met een vuistbijl. Het valt helaas niet vast te stellen of het hier om 

een natuurlijke vorming of om een product van menselijke bewerking gaat. Net over de grens 

bij de voormalige grenspost De Poppe ligt een zandafgraving in de buurtschap Westenberg. 

Daar zijn door Dick Schlüter in het jaar 1999 drie grote afslagen gevonden. Interessant was 

de vondst van een steentje dat er uitziet als een amulet. De afgelopen zes jaar kwamen nieuwe 

middenpaleolieten op het stort te voorschijn.  

Vermeldenswaard zijn een fraaie bladspits, een krabber en het onderste deel van een 

mammoetrib met sporen van bewerking. Via een koolstofdateringsmethode is een monster 

van de rib door het Centrum voor Isotopenonderzoek, onderdeel van de rijksuniversiteit 

Groningen, gedateerd op vierenveertigduizend achthonderd en veertig jaar oud. De bewerker 

van het bot moet dus een Neanderthaler zijn geweest die tijdens het Moershoofd-interstadiaal 

hier seizoensgebonden jaagde. Het is niet onmogelijk dat de rib ooit als tentstok dienst heeft 

gedaan. Elders in Europa zijn namelijk sporen van ronde tenten met een doorsnee van 

ongeveer zeven meter gevonden. Hout en mammoetbotten dienden daarbij als bouwmateriaal. 

Of de rib- en andere in Westenberg gevonden botresten en tanden uit dezelfde laag afkomstig 

zijn als de vuurstenen voorwerpen kan door de vondstomstandigheden niet worden 

vastgesteld. Aangezien een bladspits een typisch werktuig is voor de latere fase van het 

Midden-Paleolithicum is dit echter niet onmogelijk. J. van der Steeg uit Losser vond op 

dezelfde locatie de afgelopen jaren een tweetal krabbers waarvan een met een fraaie 

bewerkingsretouche en eveneens enige afslagen. In de winter van 2000/2001 en in het vroege 

voorjaar spendeerde Schlüter vele uren aan het systematisch afzoeken van de eerder 

genoemde akker in Mander. Dit leverde nieuwe vondsten op in de vorm van een spits, een 

krabber en zes (resten) van afslagen. Bij elkaar opgeteld zijn er in Twenthe zesendertig 

werktuigen en vuursteenafval (de afslagen) gevonden en een aantal twijfelgevallen. In de rest 

van Overijssel zijn de afgelopen jaren in twee zandafgravingen in de omgeving van Zwolle een 

fraaie vuistbijl, vier afslagen en een mogelijk bewerkt mammoetrib met kerfsporen gevonden. 
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Terwijl uit een opgraving bij Steenwijk een deel van een mammoet met kerfsporen tevoorschijn 

is gekomen. 

Er zijn naar verhouding weinig skeletvondsten gedaan. Op honderddertig locaties zijn resten 

van tussen de tweehonderdzeventig en driehonderd individuen geborgen. Zij tonen een mens 

met een robuust uiterlijk en een gemiddelde lengte van ongeveer één meter vijfenzestig voor 

wat betreft de mannen. En één  meter vierenvijftig voor de vrouwen. De stevige gewrichten 

laten zien dat deze mensen in staat waren zware lasten te dragen. Wat de Neanderthalers in 

Nederland met hun doden hebben gedaan is onbekend. Elders in Europa en het Midden-

Oosten zijn mensenbotten met slachtsporen gevonden. Dit kan wijzen op een ritueel in het 

kader van een geloof in het hiernamaals. De dichtstbijzijnde skeletvondst is die van 

Warendorf, niet ver van Munster. Op het stort van een zandafgraving kwam een deel van een 

schedeldak tevoorschijn. Samen met een groot aantal werktuigen valt deze bijzondere vondst 

te bewonderen in het Museum voor Archeologie in Munster. De grotere ogen getuige de grootte 

van de oogkassen, wettigen de conclusie dat Neanderthalers visueel veel beter waren toegerust 

(mogelijk ook in het donker) dan de moderne mens. Een kromming in het schedelbeen is een 

aanwijzing dat deze mens ook veel beter geluiden kon horen en herkennen dan dat wij dat 

kunnen. Een vondst in een grot in Israël van een botje uit de keelholte is het bewijs dat 

Neanderthalers in staat waren verschillende geluiden voort te brengen en mogelijk een taal 

hadden. De Neanderthalers waren vleeseters. De jachtbuit of een toevallig gevonden of op 

roofdieren veroverd kadaver werd versneden en vervolgens naar de woonplek gebracht. Verder 

at men waarschijnlijk eieren en tijdens het warmere interglaciaal Eemien ook bosvruchten. 

Wat de Neanderthaler met het plantaardige deel van zijn menu deed voordat hij het at is 

onbekend en waarschijnlijk niet meer te achterhalen. 

Wat een bezoek aan Twenthe interessant maakte voor de Neanderthaler was de aanwezigheid 

van grote hoeveelheden goede vuursteen, afkomstig uit Noord Duitsland. Het landijs heeft dit 

materiaal tijdens het Saalien hier naartoe getransporteerd. In de bossen bomen en op de 

grassteppen in het Laat-Saalien, vroeg Weichselien en tijdens de verschillende interstadialen 

belaagde niet alleen de mens de grazende dieren. Andere jagers waren de grottenbeer, 

grottenhyena, wolf, poolvos, lynx, grottenleeuw en de veelvraat. Wanneer het klimaat tijdens 

een interglaciaal of een interstadiaal verbeterde zorgde de uitbreiding van bossen loofbomen 

in de rivierdalen voor een uitbreiding van het jachtwild met edelhert, oeros, das, otter, bruine 

beer, vos, eekhoorn, wild zwijn, eland, ree, mol, bever, lemming, bosneushoorn en de 

bosolifant. 

Het beeld dat uit de vindplaatsen in Europa en het Midden-Oosten naar voren komt is dat 

Neanderthalers niet lang op dezelfde plek bivakkeerden. Dit zal met het nomadische bestaan 

van jagen en verzamelen te maken hebben gehad. Het zoeken van beschutting in grotten of 

tenten was noodzakelijk omdat men ondanks de fysieke aanpassing anders niet in Midden-

Europa had kunnen overleven tijdens het Saalien en het Weichselien. Dat het om sociaal 

ingestelde mensen ging blijkt uit het feit dat er botten zijn aangetroffen van ouderen zowel als 

van mensen die hersteld waren van (jacht)ongelukken of ziekten. Er was dus sprake van 

verzorging en aandacht. Men werd desondanks niet oud in die tijd. Botten van mensen die 

ouder zijn dan veertig jaar zijn zeldzaam. Rode en zwarte verfstukjes uit grotten wijzen op 

beschildering van het lichaam of voorwerpen. Van resten van kleding is niets bewaard 

gebleven. De kou tijdens de glacialen moet de Neanderthaler echter gedwongen hebben om 

kleding te dragen. Een andere aanwijzing zijn fossiele tanden van deze mensen. Deze vertonen 

namelijk een slijtage die wijst op het soepel kauwen van huiden. Uit de tijd van de 

Neanderthaler zijn er vrijwel geen aanwijzingen voor een kunstzinnige benadering van 

voorwerpen. Dit is opmerkelijk omdat we van de veel oudere Heidelbergmens wel verschillende 

kunstuitingen kennen in de vorm van versiering van botten met (golf)lijnen. 

Homo Sapiens die vanaf ongeveer veertigduizend jaar geleden Europa vanuit het zuiden was 

gaan bevolken ging relatief snel de boventoon voeren. Ze zijn honderdduizend jaar geleden in 

Afrika ontstaan. Over het verdwijnen van de Neanderthaler doen verschillende theorieën de 
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ronde die uiteenlopen van genocide, het genetisch opgaan in Homo Sapiens tot en met het 

overbrengen van een bepaalde ziekte waartegen zij geen weerstand hadden. Waarschijnlijk is 

een complex van factoren die de ondergang van de Neanderthaler tot gevolg hebben gehad. 

Genetisch onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat dit menstype wel degelijk is 

uitgestorven. De jongste fossielen in Frankrijk zijn vijf en dertigduizend jaar oud en in het 

zuiden van Spanje gaat het om ongeveer zeven en twintigduizend jaar oude skeletvondsten. 

Archeologen namen daarom aan dat de Neanderthaler in Midden-Europa reeds ten tijde van 

het Denekamp-interstadiaal was uitgestorven of door de Homo Sapiens verdrongen. In 

Nederland ontbreken tot nu toe vroege Laat-Paleolitische vondsten van de ‘moderne’ mens. 

De oudste sporen in Twenthe dateren van ongeveer dertienduizend jaar geleden ofwel het 

einde van het Midden-Weichselien toen de gemiddelde temperatuur op jaarbasis begon te 

verbeteren.  

Omdat de bewerkingswijze van vuursteen rond de negenduizend jaar geleden een belangrijke 

verandering onderging wordt dit door archeologen als ijkpunt gebruikt om het Laat-

Paleoliticum  over te laten gaan in het Mesolithicum. Veertigduizend jaar geleden begon men 

met de bewerkingstechniek van lange en smalle klingen. De geologische periode Pleistoceen 

ging tienduizend jaar geleden over in het (Vroeg)Holoceen. De periode waarin wij nu nog steeds 

in leven is dus in wezen een interglaciaal ofwel een warme tijd tussen twee ijstijden. 

Ondanks alle graafactiviteiten in de afgelopen eeuwen passen de Neanderthalervondsten uit 

Overijssel en directe omgeving gemakkelijk op één tafel. Iedere (nieuwe) vondst of vindplaats 

levert weer nieuwe informatie over deze intrigerende mens op. Wij weten namelijk nog weinig 

over deze metgezel van de mammoet. Wat we zeker weten dat het imago van een domme 

barbaar niet past bij deze mens. 

Hallstad betekent zoutstad. In het jaar 1616 was er een lijk gevonden, gedroogd en gezouten 

als stokvis, van een man met een baard. Naast hem werd een pikhouweel gevonden, het was 

duidelijk een mijnwerker met een lange broek, een wollen jasje, leren schoenen en een 

kegelvormige vilten muts. Het felle kleurpatroon van zijn kleren – felrode geruite keperstof – 

was opvallend, niet alleen omdat de kleuren zo goed door het zout geconserveerd waren maar 

ook omdat men zulke vlammende kleuren niet met Europeanen associeerde. Binnen in dit 

alpine zoutgebergte vonden verschuivingen plaats door het gewicht van het bovenliggend 

gesteente waardoor holten ontstonden en schachten werden afgesloten. Het water dat over 

dat gesteente liep werd pekel. En als het kristalliseerde werden de scheuren door het zout 

gedicht. Er zijn drie prehistorische mijnwerkers gevonden in het zoutgebergte die in hun 

duistere oeroude werkruimte gevangen zaten samen met hun vele werktuigen, leren schoenen, 

kleren met de oorspronkelijke felle kleuren – de oudste Europese stoffen ooit gevonden die 

hun oorspronkelijke kleuren nog hadden – leren rugzakken om zoutbrokken naar boven te 

dragen, toortsen van dennentakken, bijeengebonden en in hars gedoopt, plus een hoorn die 

waarschijnlijk gebruikt werd om te waarschuwen voor instortingen. Allemaal goed 

geconserveerd in zout. De lijken zijn gedateerd op 400 jaar voor Chr.. Sommige voorwerpen 

die zijn gevonden in een dorpje van houten hutten op de berghelling dateren misschien wel 

van 1300 jaar voor Chr.. De fleurig geklede zoutwerkers van Hallein waren Kelten. De Kelten 

gaven geen uitdrukking aan hun cultuur door middel van muurschilderingen in tempel, zoals 

de Egyptenaren. En ze hadden ook geen geschiedschrijvers, zoals de Grieken en de Romeinen. 

De hoeders van de Keltische cultuur, de druïden hebben geen geschreven bronnen nagelaten. 

Dus het meeste wat we van ze weten is afkomstig van Griekse en Romeinse geschiedschrijvers 

die vertelden dat de Kelten grote schrikaanjagende mannen waren in felgekleurde kleding. 

Aristoteles zei dat het barbaren waren die naakt rondliepen in het koude, noordelijke klimaat, 

een afkeer hadden van zwaarlijvigheid en gastvrij waren voor vreemdelingen. Diodorus, een 

Griekse historicus die op Sicilië woonde schreef:  

Ze zijn erg lang van gestalte, met opbollende spierbundels onder een lichtblanke huid. Hun haar 

is blond, maar niet van nature. Ze bleken het, tot op de dag van vandaag spoelen ze het 

kunstmatig met kalk en kammen het achterover. Ze zien eruit als bosgeesten, met hun dikke 
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haar dat ongekamd is als de manen van een paard. Sommigen zijn gladgeschoren, maar 

anderen – vooral  degenen met een hoge status – scheren hun wangen, maar laten een snor 

staan die de hele mond bedekt en die, wanneer zij eten en drinken, als een zeef fungeert en 

etensresten tegenhoudt. 

Het is een droevig lot voor een volk om door zijn vijanden voor het nageslacht getypeerd te 

worden. Zelfs de naam Kelt stamt niet uit hun eigen Indo-Europese taal maar uit het Grieks. 

Keltoi, de naam die de Griekse historici onder wie Heredotus voor hen gebruikten, betekent 

‘iemand die in een schuilplaats of onder dekking leeft’. De Romeinen vonden hen minder 

mysterieus en noemden hen Galli. Dat woord komt ook van een Grieks woord dat de 

Egyptenaren al gebruikten namelijk hal, dat zout betekent. Zij waren zoutmensen. De naam 

van de stad die boven op een zoutformatie staat in Oost Duitsland, Halle heeft net als het 

Oostenrijkse Hallein en het Zwabische Hall en Hallstatt dezelfde wortel als Galicia in Noord-

Spanje en Galicië in Zuid Polen waar de stad Halych ligt. Al die plaatsen zijn genoemd naar 

Keltische zoutwerken. De Twentse bodem bevat op vierhonderd meter diepte een dikke 

zoutlaag, die rond Twekkelo en Boekelo wordt aangeboord voor de zoutwinning. 

Het stamland van de Kelten was het gebied van het tegenwoordige Hongarije, Oostenrijk en 

Beieren. Men denkt dat de namen van de Rijn,  Main, Neckar, Ruhr en Isar allemaal Keltisch 

zijn. De basis van hun economie was zout en ijzer en dus hadden ze waterwegen nodig om 

hun massieve koopwaar te vervoeren. De Kelten gebruikten de rivieren voor handel en 

veroveringen. Ze trokken naar het westen, naar Frankrijk, naar het zuiden tot in Noord-Spanje 

en naar het noorden tot in België dat genoemd is naar een Keltische stam, de Belgae. In de 

tijd dat de mijnwerker in zijn schacht werd opgesloten bezetten de Kelten de Britse eilanden 

en trokken naar de Middellandse zee. In het jaar 390 voor Chr. veroverden de Kelten Rome. 

In vier dagen hadden ze te paard honderddertig kilometer afgelegd. En dat in een tijd dat 

legers te paard in West-Europa nog onbekend waren. Ze joegen de stedelingen grote schrik 

aan met hun lange zwaarden en luide strijdkreten. De Kelten heersten veertig jaar over Rome 

en in het jaar 279 voor Chr. vielen ze het gebied van het tegenwoordige Turkije binnen. Hoe 

ver ze precies in de wereld reisden, nederzettingen stichtten en handel dreven is niet bekend. 

Tot in de negentiende eeuw werden de Kelten door de westerse geschiedschrijvers over het 

algemeen afgedaan als ruwe, angstaanjagende barbaren. In het jaar 1846 was een 

mijningenieur, Johann Georg Ramsauer in het gebied van de Hallstatt-zoutmijn in de buurt 

van Hallein op zoek naar pyrietafzettingen. In plaats daarvan vond hij twee geraamten, een 

bijl en een bronzen sieraad. Daarna ontdekte hij nog zeven lijken die tezamen met 

kostbaarheden waren begraven. Hij meldde zijn vondst bij de autoriteiten in Wenen en kreeg 

geld van de conservator van de keizerlijke muntenverzameling om verder te graven. In een 

zomer vond hij nog eens achtenvijftig graven. In zestien jaar vond hij duizend graven, zowel 

met geraamten als met crematie-urnen. Hij beschreef zorgvuldig duizenden objecten. 

Gaandeweg kwam men veel te weten over de oude zoutdelvende en zoutverhandelende Kelten. 

De Hallstattperiode werd de archeologische naam voor een rijke cultuur uit het begin van de 

ijzertijd, die duurde van ongeveer 700 tot 450 voor Chr.. De opgravingen van Ramsauer en de 

vondsten in Dürnberg waren tekenen van een beschaving die berustte op zoutwinning en die 

een geïsoleerd leefgebied had in de afgelegen, ruige gebergten op een hoogte van negenhonderd 

meter. Toch dreef deze beschaving handel tot in alle uithoeken van het continent. De mensen 

werden begraven met kostbare voorwerpen uit het Middellandse zeegebied, uit Noord-Afrika 

en zelfs uit het nabije oosten. Ramsauers onderzoek van de zoutdelvers dwong tot een andere 

kijk op deze Noord-Europese barbaren uit de ijzertijd. 

De zee van Overijssel is niet meer. De oudste zee niet die miljoenen jaren geleden over de 

Twentse bodem golfde en evenmin de Zuiderzee, van beide zijn er zichtbare overblijfselen. Wat 

die oudste zee betreft wordt ditmaal niet fossiele schelpdieren bedoeld maar op het zout in de 

bodem van Twenthe. Een steenachtig pakket van dertig tot zestig meter dikte op en diepte van 

driehonderdvijfentwintig tot vierhonderd meter. Het verraad zijn aanwezigheid door de rij van 

zouthuisjes, die de Twentse zoutwinners ten zuiden van Hengelo (richting Twekkelo) in het 

land hebben opgericht. Het zijn boortorens, waardoor men water tot in het binnenste van de 
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aarde stuwt, om daarna de pekeloplossing op te pompen en te laten verdampen. Er gebeurt 

natuurlijk veel meer mee. Uit de zoutindustrie, begonnen in het jaar 1918 te Boekelo, is een 

omvangrijke chemische industrie gegroeid in samenwerking met de Soda te Delft en de 

Zwavelzuurfabriek Ketjen te Amsterdam. In onbeperkte hoeveelheden kan deze industrie haar 

grondstof winnen. Hengelo heeft genoeg zout onder zijn voeten om de hele wereld (bij een 

jaarlijks wereldverbruik van 30 miljoen ton) driehonderd jaar lang van zout te voorzien. Hoe 

komt dat zout nu onder de grond? Alleen van een zee die daar miljoenen jaren golfde? Laten 

we zeggen van een zee als de Noordzee maar met een zoutgehalte van drie procent. U zult even 

verbaasd zijn als de boer die in het jaar 1885 op het landgoed Twickel bij Delden een pomp 

sloeg en geen zoet maar zout water in zijn emmer kreeg. Want door toeval is de zoutlaag 

ontdekt. De rijks geologische dienst is nadien gaan boren met als eindresultaat de aanwijzing 

van een fossiele woestijn uit de geologische middeleeuwen, het secundaire tijdvak, ofwel het 

Mesozoïcum. In deze woestijn moet de zee zijn verdampt en het zoutpakket zijn 

achtergebleven. In museum Natura Docet in Denekamp vindt u versteend zout. Voor de 

verklaring van de ontzaglijke dikte heeft men een theorie opgebouwd, die er op neerkomt dat 

dikke zoutlagen vooral ontstaan in afgesloten baaien, zoals in de Karaboegas, een golf van de 

Kaspische Zee. De omgeving is er heet en droog. Steeds verdampt het water maar voortdurend 

vult de Kaspische Zee over een drempel de baai weer op. En zo wordt hier de ene zoutlaag op 

de andere afgezet. Ook in de omgeving van Hengelo zou zo’n baai de zoutmijn geproduceerd 

kunnen hebben, waar uw dagelijks snufje zout uit afkomstig is. 

Bij de Zuiderzee is het allemaal heel anders gegaan. Het was een jonge zee, gevormd uit de 

verruiming van het zoete Flevomeer, waarvan het onduidelijk is gebleven, hoe groot het precies 

was. Het Flevomeer werd omstreeks de Middeleeuwen het brakke Almere en uiteindelijk de 

zoute Zuiderzee. Of er een wezenlijk verschil bestaat tussen het Almere en de Zuiderzee 

hebben de geleerden nog niet kunnen nagaan. Bekend is alleen, dat de binnenzee te koste 

van de omringende slappe veengrond als gevolg van doorbraken van de Noordzee werd 

vergroot en door de mensen werd omdijkt tot de Zuiderzee, zoals wij haar voor de afsluiting 

in het jaar 1932 hebben gekend. Onderaan de slingerende Kuinderdijk spiegelen de getuigen 

van de desastreuze doorbraken. Het zijn vriendelijke stille wielen nu. Bijna romantisch met 

groepjes wilgen, een verpakking van wuivend riet, puike viswatertjes voor de liefhebbers. Op 

deze plaatsen heeft de opgejaagde zee de dijken doorbroken, diepe gaten geslagen in de bodem 

en boerderijen verpletterd en meegesleurd. Talloze stormrampen zijn er geweest. Maar geen is 

in de herinnering gebleven zoals de ramp van het jaar 1825 toen het zeewater diep in de 

Overijsselse Kop sloeg. Vele mensen verdronken en Schokland bijna werd verzwolgen. Met 

Urk had het één groot eiland van veen en klei-op-veen gevormd. Onder de onophoudelijke 

aanvallen van de zee was het eiland kleiner en kleiner geworden. Toen het veen geheel 

verdronk, bleven alleen de hogere kernen van de morenen over. Urk, het hoogst en het stevigst; 

Schokland lager en ondanks een scherm van stenen en palen door mensenhanden 

aangebracht, slinkend tot de toestand onhoudbaar was geworden. In december 1858 kondigde 

de regering een wet af, dat het eiland ontruimd moest worden. 

Honderdduizend jaar geleden, toen het ijs zich uit onze streken terugtrok en de bodem kaal, 

verwoest, eenzaam als een woestijn achterliet heeft het nog millennia geduurd voor heide en 

bos door de natuur gezaaid en opgegroeid waren. De wind, het water en de vogels brachten er 

de zaden van allerlei planten uit de bossen bomen van Midden-Duitsland. Deze oude flora 

heeft zich op enkele plekken kunnen handhaven. Het graven van het Twenthe-Rijnkanaal in 

de jaren 1930-1936 heeft een betere kijk gegeven op de bodemvorming in het oosten van het 

land. Waaraan in het jaar 1930 nog nauwelijks werd gedacht en wat in geen geval was bewezen 

was, dat deze streken in de steentijd een belangrijke bevolking en cultuur hebben gekend. Dit 

kwam vast te staan door de vondsten even over de Twentse grens in de provincie Hannover, 

in de Engdener Wüste. Een veenbrand in het jaar 1911 – die een jaar duurde – had de veenlaag 

van ongeveer anderhalve meter dikte over vierhonderd hectare verteerd. Wind en regen 

verrichten verder hun werk en legden in verloop van jaren een zandlaag bloot waarin 

schooljongens uit Nordhorn tal van bewerkte vuursteentjes vonden. Het bleken microlithen 

uit de Middensteentijd te zijn. Het bestaan van verschillende werkplaatsen werd hier 



78 

 

geconstateerd en het gevonden materiaal werd gerangschikt door dr. Krumbein uit Nordhorn. 

In het jaar 1937 vonden de heer en mevrouw Ballintijn in het Usselerveen (zes kilometer van 

Enschede) eveneens in een dieper gelegen grondlaag die door het spel van weer en wind was 

vrijgekomen, een werkplaats van vuursteenartefacten. 

Interessante vondsten uit de omgeving van Mander zijn het lijksilhouet van de 'Man van 

Mander', geconserveerd op een glasplaat en zo overgebracht naar het rijksmuseum Twenthe 

aan de Lasondersingel te Enschede. De schedel van de zogenaamde Hengelomens welke 

samen met enkele voorwerpen, gemaakt van een gewei van een edelhert, is gevonden bij het 

graven van de petroleumhaven te Hengelo (O). Deze schedel hoort wellicht thuis in de 

Middensteentijd. In de Jonge Steentijd komen landbouw en veeteelt tot ontwikkeling. 

Grafheuvels in Twenthe gaan terug tot de Jongere Steentijd en de Bronstijd. Terwijl de 

kringgrepgraven en andere grafvelden uit jongere tijd dateren namelijk uit de IJzertijd (800 

voor Christus) en de daarna volgende eeuwen. Het waren perioden waarin het verbranden der 

lijken gebruikelijk was, welke gewoonte door Karel de Grote op straffe des doods verboden 

werd. In een grafheuvel bij De Zandhorst bij Oldenzaal zijn twee touwbekers gevonden. Bij 

een onderzoek van een kringgrepgrafveld bij Hulzen, gemeente Hellendoorn is een grote, 

slanke s-vormige beker gevonden. Scherven van een potbeker zijn gevonden tijdens het 

onderzoek van een grafheuvel uit de Bronstijd, gelegen in het Nutterveld, gemeente 

Denekamp. 

Rond 3500 jaar voor Chr. kwam er een nieuwe groep landbouwers in Nederland, het 

Trechterbekervolk, genoemd naar hun trechterbekervormig aardewerk. Ze waren 

waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Duitsland of Denemarken. Het Trechterbekervolk is bij 

ons bekend geworden door de bouw van de Hunebedden, voornamelijk in Drenthe. Men kende 

het gebruik van een eenvoudige ploeg, het eergetouw. Deze ploeg scheurde de grond open in 

een V-vorm en werd getrokken door ossen. Door deze nieuwe combinatie van dierlijke 

trekkracht en het eergetouw kon een verviervoudiging van de productiviteit in de 

akkerbewerking bereikt worden ten opzichte van de haklandbouw. Ook had deze ploeg het 

voordeel dat de tot dan toe weinig economische zandgronden rendabel bewerkt konden 

worden. Men  compenseerde de geringe opbrengsten door meer land in gebruik te nemen. 

Naast emmertarwe en eenkoren werd er ook gerst verbouwd. Daarnaast werd vlas verbouwd, 

waarschijnlijk alleen om het oliehoudend lijnzaad. 

Via de Standvoetbeker- en Klokbekercultuur belanden we in de Bronstijd (1500 v. Chr). De 

ontwikkeling van het graan heeft zich voorspoedig ontwikkeld. Dankzij een  recente opgraving 

van een Bronstijdnederzetting in Ittemerbroek bij Zwolle in het jaar 1990 weten we dat aan 

cultuurgewassen bekend waren: gerst, pluimgierst, rogge, emmertarwe, speltarwe en 

huttentut. Huttentut en tarwe mogen beschouwd worden als een secundair (op de tweede 

plaats komen) gewas dat als onkruid tussen de graanakkers voorkwam en pas later in cultuur 

is genomen. Eenkoren is inmiddels verdwenen en dankt zijn naam aan het feit dat de aar 

slechts één graankorrel bevat. Dit in tegenstelling tot de andere graansoorten die per aar twee 

korrels bevatten. Pluimgierst en speltarwe zijn nieuw. Beide graansoorten houden van een 

warm en droog klimaat. Dat ook het vee een steeds belangrijker rol ging spelen blijkt wel uit 

de botresten die bij deze opgraving werden gevonden. Wild zoals edelhert, ree, wildzwijn en 

bever maken nog vijf procent uit van het dierlijk voedsel. 

 

De Twentsche Courant Tubantia, Dinsdag 27 juni 2006 

 

Goor. Bij baggerwerkzaamheden in het Twenthekanaal, tussen Goor en de sluis bij Wiene, is 

een mammoetbot met een lengte van ruim een meter boven water gekomen. Het fossiel is een 

overblijfsel van een been. Mammoeten kwamen in de voorlaatste ijstijd, circa 100.000 jaar 

geleden voor in Oost-Nederland. Rijkswaterstaat draagt het mammoetbot vanmorgen over aan 

museum Natura Docent in Denekamp. 
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Interessant voor Twenthe was de vondst van een voorraadkuil uit de IJzertijd (500 v.Chr.) in 

het tracé van de A1 in Boven-Deurningen /Beuvinkshoek in oktober 1990. Voorraadkuilen 

werd gebruikt om een  deel van het voedsel op te slaan, waarschijnlijk van het zaaigoed. De 

voorraad voor het dagelijks gebruik werd opgeslagen in spiekers. Deze vierpalige ‘huisjes’ met 

een afmeting van twee bij twee meter worden eveneens vaak in de IJzertijdnederzettingen 

aangetroffen. De voorraadkuilen werden aan de buitenkant met klei luchtdicht afgesloten om 

kiemvorming te voorkomen. Kenmerkend voor deze kuilen is dat ze verticale wanden hebben 

en een vlakke bodem. De diepte varieert van zestig tot honderd centimeter met een doorsnede 

tot twee meter. De verkoolde graankorrels zijn waarschijnlijk te danken aan het feit dat deze 

kuilen na verloop van tijd werden uitgebrand om schimmelvorming te voorkomen. Hieruit 

blijkt dat deze voorraadkuilen jaren achtereen gebruikt werden. In deze kuil zijn aan 

cultuurgewassen gevonden: gerst, emmertarwe, pluimgierst en huttentut. Huttentut heeft dus 

inmiddels een vaste plaats verovert bij de gewassen. Huttentut is een metershoge, sterk 

vertakte eenjarige plant met lancetvormige onderste en pijlvormige bovenste bladeren met 

vaalgele kruisbloemen. Het zaad is zeer olierijk en de oogst is groot. De plant heeft veel te 

lijden van het onkruid en dat is een van de redenen waarom huttentut niet meer in West-

Europa wordt verbouwd. Van de IJzertijd weten we dat men de gewassen verbouwde op 

akkertjes van dertig bij dertig meter. Deze akkertjes werden omzoomd door walletjes die 

ontstaan zijn doordat daar vanaf het begin van de ontginning gedurende tientallen jaren of 

zelfs honderden jaren de uit de akker weggehaalde stenen, boomstobben en andere 

ongerechtigheden werden neergegooid. Een ploeg zoals het eergetouw vereist nu eenmaal een 

‘schone grond’. Alleen door gebruik te maken van technieken zoals bemesting, afwisseling van 

perioden van braak en verbouwing en wellicht ook door vruchtwisseling kon er langdurig 

binnen hetzelfde territorium gewoond worden. Een gezin had ongeveer vijfentwintig veldjes 

beschikbaar. Omdat deze akkertjes een aaneengesloten systeem vormen worden ze raatakkers 

of celtic fields genoemd. In Twenthe zijn ze op veel plaatsen terug gevonden, vooral langs de 

Dinkel. De levensduur van een IJzertijdboerderij wordt geschat op twintig tot vijftig jaar, 

afhankelijk van de gebruikte houtsoorten. Was de boerderij niet meer bewoonbaar dan werd 

deze verplaatst hetzij naast de bestaande dan wel elders binnen het territorium. Het 

vrijgekomen erf kon men dan weer benutten voor de aanleg van een nieuwe akker. 

Vanuit de Steentijd zijn verschillende werkplaatsen gevonden waar onder andere vuurstenen 

werden bewerkt. Men mag hierin de bevestiging zien van het bestaan van een belangrijke 

bewoning en cultuur uit het Vroeg-Middensteentijd. Veel is overigens over deze tijden niet 

bekend. De Romeinen schijnen zich in Twenthe slechts in onbetekenende mate opgehouden 

te hebben. Ze hadden immers de Nederlandse en Duitse bisschoppen die voor hen werkten. 

Het is wel opmerkelijk dat de Germaanse burgers, Tuihanti genaamd deel uitmaakten van een 

groep Friezen die grensbewakingsdiensten voor de Romeinen hebben verricht. Het feit staat 

op inscripties op twee altaarstenen uit een tempel bij de Muur van Hadrianus (Hadrians Wall) 

in het noorden van Engeland. Een infanterieafdeling van de Twentse krijgslieden was gelegerd 

in één van de forten langs de grens. De forten maakten deel uit van de verdedigingslinie. Zij 

waren het aan wie de eerste schriftelijke vermelding van de naam Twenthe te danken is. De 

twee altaarstenen kwamen op 17 november 1863 bij opgravingen tevoorschijn. Gewijd aan de 

Twentse oorlogsgod Thincsus door 'Germani cives, Tuihanti cunei frisiorum’. Dit betekent: 

gewijd door de Germaanse burgers de Tuihanti, dienend bij een Friese afdeling voetvolk. Uit 

de documenten blijkt dat Twenthe in het jaar 797 Tuianti genoemd werd, in het jaar 799 

Tuenti, in het jaar 851 Thuehenti, in de elfde eeuw Tuente en tenslotte Twenthe. Bron: De 

Grote Geschiedenis van Twente, Anneke Koers. 
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Nog meer oud spul in de bodem 

 

Het plangebied (waar woningen komen) is gelegen ter plaatse van de noordzijde van een 

stuwwal. Enter is ontstaan op de oostflank van deze stuwwal. De stuwwal is gevormd tijdens 

de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Toen stuwde het landijs op verschillende plekken in Twenthe 

oudere afzettingen op. De afzettingen op de stuwwal bestaan voornamelijk uit grofzandige en 

grindrijke zandlagen en leemlagen uit het Midden Pleistoceen. Die zijn onder invloed van het 

ijs plaatselijk afgedekt met een dunne laag keileem. De stuwwal is in een late fase van het 

Saalien dan ook ‘overreden’ door het landijs. Tijdens de laatste IJstijd, het Weichselien, 

bereikte het landijs Nederland niet. Wel was er sprake van periglaciale omstandigheden. 

Periglaciale verschijnselen zijn de verschijnselen rond  gletsjers en vergletsjerde gebieden. De 
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grond was permanent bevroren en door de koude en droogte was vrijwel geen vegetatie 

aanwezig. Smeltwater kon daardoor alleen via de oppervlakte wegstromen en werd niet 

vastgehouden. Daardoor ontstonden aan de randen van de stuwwal erosiedalen. Erosie is een 

proces van slijtage van het oppervlak. Het geërodeerde materiaal werd onderaan de stuwwal 

in een waaiervorm afgezet. Door het ontbreken van vegetatie werd tijdens de koudste periode 

van de laatste ijstijd onder invloed van de wind zand afgezet, dekzand genoemd. Ook ter 

plaatse van de stuwwal van Enter is een laag dekzand afgezet. De dikke laag dekzand die als 

een gordel rondom de stuwwallen is afgezet wordt gordeldekzand genoemd. Plaatselijk heeft 

tijdens de laatste ijstijd nog opnieuw erosie en verstuiving van het dekzand plaatsgevonden 

onder invloed van water en wind. 
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De vele archeologische onderzoeken in de nabijheid van het plangebied wijzen op een hoge 

archeologische verwachting voor het plangebied. De in de nabijheid aangetroffen vindplaatsen 

dateren uit de periode van de Late Prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Daarom is door 

het bevoegd gezag besloten dat een bureauonderzoek voor het onderhavige (wat hier 

behandeld wordt) onderzoek niet noodzakelijk was, aangezien de archeologische verwachting 

op voorhand al hoog wordt geacht. Daarom is voorafgaand aan dit Programma van Eisen enkel 

een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend (in kaart brengen) 

booronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de te verwachten archeologische waarden 

in het plangebied. 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek kan geconcludeerd 

worden dat er een hoge trefkans is op archeologische vindplaatsen vanaf de Prehistorie tot en 

met de Vroege Middeleeuwen. Door landbewerking bestaat een grote kans op een verstoring 

op archeologische resten vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Tijdens het karterend 

booronderzoek zijn er geen indicaties aangetroffen voor een recente verstoring van de 

archeologische waardevolle lagen. Dit komt vooral doordat de archeologische resten zijn 

afgedekt door een plaggendek die onderliggende archeologische niveaus beschermd heeft 

tegen bodemingrepen zoals ploegen en egaliseren. 
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Tijdens het booronderzoek zijn mogelijk twee archeologische grondsporen aangeboord. 

Daarnaast zijn er meerdere fragmenten archeologisch vondstmateriaal aangetroffen die doen 

vermoeden dat het gaat om een nederzettingsterrein uit de periode van de IJzertijd en de 

Vroege Middeleeuwen. Tevens zijn twee fragmenten bewerkt vuursteen aangetroffen die 

mogelijk duiden op de aanwezigheid van een steenvindplaats of een vindplaats uit de Vroege 

Bronstijd. Mogelijk hangt dit samen met de aangetroffen archeologische waarden tijdens 

eerdere onderzoeken door BAAC en ADC ten zuidoosten van het terrein. Tijdens het 

booronderzoek van Hamaland Advies is één boring gezet waarbij de bodem niet meer intact 

is. Het gaat hier om het zuidoostelijk deel van het terrein. Aangezien dit deel met de geplande 

bodemingrepen wordt verstoord, kan er vanuit worden gegaan dat in dit deel waarin het 

archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd sprake is van een intacte bodem.  
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Een onderzoek aan de Witmoesdijk door RAAP in 2008, ten westen van het plangebied, heeft 

geresulteerd in de vondst van enkele palenrijen. De paalkuilen werden toegeschreven aan 

mogelijk twee huisplattegronden ofwel als palenrijen van een laatmiddeleeuwse hopplantage. 

Daarnaast werden enkele paalkuilen van een bijgebouw aangetroffen. Er is met name 

aardewerk aangetroffen uit de Romeinse Tijd. De onzekere interpretatie van de sporen hangt 

samen met de kleine oppervlakte van de opgraving.     

Diverse onderzoeken ten noorden  van de Wierdenseweg hebben tot nog toe geen resultaten 

opgeleverd. Bij een proefsleuvenonderzoek door ADC in 2006 werden geen archeologische 

resten aangetroffen. De overige onderzoeken hebben op basis van een bureau- en 

booronderzoek niet geresulteerd in de aanbeveling voor een graven vervolgonderzoek. Wel ligt 

even ten noorden van de Wierdenseweg een voormalig havezathe-terrein. De aanwezigheid 

ervan is aangetoond door middel van boringen en grondradaronderzoek. Op het AHN2 is 

overigens de ligging van de gracht goed zichtbaar, evenals de verbindingsgracht met de 

Entergraven. 
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Ter plaatse van het plangebied is er sprake van een bodemopbouw met een restant van een 
esdek op dekzandafzettingen op gestuwde afzettingen. Tijdens het onderzoek kon, vanwege de 

beperkte diepte van de graafwerkzxaamheden, de diepteligging van de onder het dekzand 

gelegen oudere afzettingen niet worden vastgesteld. Op basis van de geomorfologische kaart 

kan worden geconcludeerd dat het plangebied is gelegen op een gordeldekzandrug. 

Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen 

van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben 

gespeeld, bestudeert.  
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De top van de dekzandafzettingen loopt hier af in noordelijke richting, waarbij het gedeelte 

van het plangebied ten noorden van de Witmoesdijk aanzienlijk lager was gelegen dan het 

gedeelte ten zuiden van de Witmoesdijk. Dit geldt zowel voor het maaiveldniveau, alsook voor 

het niveau van de top van het dekzand. De overgang van de stuwwal naar de dekzandvlakte 

is duidelijk zichtbaar op het Actueel Hoogbestand Nederland, zie afbeelding 12. 
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Ter plaatse van de zone van de opgravingsput van de Archeologische Opgraving (put 1) lag het 

maaiveld op een hoogte van ongeveer elf meter boven NAP. De laagste waarden waren ter 

plaatse van het noordwestelijk deel van de opgravingsput en de hoogste waarden ter plaatse 

van het zuidoostelijk deel van de opgravingsput. De top van het dekzand werd aangetroffen 

op een diepte van ongeveer tien en halve meter boven NAP. 

Ter plaatse van de proefsleuf aan de noordzijde van de Witmoesdijk lag het maaiveld dus 

aanzienlijk lager, namelijk op een diepte van ongeveer tien meter boven NAP. De top van het 

dekzand werd daar aangetroffen op een diepte van ongeveer negen meter boven NAP. Ruim 

meer dan een meter lager dan in Put 1. 

De bodemopbouw ter plaatse van Proefsleuf 2 was volledig verstoord tot in het dekzand. Het 

betrof een verstoorde, humeuze bovenlaag met een dikte van ongeveer vijfendertig centimeter 

met daaronder een opgebracht zandpakket met een dikte van ongeveer veertig centimeter. 

Hieronder volgde met een scherpe overgang het dekzand. Het dekzand was onder invloed van 

het bovenliggende pakket gereduceerd. Deze verstoring heeft in het nabije verleden 

plaatsgevonden bij de aanleg van de hierbij aanwezige paardenbak. Daarbij is de bodem tot 

in de top van het dekzand afgegraven en is vervolgens een stevig en goed waterdoorlatend 

pakket zand opgebracht. 

De bodemopbouw ter plaatse van Put 1 was ten dele nog wel intact. Over het algemeen was 

we sprake van een recente bouwvoor, op een relatief dun restant van het esdek. De totale 

dikte van de recente bouwvoor en het esdek bedroeg ter plaatse van Put 1 ongeveer een halve 

meter. Met name ter plaatse van het zuidoostelijk deel van de opgravingsput, de locatie van 

de geplande garage, was de recente bouwvoor ingesneden tot in de top van het dekzand. (Zie 

afbeelding 17). Vermoedelijk heeft bij de aanleg van het sportveld enige egalisatie 

plaatsgevonden waardoor ter plaatse van het oorspronkelijk hoogste deel van het terrein 

vrijwel het gehele esdek is afgegraven en ter plaatse van de flanken slechts een gedeelte van 

het esdek. Daarnaast zijn binnen de gehele opgravingsput zogenaamde frase-sporen 

aangetroffen. Deze sporen waren tot in het sporenvlak zichtbaar als smalle op regelmatige 

afstand van elkaar, parallel verlopende dunne banen. Deze vorm van diepe grondbewerking 

is vermoedelijk uitgevoerd bij de aanleg van het sportcomplex, of tijdens de gebruiksfase om 
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de compactheid van de eeuwenlang bewerkte akkergrond enigszins te doorbreken en om de 

doorlatendheid van de bodem te verbeteren. 

De aangetroffen bodemlagen onder de recente bouwvoor betroffen dus een restant van het 

oorspronkelijke esdek. Feitelijk werd alleen in het meest westelijk deel van de opgravingsput 

ter plaatse van Profiel 1, nog een restant van het oorspronkelijke plaggendek aangetroffen. Dit 

betrof nog net de onderkant van het plaggendek met de typische roodbruine kleur die wordt 

veroorzaakt door het hoge ijzergehalte in de aangevoerde plaggen die vroeger op het land 

werden opgebracht. Dit restant van het plaggendek werd dunner in oostelijke richting en was 

uiteindelijk niet meer aanwezig. Onder het oorspronkelijke plaggendek werd een typische 

grijze akkerlaag aangetroffen. Het betreft een restant van de begraven akkerlaag, die bij de 

invoering van de plaggenbemesting geleidelijk buiten het bereik van de ploeg is geraakt. 

Getuige de weinige aardewerkfragmenten (uit de periode van de elfde tot de vijftiende eeuw), 

die in deze laag werden aangetroffen, is deze akkerlaag in de Late Middeleeuwen ontstaan. 

Deze akkerlaag betreft de eerste zichtbare vorm van bodembewerking ter plaatse van de 

opgravingsput. Het oorspronkelijk aanwezige maaiveldniveau uit de Prehistorie en Romeinse 

Tijd en eventuele oudere bodemlagen zijn bij het ploegen in de laag opgenomen, waaronder 

ook het daarin aanwezige archeologische vondstmateriaal uit de top van het dekzand. Alleen 

in het noordoostelijk deel van de opgravingsput, ter plaatse van Profiel 4, is nog een restant 

van een oudere laag aangetroffen, direct beneden de Laat Middeleeuwse akkerlaag. Mogelijk 

betreft dit een cultuurlaag die dateert uit de tijd van de aangetroffen bewoningssporen. 
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Waarschijnlijk behoren niet alle paalkuilen ter plaatse van Gebouwstructuur 1 tot deze 

structuur, maar is er sprake van een oversnijding met een oudere structuur of met een jongere 

structuur. Het is ook mogelijk dat er binnen de structuur sprake was van een fasering door 

reparaties en verbouwingen, waarbij later palen zijn verwijderd en zijn toegevoegd. Op 

afbeelding 18 is een interpretatie van de gebouwstructuur weergegeven, zoals deze op basis 

van de bewaard gebleven sporen is gereconstrueerd. Door de zeer subtiele verschillen in de 

vulling van de paalkuilen was het niet mogelijk om op basis daarvan de sporen nader te 

faseren. Dit geldt overigens voor de meeste sporen die binnen de bouwput zijn aangetroffen. 

Er zijn aanwijzingen dat in het westelijk deel van Put 1 nog een structuur aanwezig was, 

aangezien een aantal paalkuilen tussen de esgreppels op te grote afstand van 

Gebouwstructuur 1 lagen om te kunnen worden beschouwd als onderdeel van deze structuur. 

Ook de oriëntatie van deze sporen week af van die van Gebouwstructuur 1. 
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Een derde gebouwstructuur kon worden herkend ter plaatse van het zuidoostelijk deel van de 

bouwput/opgravingsput. Het betreft een vijfpalige, driehoekige structuur. Het meest 

noordelijke spoor betreft een grotere kuil met daarin mogelijk twee of drie palen bij elkaar. De 

overige palen betreffen relatief smalle paalsporen. Opvallend is wel dat de twee palen die het 

dichtst bij de grotere kuil waren gelegen vrij diep bewaard waren gebleven, resp. tot een diepte 

van ongeveer zesenderig centimeter en veertig centimeter. De twee verder afgelegen paalkuilen 

waren ondieper bewaard gebleven, resp. veertien en vijftien centimeter. 

De afstand tussen de grote kuil en de twee dichtstbijzijnde paalkuilen bedroeg ongeveer 

anderhalve meter. De afstand tussen de twee diepe paalkuilen en de twee ondiepere 

paalkuilen bedroeg resp. ongeveer vijfenzeventig en vijfennegentig centimeter. De afstand 

tussen de twee diepe paalkuilen onderling bedroeg ongeveer een komma acht meter en tussen 

de twee ondiepere paalkuilen ongeveer drie meter. 

In het meest noordelijk cluster van paalkuilen werd in één van de paalkuilen een gesmolten 

stuk lood aangetroffen. Lood komt in onzer streken voor vanaf de Romeinse Tijd, zodat de 

structuur vrijwel zeker in deze periode moet worden gedateerd. Voor het overige werden in de 

paalkuilen van deze structuur slechts fragmenten van niet specifiek dateerbaar, handgevormd 

aardewerk en natuursteen gevonden. 

Over de functie van de structuur kan slechts worden gespeculeerd. Driepalige, driehoekige 

structuren worden meestal als hooimijt geïnterpreteerd. Ze komen ook zeker voor in de periode 

van de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Mogelijk is bij de Gebouwstructuur 4 sprake van een 

vergelijkbare functie en zijn aan één zijde extra palen toegepast ter versteviging van de 

structuur. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat de bewaard gebleven paalkuilen 

onderdeel uitmaakten van een grotere structuur, waarvan de sporen niet bewaard zijn 

gebleven.  
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Het aangetroffen vondstmateriaal is in de vestiging van SOB Research te Westmaas, gewassen, 

onderzocht en gedocumenteerd. Het betrof 1547 aardewerkfragmenten, 325 fragmenten 

verbrande leem, 202 fragmenten natuursteen, waarvan 24 stuks vuursteen, 7 stuks metaal 

en 22 fragmenten verband bot. 

Een deel van de vondsten is aangetroffen in het onderste deel van het esdek, in de overgang 

naar de top van het dekzand. Het werd gevonden bij het aanleggen en schaven van het vlak 

in de top van het dekzand. Het grootste deel van het vondstmateriaal is afkomstig uit 

spoorvullingen. Het is aangetroffen bij het couperen en afwerken van de sporen. In het 

bijzonder werd in de hutkom een relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen 

tijdens het couperen, afwerken en zeven van dit spoor.  
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Natuurlijk zit er tussen akkers veel verschil in de leeftijd en de hoeveelheid van de 

metaalvondsten. De ene akker is productief wat betreft Romeins en de ander is typisch een 

duiten-akker. Maar je kunt er gerust vanuit gaan dat op iedere akker in Nederland wel iets 

aan metaal te vinden is.  

Hoe komen bodemvondsten in akkers terecht? Misschien wel voor het grootste deel omdat een 

akker vroeger de vuilnisbelt was. Helemaal weet ik het fijne er ook niet van maar je kunt je 

misschien het beste het volgende voorstellen: In de steden werd als 'vloerverwarming' stro 

binnenshuis op de vloer verspreid. In het dagelijks leven werden er natuurlijk spulletjes en 
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munten verloren die dan op de vloer terecht kwamen. Zo nu en dan werd er geveegd en belande 

het stro met de verloren zaken op de vuilnishoop of in de beerput. Dit huisvuil werd omdat er 

nog geen vuilnisman was uitgevonden gewoon in een platte boot of in een kar gepropt en naar 

een akker gereden om het daar neer te kiepen. Die hele zooi bevatte ook een hoop organisch 

afval en was zodoende prima te gebruiken voor de bemesting.  

Daarnaast werd er uiteraard veel gewerkt op akkers; zaaien, ploegen, snoeien. Allemaal 

handmatig, en ideaal om het een en ander ter plekke te verliezen. En als laatste zijn er ook 

veel akkers waar gewoon huizen, kermissen, jaarmarken, begraafplaatsen, wandelpaden 

geweest zijn en waar mensen dus ook spullen verloren hebben. Bron: Archief Archis. 
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De oudste sporen van cultuur 
 
 

Het onderzoek betreffende de ligging en verspreiding voor de prehistorische monumenten in 

Twenthe heeft uitgewezen dat de keus van de gebieden waar in lang vervlogen tijden mensen 

zich gevestigd hebben, werd bepaald door het karakter van het landschap en de geaardheid 

van de bodem. Dat wil zeggen dat het landschap afhankelijk is van de geaardheid van de 

bodem. 

Twenthe en de naaste omgeving maken deel uit van het glaciale landschap, dat zich ten 

noorden van de grote rivieren uitstrekt tot aan de poldergronden in het westen en het noorden 

van het land. Dit landschap vertoont ten noorden van de parallel van Coevorden het 

morfologische (morfologie: vormleer) beeld van een grondmorene (keileem) landschap en ten 

zuiden van het brede oostwest lopende oerstroomdal van de Vecht dat van een 

stuwwallenlandschap. Wanneer we Twenthe en naaste omgeving vanuit de lucht zouden 

bekijken zien we een grote vlakte met afnemend verval naar het noordwesten. De vlakte die 

tot voor kort in het westen en het noorden geheel, in het oosten voor een groot gedeelte en in 

het zuiden slechts gedeeltelijk was bedekt met veen. Het veen heeft dit gebied op enkele 

invalspoorten na, geheel van de buitenwereld afgesloten. Deze afsluiting is volgens het 

pollenanalytisch onderzoek van de onderste veenlagen in verschillende venen in het Holoceen 

(Atlanticum) begonnen. Bij verder beschouwing van de bovengenoemde vlakte zouden we zien 

dat hieruit heuvels en hoogten oprijzen die niet kriskras door elkaar liggen. Ze vormen zowel 

door de richting van hun lengteassen als door de wijze waarop ze gegroepeerd liggen een viertal 

noord-zuid gerichte heuvelrijen, die algemeen bekend staan onder de naam stuwwallen. 

Tenslotte zouden we opmerken dat dit gebied wordt doorsneden door de oost-west stromende 

rivier Vecht, de nu eveneens oost-west lopende Buurserbeek en door een tweetal zuid-noord 

stromende rivieren: Regge en Dinkel. Vervolgens door een groot aantal beken en beekjes op 

de westelijke helling van de meest oostelijke stuwwal. Ze voeren hun water af van het 

noordoosten naar het zuidwesten, van het oosten naar het westen en van het zuidoosten naar 

het noordwesten af in de richting van de Regge. Hun beddingen hebben zodoende een 

spinnenwebvormig verloop. Het water van de oostzijde van de meest oostelijke stuwwal wordt 

afgevoerd naar de Dinkel, terwijl van de meest westelijk gelegen stuwwal praktisch geen enkele 

beek komt. In dit gebied zijn een viertal noord-zuid lopende heuvelrijen te onderscheiden die 

vanuit het laagterras omhoogrijzen. Met het oog op deze wallen gelegen prehistorische 

monumenten worden de stuwwallen in het kort beschreven. De stuwwallen zijn gemakshalve 

genummerd 1, 11, 111, 1V, van oost naar west.  

Stuwwal 1. Van de IJssel loopt een langzaam stijgende vlakte oostwaarts, afgesloten door de 

grote, sterk verbrokkelde Sallandse heuvelrug. Deze bestaat van het noorden naar het zuiden 

uit de Besthmerberg, de Archemerberg, de Lemelerberg, de Hellendoornseberg, de 

Haarlerberg, de Holterberg en de Markelerberg. Op veel plaatsen heeft deze wal het karakter 

van een sterk doorgroefde hoogvlakte en er zijn, vooral wat het noordelijk deel betreft, behalve 

bossen dennen ook uitgestrekte heidevelden. Deze stuwwal is opgebouwd uit grove, 

grindhoudende zanden uit het Pleistoceen. Het zuidelijk gedeelte van deze rug, de omgeving 

van Markelo, Stokkum, Herike en Elsen is voor het grootste deel bedekt met  grondmorene, 

bestaande uit keileem. Het noordelijk deel, de Holterberg, de Hellendoornseberg, de 

Haarlerberg en de Lemelerberg  vertoont overwegend uit  gelaagde Pleistonene grondzanden 

opgebouwde kernen. Daarom heeft de rug daar een sterk poreuze bodem die het water 

gemakkelijk doorlaat, zodat zich daar geen beken hebben ontwikkeld. Wel komen plaatselijk 

onsamenhangende leemlagen voor die een  weerstand kunnen vormen tegen het wegzinken 

van het water. Daardoor komen bronnen voor zoals op de Sprengenberg bij Haarle, hieruit 

zijn echter nooit beken ontstaan. Landschappelijk is het al of niet aanwezig zijn van de keileem 

en wat daarmee samenhangt ook duidelijk te zien. Ten noorden van de gemeentegrens 

Rijssen-Markelo is een dorre, steriele vlakte waar, met uitzondering van de es van Rijssen en 
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de Holter -  en de Loker enk, geen bouw- en weilanden voorkomen. Alleen op de oostrand van 

deze stuwwal bij Hellendoorn en Nijverdal komen  op de fluvioglaciale zanden wel weer 

bouwlanden voor zoals bijvoorbeeld de Hellendoornse es. Ten zuiden van de bovengenoemde 

gemeentegrens Rijssen-Markelo liggen  verschillende essen, akkers en weilanden. Het is dan 

ook niet te verwonderen dat de prehistorische mens juist dit vruchtbare zuidelijk gedeelte van 

deze stuwwal heeft opgezocht en dat daarom juist ook in dit gebied de prehistorische 

grafmonumenten zijn gelegen. Het overige deel van deze stuwwal is, met uitzondering van 

enkele grafheuvels bij de bronnen op de Sprengenberg bij Haarle, in dat opzicht verder steriel. 

Deze gronden hebben in oude tijden praktisch geen bewoners aangetrokken. 

Stuwwallen 11 en 111 zijn gelegen rondom de kom van Vriezenveen-Boven Regge. Aan de 

westzijde van deze kom ligt de kleine stuwwal van Den Ham-Daarle-Wierden (11). Deze 

stuwwal is voor een groot deel ook weer bedekt met keileem. Als gevolg daarvan hebben op 

deze rug, vooral tussen Wierden en Hoge Hexel weer verschillende grafheuvels gelegen, 

waarvan er nog enkele aanwezig zijn. 

Bestaan de stuwwallen 1, 11 en de hieronder nog te noemen stuwwal 1V uit werkelijke 

heuvels? De oostelijke van de ondiepe kom van de Vriezenveen-Boven Regge geïsoleerd 

liggende hoogten van Geesteren, Tubbergen, Albergen, Borne, Delden, Usselo en Buurse, die 

tezamen de derde stuwwal vormen, zijn vooral wat het meer zuidelijk deel betreft, vaak zo laag 

dat ze zich nauwelijks boven de oppervlakten van de fluvioglaciale zanden en van het 

laagterras verheffen (eilandenheuvels). Ze worden als het ware doorbroken door de vele beken 

en beekjes die van stuwwal 1V komen. Ook stuwwal 111 is weer bedekt met keileem. Hij 

verschilt echter van de westelijk daarvan gelegen stuwwallen doordat onder de keileem en het 

gestuwd preglaciaal gekneed jong en oud Tertiair wordt aangetroffen. Op deze stuwwal 

worden, hoewel in mindere mate dan op het zuidelijk deel van stuwwal 1 en verder op de 

stuwwallen 11 en 1V prehistorische grafmonumenten aangetroffen. In het Usselerveen 

(gemeente Enschede) is een grote vindplaats van vuurstenen artefacten ontdekt. 

Stuwwal 1V. De westrand van de Dinkelvallei wordt gevormd door de brede heuvelrug die van 

zuid naar noord door Oost-Twenthe loopt. Hij wordt tussen Ootmarsum en Denekamp 

onderbroken  door een oost-west lopende laagte met de uitgestrekte wildernissen van het 

Volterbroek, Tilligterbroek en Agelerbroek. Hierna zet de heuvelrug zich voort tot ver in het 

Nedergraafschap Bentheim tot waar de Vecht, die bij Neuenhaus de Dinkel heeft opgenomen, 

westwaarts ombuigt en over de Overijsselse grens komt. Deze stuwwal begint bij Alstätte en 

loopt verder noordwaarts via de Lonnekerberg bij Enschede, de Tankenberg bij De Lutte, de 

Hakenberg en de Austiberg bij Beuningen en het Beuninger heuvelland. Met de hoge 

Hoenderkamp of Hunderkamp ten zuidwesten van Denekamp wordt dit heuvelland plotseling 

afgebroken. Hij vormt het eindpunt van de zuidelijke helft van deze stuwwal. Het meer naar 

het westen gelegen noordelijk deel van deze stuwwal begint weer ten zuidwesten van 

Ootmarsum met de Haarlse es en Reutumse es en verder met de brede Ageler es, die langzaam 

opstijgt tot de hoogte waarover de straatweg Ootmarsum-Almelo loopt. De Kuiperberg en de 

Hezenberg zijn de hoogste verheffingen. Het centrale gedeelte van dit heuvelland wordt 

gevormd door het hoge, noord-zuid lopende heidebosplateau van Hezingen en Nutter. Dit 

plateau scheidt twee stroomgebieden, dat van de Dinkel in het oosten en dat van de Regge in 

het westen. Vanuit dit gebied lopen verschillende beekdalen naar het oosten, zuiden en 

westen. Deze oostelijke stuwwal bestaat uit opgestuwde, tertiaire, lemige, fijne zanden en klei 

die bijna geen water doorlaten. Het heeft bovendien over een groot gedeelte van zijn 

oppervlakte een keileemdek dat dezelfde eigenschap bezit. Wel komen hier en daar aan de 

oppervlakte partijen grindhoudende zanden voor of vormt een zandmantel de bovenste 

bedekking. Over het algemeen is de bodem meer afstotend dan doorlatend zodat een groot 

gedeelte van het regenwater wordt genoodzaakt langs de hellingen af te vloeien. 

Het verloop van de beken in Twenthe heeft de vorm van een spinnenweb Praktisch al deze 

beken komen van deze oostelijke stuwwal (1V). In tegenstelling met het noordelijk deel van de 

Sallandse heuvelrug zijn de  gronden op deze oostelijk stuwwal als gevolg van de aanwezigheid 
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van keileem zeer vruchtbaar. Talrijke essen liggen over deze heuvelrug verspreid. Tot op de 

hoogste verheffingen komen bouw- en zelfs weilanden voor, in het noordelijk deel afgewisseld 

met bossen grove dennen en heidevelden. De vruchtbare bodem en de overvloed van water 

hebben de prehistorische mensen gelokt. Vooral in het noordelijk deel van deze stuwwal liggen 

talrijke prehistorische monumenten, hoewel hun aantal vroeger nog groter was. In het 

zuidelijk deel daarentegen liggen er nu naar verhouding veel minder. De oorzaak hiervan is 

gelegen in het feit dat dit gedeelte nagenoeg geheel cultuurlandschap is geworden met akkers 

en dichte bossen loofbomen. 

De ligging en verspreiding van de grafheuvels en urnengrafvelden op het noordelijk deel van 

deze stuwwal geven nog een bijzonderheid te zien. Het blijkt namelijk dat de mensen die daar 

in de steen-, brons- en ijzertijd hebben geleefd de aan de oppervlakte gelegen tertiaire gronden 

volkomen hebben vermeden. De grafmonumenten liggen namelijk op en aan de rand van het 

grondmorenegebied of op de fluvioglaciale zanden maar niet op het Tertiair. Waarschijnlijk is 

de reden van deze uitsluiting te zoeken in het verschil in de korrelgroottesamenstelling van 

de grondsoorten. De tertiaire klei en vooral die van midden-oligocene ouderdom is heel zwaar 

waardoor de verticale waterbeweging in de bodem uitermate wordt belemmerd. Deze 

belemmering is ongetwijfeld van grote invloed geweest op de waterhuishouding. Het gevolg is 

dat dit gehele gebied door het slappe en drassige landoppervlak voor de toenmalige mens 

vrijwel ontoegankelijk moet zijn geweest. Het zal trouwens ook veel moeite hebben gekost om 

kuilen in deze zware klei te graven of om grafheuvels met dit materiaal op te werpen. De 

grondmorene daarentegen is minder zwaar en bestaat soms slechts uit een keienvloertje. Het 

is meer of minder zandige, verweerde keileem of heeft een sterk zandig aanzien. Dit houdt in 

dat de waterhuishouding geheel anders is geweest dan bij de tertiaire klei. Het gebied van de 

grondmorene moet daardoor veel toegankelijker zijn geweest. De fluvioglaciale zanden zullen 

in dat opzicht geen enkele moeilijkheid hebben opgeleverd. Of er nog andere redenen zijn 

geweest om de tertiaire gronden te vermijden is niet bekend. 

In het overgrote deel van Twenthe is tussen de stuwwallen het laagterras. Daarin hebben 

talloze beken in de loop der eeuwen hun beddingen verlegd, langs de beddingen zijn brede 

gordels van beekafzettingen. Ook deze vruchtbare gronden hebben de prehistorische mensen 

aangetrokken. Daar zijn de urnengrafvelden getuigen van. Langs de Lemselerbeek (grafveld 

Lemseler School en Hondeveld, gemeente Weerselo) en langs de Schabekke bij Oldenzaal 

(grafvelden De Thij en De Zandhorst, gemeente Losser en grafveld Erve Weernink of Vastert, 

gemeente Weerselo). 

De oudste gebruiksvoorwerpen die tot nu toe in Twenthe zijn gevonden horen thuis in het 

laat-paleolithicum. In die periode was de mens een zwerver, trekkend van de ene plaats naar 

de andere. Hij leefde van de jacht en de visvangst en wat de bodem verder nog aan eetbare 

wortels en wilde vruchten opleverde. Kortom, hij was een voedselzoeker. Het voornaamste 

materiaal waaruit de mens zijn werktuigen maakte was vuursteen. Talrijke voorwerpen van 

die aard zijn aangetroffen tijdens de grote onderzoekingen die in het Usselerveen hebben 

plaats gevonden, links van de weg van Enschede naar Usselo. Het Usselerveen is 

oorspronkelijk een veen- en moerasgebied geweest te midden waarvan heuvelruggen als 

eilanden en schiereilanden omhoog rezen. In één van deze heuvelruggen bevond zich op een 

gevarieerde diepte beneden het tegenwoordige maaiveld een laag van vijftien centimeter dikte. 

Zij wordt gekarakteriseerd ten eerste door een gebleekte, meestal witte kleur. Ten tweede door 

nu eens opeenhopingen van, dan weer door meer verspreid liggende grote en kleine brokken 

houtskool, voor het grootste deel afkomstig van Pinus (grove den) en ook van Betula (berk). 

Ten derde door vingervormige doodlopende gangetjes die zowel naar beneden als naar boven 

lopen, of geheel of gedeeltelijk in de laag zelf liggen besloten. De doodlopende gangetjes naar 

boven wijzen er op dat zij daar zijn gevormd nadat deze laag door zand (jonge dekzanden) is 

afgedekt. Ze zijn dus secundair maar ze geven toch aan de laag van het veen- en moerasgebied 

in het Usselerveen een onmiskenbaar karakter. Deze gangetjes worden toegeschreven aan 

gravende organismen. 
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Een honderdvijfentwintig meter lang dwarsprofiel door deze noord-zuid gelegen heuvelrug 

toonde aan dat deze houtskool bevattende laag op een bepaald punt in de westelijke helling 

uitwigde en aan de oostzijde met een meer of minder steile helling naar beneden liep en in 

aanraking kwam met een veenlaag. De helling van de gelaagde zanden duiden erop dat 

aeolische en niveo-aeolische invloeden (Aeoliers: Oudgriekse volksstam; Aeolus: god van de 

wind; niveo-aeolisch: door toedoen van wind en sneeuw ontstaan) hun werking hebben doen 

gelden en wel door overheersend uit het westen komende winden. De houtskool bevattende 

laag die nadien op talrijke plaatsen in het dekzandgebied van Nederland, Duitsland, Oost- en 

West-België, Noordwest Frankrijk en ook in Polen is teruggevonden, is archeologisch en 

geologisch een gidshorizon geworden. Aangezien hij voor het eerst in Usselo is geconstateerd 

heeft hij de naam de Laag van Usselo gekregen. Hij vertoont op verschillende plaatsen 

duidelijk podsolkarakter. Podsol is een Russisch woord en betekent eigenlijk as. Een 

heidepodsol bestaat uit een humuslaag, een loodzandlaag (wit van kleur) en  een oerzandlaag 

(donkerbruin van kleur). 

De oerzandlaag ontbreekt op verschillende plaatsen maar op andere daarentegen is hij goed 

waarneembaar als een bruin getinte laag. Het komt voor dat hij in een en hetzelfde profiel nu 

eens ontwikkeld dan weer onzichtbaar is. Deze Laag van Usselo is een oud bodemoppervlak 

dat op hogere gronden is gevormd onder een bosbegroeiing tijdens de tweede helft Allerødtijd 

en het allereerste begin van de jonge Dryas-tijd. De houtskool uit deze laag en daarmee ook 

de laag zelf is met behulp van de C14 methode gedateerd op ongeveer tienduizend 

negenhonderd (10.900) jaar voor heden. Ook de gedateerde houtskool uit andere vindplaatsen 

in binnen- en buitenland komt met deze datering overeen. 

De C14 methode is een methode om te kunnen dateren. De aarde is omringd door een 

omhulsel van stikstof. Door bepaalde omstandigheden wordt de stikstof gesplitst. Uit deze 

splitsing komt een deel radioactieve koolstof: C14 en een deel waterstof. Door beweging van 

de lucht wordt de radioactieve koolstof gelijkmatig vermengd met het gewone koolstofdioxide: 

CO2 uit de atmosfeer. Met andere woorden alle atmosferische koolstofdioxide wordt 

radioactief. Het is de stof die door planten wordt ingeademd. Met het gevolg dat alle levende 

wezens radioactief worden. Zolang het leven nog aanwezig is houdt het C14, dat met het 

voedsel wordt opgenomen, het verlies bij het uiteenvallen in evenwicht. Wanneer de dood is 

ingetreden komt er plotseling een einde aan deze opname. Vanaf dat tijdstip is er alleen het 

uiteenvallen met de vaste snelheid. Want het is een algemene eigenschap van radioactieve 

stoffen dat ze langzamerhand verdwijnen. Of juister gezegd in andere stoffen overgaan die niet 

meer actief zijn. Het laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat na vijfduizend 

vijfhonderdzeventig  jaar de helft van de radioactiviteit is verdwenen. Na weer een periode van 

vijfduizend vijfhonderdzeventig jaar de helft van het tweede restant, na de derde periode…. 

enzovoort. Wanneer nu een dode plant slechts half zo actief is als een levende dan kan hieruit 

de conclusie worden getrokken dat de eerste vijfduizend vijfhonderdzeventig jaar oud is. 

In deze laag zijn veel ateliers of werkplaatsen teruggevonden die zich aan de oppervlakte 

openbaarden door plaatselijk grote concentraties van kleine vuursteensplintertjes. Bij verder 

verdiepen kwamen dan ook grotere vondsten bestaande uit ruw materiaal, kern- of 

moederstenen (nuclei), afslag, halffabrikaten, volledig afgewerkte voorwerpen zoals 

bekstekers, kerfspitsen, spitsen, mesjes en krabbers (schrapwerktuig van ijzer om mee te 

krabben) te voorschijn. Zij lagen geconcentreerd in de dikte van de laag zelf, of zij kwamen in 

kuilen of zakken voor. Blijkbaar heeft in die tijd al een verdeling van arbeid bestaan. Want in 

het ene atelier werden bijvoorbeeld alleen krabbers gevonden, in een andere alleen stekers. Al 

deze artefacten behoren tot de Tjongercultuur. Deze beschaving is genoemd naar het riviertje 

de Kuinder of Tjonger in Friesland. De meest kenmerkende werktuigjes zijn de Tjongersplisen 

of Tjongermesjes die doen denken aan de Gravettespitsen en Gravettemesjes uit het Frans 

oud-Paleolithicum. De Gravette-spits is een werktuig dat vooral uit het Aurignacien komt en 

dat naar de vindplaats La Gravette in Zuid-Frankrijk is genoemd. Dergelijke spitsen hebben 

gediend als pijlpunten. Dit is bekend door een vondst uit de Maas bij Roermond. Daar werd 
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een deel van een onderkaak van een reuzenhert opgebaggerd waarin  een gedeelte van een 

dergelijke spits was. Men heeft dus pijl en boog gekend. 

Behalve de genoemde voorwerpen van vuursteen zijn ook veel brokjes Rötel (roodkrijt, 

roodaarde) tevoorschijn gekomen, waarvan enkele met duidelijke wrijfsporen. Het is nog niet 

bekend waarvoor deze kleurstof heeft gediend. Hebben de mensen hun gezichten ermee 

beschilderd zoals de Papoea’s dat tegenwoordig nog doen? Of hebben zij de lijken met deze 

kleurstof ingewreven? Dergelijke grafvondsten heeft men wel in Frankrijk gedaan. 

Vergelijken we deze vuursteenindustrie met die van de daaraan voorafgaande 

Hamburgercultuur, gedateerd tussen 14.000-12.000 voor Chr., dan zien we duidelijke 

verschillen. Toch zijn in Usselo enkele bekstekers en kerfspitsen gevonden die kenmerkend 

zijn voor de Hamburgercultuur. Zij kunnen een aanwijzing zijn dat het einde van de 

Hamburgercultuur en het begin van de Tjongercultuur  elkaar hebben gekruist. Vergelijken 

we de vondsten van deze Tjongercultuur met die van het klassieke Franse Magdalien (Jong-

Paleolithicum) dan zien we dat een samenhang is uitgesloten. In de Tjongercultuur komen 

Gravettespitsen en Gravettemesjes voor die een zeer sterke overeenkomst vertonen met die 

van de Engelse Creswellcultuur en Cheddarcultuur. De Creswellcultuur is genoemd naar de 

vindplaats Mother Gundy’s Parlour Creswell Crags in Derbyshire, de Cheddarcultuur naar de 

vindplaats Gough’s Gave in de Chaddar Gorge bij Bristol. De mogelijkheid bestaat nu dat de 

oorsprong van de Tjongercultuur in die groepen moet worden gezocht. 

Wat de plattegronden van de kuil- of zakvormige werkplaatsen betreft, deze waren min of meer 

rond met een diameter van anderhalve meter. De contourlijnen daarvan verliepen 

onregelmatig. De kuilen waren gemiddeld vijfenzeventig centimeter diep. Her is opmerkelijk 

hoe alle doorsneden van de kuilen elkaars evenbeeld waren. Zij lieten zien dat de kuilen aan 

de ene zijde eenzelfde, vrij regelmatige contourlijn hadden. Terwijl zij aan de andere zijde wel 

een gelijke maar zeer onregelmatige lijn bezaten. Er lagen als het ware afwisselend 

houtkoollaagjes en witte en gele zandlaagjes boven elkaar. Men kreeg sterk de indruk dat dit 

zand en houtskool was dat naar binnen was geguurd (deeltjes laten vallen), het zand is 

langzaam naar beneden gegleden. Het zou rondom de voeten van iemand die zittend had 

gewerkt hebben gelegen. In dit verband is het ook opmerkelijk dat de vondsten steeds in het 

meest westelijk deel van de kuilen en van boven naar onderen waren gelegen. Terwijl in de 

grootste oostelijke helft geen enkele vondst is gedaan. Bovendien viel het op dat telkens aan 

de westkant bij de vondsten tamelijk grove stukjes houtskool lagen, terwijl zij in de grootste 

oostelijke helft als het ware waren vermalen. Uit al deze feiten kan de conclusie worden 

getrokken dat de vuursteenmens tijdens zijn werk met de rug naar het oosten heeft gezeten. 

Vandaar dan ook de vermalen houtkool in de grootste oostelijke helft. Deze kuilen zijn dan 

ook niet gegraven maar de zittende handwerker heeft ze door zijn bewegingen tijdens het 

vervaardigen van de voorwerpen vanzelf doen ontstaan. 

Hebben deze mensen in de open lucht gewerkt of hebben zij in tenten gewoond? Indien het 

laatste het geval is geweest staat het zitten met het gezicht naar het westen in verband met 

de opening van de tent? Er zijn enkele sporen gevonden die erop wijzen dat deze mensen 

inderdaad in een overdekte woonruimte hebben gewerkt. Want links en rechts van één van 

de kuilen was in het profiel dat door deze werkplaats liep, als in het loodrecht daarop staande 

profiel, een tweetal van de houtskoollaag uitgaande paalgaten die in de richting van het atelier 

in een punt samenkomen. De stand wijst op tentpalen. Uit de afstand van deze beide 

paalgaten tot het hart van het atelier kon worden opgemaakt dat de doorsnede van de tentvloer 

drie meter heeft bedragen. In verband met de ligging van de vondsten in de werkkuilen moet 

de opening van de tent wel naar het westen hebben gelegen. Daarom komen juist in het 

westelijk deel van de werkplaatsen de vondsten voor. De tentbedekking die wel bestaan zal 

hebben uit dierenhuiden, is dus gespannen geweest over een aantal kegelvormig geplaatste 

tentpalen die boven aan elkaar verbonden zijn geweest. Het is een vorm die tegenwoordig nog 

gebruikt wordt bij verschillende volksstammen. Het gebruik van een tent als een transportabel 
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onderkomen weerspiegelt in grote trekken de beweeglijke door de jacht bepaalde 

levensgewoonten van deze jong-paleolithische bewoners van Twenthe. 

Er is in de veenlaag, waarmee de Laag van Usselo op een tweetal plaatsen in contact kwam, 

een groot aantal zaden van de kraaiheide (Empetrum) te voorschijn gekomen. Tegenwoordig 

eten de Eskimo’s bij voorkeur de bessen van de kraaiheide. Bovendien heeft het 

veenonderzoek aangetoond dat in die oude periode in Usselo ook zuring en brandnetels 

hebben gegroeid. Door deze vondsten is er wellicht een beeld ontstaan van de vruchten en 

groente die de mensen van Usselo in de Oudheid hebben gegeten. Ongetwijfeld zullen zij ook 

jacht hebben gemaakt op de dieren die toen in deze streek hebben geleefd zoals edelhert, ree, 

eland en ganzen. 

De Laag van Usselo is archeologisch zowel als geologisch een gidshorizon geworden. Wat het 

laatste betreft moet het volgende nog worden gezegd dat op circa achthonderd meter 

verwijderd van de plaats waar de vuurstenen voorwerpen zijn gevonden door een zandgraverij 

een profiel van ongeveer drie meter hoogte en vijfentwintig meter lengte kon worden 

blootgelegd. Het profiel liet de gehele ontwikkeling zien van het Laat-Glaciaal naar het 

Holoceen. Dit Laat-Glaciaal laat men beginnen wanneer de eerste duidelijke tekenen van een 

klimaatsverbetering merkbaar wordt. In dit tijdvak wordt een viertal perioden onderscheiden: 

 

- Het Bølling-interstadiaal waarin een verdere verbetering van het klimaat is opgetreden. 

Een soort parklandschap bestaande uit groepen berken in een steppe-toendra-achtige 

vegetatie. Het Bølling-interstadiaal is genoemd naar Bølling-Sø, een meertje in het 

noorden van Jutland (Denemarken). 

- De korte, doch hevige koude Oude Dryas-tijd. De meeste berken schijnen dan weer te 

zijn afgestorven. Steppe-toendra-landschap. 

- Het Allerød-interstadiaal waarin een zeer snelle tweede verbetering van het klimaat is 

opgetreden. Aanvankelijk bossen berken, daarna bossen dennen. Het Allerød-

interstadiaal is genoemd naar het plaatsje Allerød op het eiland Seeland 

(Denemarken). 

- De vrij hevige koude Jonge Dryas-tijd. De bossen dennen zijn grotendeels afgestorven. 

In de plaats daarvan een parktoendra. 

 

In dit zandgraverijprofiel waren twee onder elkaar gelegen en parallel aan elkaar lopende 

kryotubate veenlagen te zien. Kryoturbatie is een  verschuiving in de oorspronkelijke ligging 

en gelaagdheid van afzettingen, veroorzaakte door vorst en dooi. Het pollenonderzoek van 

monsters uit beide formaties heeft aangetoond dat de onderste laag werd gevormd tijden het 

Bølling-interstadiaal en de bovenste gedurende het Allerød-interstadiaal en het allereerste 

begin van de Jonge Dryas-tijd. De Laag van Usselo was in het bovenste deel van de laatste 

veenlaagafzetting aan de hand van houtskool te volgen. Ze begon in het laatst van de Allerød-

tijd en ging al of niet met onderbrekingen door tot in het allereerste begin van de Jonge Dryas-

tijd. 

Tussen de Bøllinglaag en de Allerødlaag lag het jonge dekzand, afgezet tijdens de Oude 

Dryastijd. Boven de Allerødlaag lag het jonge dekzand 11, afgezet gedurende de Jonge 

Dryastijd. Onder de Bøllinglaag kwam het oude dekzand voor uit het Boven-Pleniglaciaal. Dit 

profiel was niet alleen van belang om dat de Laag van Usselo klimatologisch kon worden 

bepaald maar ook omdat voor de eerste keer kon worden vastgesteld dat de Bøllinglaag de 

scheiding vormde tussen de oude en jonge dekzanden. Het Laat-Glaciaal laat men kort na 

twaalfduizend jaar voor Chr. beginnen. Omstreeks veertienduizend jaar voor Chr. begint het 

Bølling-interstadiaal en ongeveer tienduizend jaar voor Chr. de Oude Dryastijd. Omstreeks 

achtennegentig honderd jaar voor Chr. begint het Allerød-interstadiaal, ongeveer 
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negenentachtighonderd voor Chr. gevolgd door de Jonge Dryas-tijd. Omstreeks achtduizend 

voor Chr. begint het Holoceen met een belangrijke verbetering van het klimaat. 

Onwillekeurig komt men op de vraag waar al die houtskool die voorkomt in de Laag van Usselo 

toch vandaan is gekomen. In Usselo is een achttal vuurhaarden gevonden. Het is uitgesloten 

aan te nemen dat al de houtskool uit deze laag daarvan afkomstig is. Nu weten we dat 

houtskool praktisch overal in deze laag voorkomt, ook daar waar helemaal geen sporen van 

bewoning aanwezig zijn, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat houtskool en cultuur niet bij 

elkaar behoren. Kan de houtskool ook een gevolg zijn van grote bosbranden? De houtskool 

uit de talrijke vindplaatsen in Nederland is hoofdzakelijk afkomstig van de den. Nu is de den 

een zeer brandbaar materiaal en het is bekend dat een brand in een bos dennen zich over 

enorme oppervlakte kan uitstrekken. Hierbij komt nog dat veel dennen bij het naderen van 

de felle koude Jonge Dryas-tijd zullen zijn afgestorven, hetgeen de brandbaarheid ongetwijfeld 

heeft verhoogd. De resultaten van het pollenonderzoek van de veenlagen in profiel-

systematisch-onderzoek, alsmede in profielzandgraverij hebben aanwijzingen gegeven dat 

inderdaad aan grote bosbranden moet worden gedacht. 

In het bovendeel van zone 11 van diagram-profiel-zandgraverij komt een merkwaardige 

kruidentop voor (kruidentop: hoog percentage pollen, stuifmeel van kruiden in vergelijking 

met andere aanwezige pollen). Aangezien deze top in diagram-profiel-systematisch onderzoek 

precies samenvalt met een belangrijke houtskoollaag, kan hij wellicht zijn veroorzaakt door 

een plaatselijk bosbrand. Hierbij komt nog dat op datzelfde niveau verschillende dennen- en 

berkenstammen lagen die allen aan één kant waren verkoold. In hetzelfde niveau kwam in 

beide profielen een pollen-korrel voor van het wilgenroosje (Epilobium angustifolium). Zoals 

bekend is dit een plant die groeit op plaatsen waar het bos is gekapt of afgebrand. Dit is 

tegenwoordig nog overal te zien. Diagram-profiel-systematisch-onderzoek vertoont 

onmiddellijk boven de houtskoollaag een sterke stijging van de berk die zelfs het 

kruidenpercentage omlaag drukt. Terwijl op dezelfde plaats de den is achteruitgegaan. 

Aangezien de den zich daarna weer herstelt en de berk daarentegen achteruitgaat is het wel 

zeer aannemelijk dat in het verloop van deze curve de invloed te zien is van bosbranden. Want 

op plaatsen waar bosbranden woedden groeit eerst de berk weer op waarna later ook andere 

bomen, inclusief de den opnieuw hun plaats gaan innemen. 

Staan deze bosbranden soms ook in een causaal (oorzakelijk, redenaangevend) verband met 

de uitbarstingen van de nu uitgedoofde vulkanen in het Eiffelgebied? In het veengebied van 

Zuid-, Midden- en Noord-Duitsland is op verschillende  plaatsen tussen de veenlagen 

ingeklemd een donkergrijze vulkaanas bevattende afzetting teruggevonden. Deze as bleek 

afkomstig te zijn uit het Laachergebied in de Eiffel. Het pollenonderzoek van de onder- en 

bovenliggende veenlagen heeft aangetoond dat de vulkanische uitbarstingen in het 

Laachergebied in de Allerød-periode hebben plaatsgevonden. De datering komt overeen met 

de datering van de houtskool afkomstig uit de Laag van Usselo.  

Tenslotte nog iets over het gebruik van de vuurstenen voorwerpen. Tijdens de onderzoekingen 

zijn in het Usselerveen ongeveer twintigduizend vondsten van vuursteen gedaan. Het aantal 

gebruiksvoorwerpen is naar verhouding klein. Door middel van druk of slaan onder een 

bepaalde hoek leveren de kern- of moederstenen de klingen. Die worden voor speciale 

doeleinden nog nader bewerkt. De bekstekers zijn gemaakt van klingen die aan het ene 

uiteinde een door middel van retouche (bijwerken) verkregen kromme of rechte bek hebben. 

Bewerkt worden hiervan gebruiksvoorwerpen zoals harpoenen, priemen en naalden. 

Kerfspitsen zijn vervaardigd uit klingen. Door middel van retouche werd de kling van een spits 

voorzien, terwijl aan het andere uiteinde op dezelfde wijze een diepe kerf werd aangebracht. 

De symmetrische kerfspitsen kunnen als pijlpunt zijn gebruikt maar de asymmetrische niet. 

De laatste zijn waarschijnlijk in een van een gleuf voorzien benen werktuig geplaatst om zo 

als snijwerktuig gebruikt te worden. Gravette spitsen zijn lange smalle klingen met een 

scherpe punt. De ene lengtezijde is bijgewerkt. Zij werden wel gebruikt als pijlpunten. Door 

afslag aan de ene zijde van een kling en retouche aan de andere zijde verkreeg men een naar 
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verhouding hoge punt die loodrecht staat op het grondvlak van de kling: de steker. Men 

onderscheid verschillende groepen zoals enkele en dubbele stekers, kantstekers en 

middenstekers. Voor een schrabber werd de kop van een smalle of brede kling bijgewerkt. Om 

bijvoorbeeld huiden van dieren te kunnen looien moesten eerst de haren en de vetlaag aan de 

onderkant van de huid worden verwijderd. Dit deed men met behulp van een schrabber. Men 

onderscheid krabbers in verschillende groepen zoals klingkrabbers met retouche rondom 

langs de randen, klingkrabbers aan het ene uiteinde geretoucheerd, dubbele klingkrabbers 

en knoopkrabbers. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter de eerste 

woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van 

een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus). Een groot aantal 

hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. Bij het graven van het 

Twenthekanaal werd nabij Hengelo een menselijke schedel aangetroffen waarvan men de 

ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen dat er 

menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late ijstijd. Temeer 

daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning 

tijdens de overgang van de Oudere naar de Middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de 

ontdekking van niets meer of minder dan een werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen 

werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, naalden en krabbers gemaakt. De werkplaats werd 

gevonden op enkele kilometers zuidelijk van Enschede, in een hoge heiderug in het 

Usselerveen. 

Door de eeuwen heen hebben mensen behoefte gehad aan goederen die ze alleen ergens 

anders konden halen en voortdurend heeft men dus over land of over water contact gezocht 

met mensen die het begeerde konden leveren. De oudste sporen van transport over water in 

ons land zijn door de Romeinen achtergelaten. Zij bevoorraadden hun versterkingen over de 

Rijn – dat werd uiteindelijk de grens – maar ze onderhielden ook hun handelscontacten met 

de streken noordelijk daarvan over water. De Gelderse IJssel werd daarbij niet gebruikt, want 

die hadden ze zuidelijk van Oosterbeek onthoofd om meer water op de Rijn zelf te krijgen. De 

Rijn liep toen over Elst en naderde bij Oosterbeek erg dicht een bocht in de IJssel.  

Vermoedelijk heeft men een doorsteekje door de oeverwal gemaakt. Dat is nooit moeilijk in 

een buitenbocht en de rivier ruimde daarna zelf wel alle verdere belemmeringen op. Dat was 

veen, dus veel was er niet voor nodig. 

Het feit dat er langs de benedenloop van de Dinkel en de Regge sporen van Romeinse 

handelsactiviteiten zijn gevonden wijst erop dat die riviertjes er in die tijd al waren. Dat is 

geen triviale constatering, want de laatste decennia is het duidelijk geworden dat er veel 

gegraven is aan de meeste, zo niet alle beken en riviertjes. Venige depressies die door 

zandruggen van elkaar waren gescheiden, bleken kunstmatig verbonden te zijn. Ze zijn, 

inclusief alle bochten die we als zo natuurlijk beschouwen, gegraven. Je kunt je dus afvragen 

wat er voor die tijd was en waarom men ze gegraven heeft. Boeren bevloeiden hun graslanden 

om verschillende redenen. Het kalkrijke beekwater hielp bijvoorbeeld om de bodem minder 

zuur te maken. Daarnaast voorkwam bevloeiing vorstschade en hielp het de boer af van 

ongedierte zoals mollen en emelten (larve van de langpootmug). Ook bleef er soms wat 

vruchtbaar slib achter. Dat verklaarde waarom veel van die beken hoog lagen: als je water op 

het land wilt hebben, dient dat te worden opgeleid. Bij watermolens gebeurt hetzelfde en het 

is dus voor de hand liggend om dan beide doelen te dienen. 

Niet dat dat altijd zonder conflicten ging; watermulders waren niet in waterkwaliteit 

geïnteresseerd en bij lage afvoeren kon er gemakkelijk ruzie ontstaan. Vandaar, dat bij de 

Mosbeek in Noord-Twenthe, een klein  bovenloopje dat tegen de hoge kant van het dal geklemd 

ligt, nauwkeurig omschreven was welk perceel wanneer en hoe lang recht had op water. De 

boeren mochten die rechten niet ergens anders uitoefenen. Elk perceel had eigen rechten. 

Niets zo beweeglijk als water, maar het recht op water was een onroerend goed. Voor de 

verschillen in rechten van perceel tot perceel kunnen bijvoorbeeld bodemkundige verschillen 

een rol spelen en/of in het spoor daarvan, verschillen in gebruik. Maar het is ook denkbaar 

dat sommige percelen zelfs geen rechten hadden, eenvoudig omdat ze van nature al nat genoeg 
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waren. Ook is beschreven hoe men stuwde. Er stonden palen in de beek, waartegen men 

grasplaggen stapelde als men mocht bevloeien. Het antwoord op de vraag waarom men die 

beken gegraven heeft, heeft lang op een antwoord moeten wachten. Het woord ‘beek’ hangt 

etymologisch samen met ‘bek’, met bijten of knabbelen en dat had dus al argwaan moeten 

wekken, net als namen voor beken met  ‘graven’ erin, zoals de Vloedgraven van Salland, die 

rechtstreeks naar de functie verwijzen, of de Hollandergraven, die naar de herkomst van de 

gravers verwijst. De vraag is daarmee wel beantwoord: men wenste te bevloeien. Twenthe heeft 

de vroegste verwijzing naar bevloeiing. In een koopakte uit 1339 van gronden langs de Regge 

wordt het recht van ‘vloijen’ expliciet genoemd. (Ponsteen 1982) 

Voor het antwoord op de vraag wat er dan was voordat al die beken gegraven werden, moeten 

we terug naar de laatste IJstijd. Wetenschappers lijken daarbij vooral geïnteresseerd te zijn 

geweest in de wat warmere perioden. Maar voor de vorming van het landschap zijn de koudere 

perioden aanzienlijk belangrijk geweest. Toen lag hier de grootste poolwoestijn van Europa, 

begrensd door de Doggersbank, Londen, Brussel en Berlijn. En er blijkt sprake te zijn geweest 

van een prachtige paradox: wie de waterhuishouding van ons land wil begrijpen, moet de 

wetten van de woestijn kennen. Praktisch alle terreinvormen kunnen worden verklaard uit 

die wetten: nat zand stuift niet, keien stuiven ook niet en water is niet samendrukbaar. Met 

deze wetten in de hand kunnen we verklaren waarom in een landschap dat voortdurend aan 

erosie onderhevig was, sommige plaatsen zich daar kennelijk tegen verzetten en op andere 

plaatsen materiaal zich zelfs kon ophopen. 

Er zijn in die koudere tijden duizenden kubieke kilometers grond uit die poolwoestijn 

verstoven en als löss afgezet, tot in Midden-Rusland toe, in soms tientallen meters dikke lagen. 

Wat hier achterbleef verzette zich tegen erosie door wind en water,  keien en nat zand stuiven 

immers niet. Die keien, hier gewoonlijk restanten van een eerdere IJstijd, zorgden ervoor dat 

in hogere delen van het landschap de wind niet alles weg kon blazen. Op die plaatsen kon dan 

ook water de grond in zakken en waar dat weer boven kwam, op de natte plekken in het 

landschap, werd zand ingevangen. Bij dat invangen ontstond een verbazingwekkende 

verscheidenheid aan oppervlakkige vormen, die goeddeels op de interactie tussen wind, zand 

en water zijn te herleiden. In een rapport over de waterhuishouding van Noord-Brabant is een 

flink aantal daarvan beschreven (Baaijens & Van der Molen 2004). Een tweetal ervan, 

meanderende ruggen en kwelkraters, komen we ook in de omgeving van de Buurserbeek 

tegen. De eigenaardigheden daarvan werden door die middeleeuwse boeren onderkend en 

benut. 

Zo’n meanderende rug is eigenlijk de eenvoudigste illustratie van het beginsel dat nat zand 

niet stuift. Het begint met een meanderende smeltwaterstroom. Die vormden zich wel elke 

zomer. Als de omgeving kaal is, vangt het bewegende water alle zand in dat door de wind 

verstoven wordt. Daarbij wordt wat nat was hoog en wat droog is laag: hoe natter hoe hoger. 

Het gebruikelijke ‘hoog en droog’ gaat alleen op als er iets is wat het wegstuiven op die hoge 

droge plek verhindert. Dat komt mooi uit in de naam Steenhaar, een kopje aan de westrand 

van het Buurserzand (haar: hoogte). De Steenhaar bleef hoog omdat er veldkeien lagen. Bij 

dat invangen van zand gelden dezelfde wetmatigheden als bij het transport van zand door 

stromende beken en rivieren. Waar het water het hardst stroomt, wordt het grofste sediment 

(bezinksel, neerslag) ingevangen en op plaatsen waar het zeer langzaam stroomt, bezinkt het 

fijnste sediment. In de buitenbochten stroomt het water het hardst, dus daar zal grover zand 

worden ingevangen dan in binnenbochten. Naast de rug zal dan klei bezinken. Zo ontstaat er 

een landschap, dat van hoog in de ruggen naar laag ernaast steeds slechter doorlatend wordt 

voor water. Het landschap is als het ware ‘omgekeerd’: de lage voormalige rivierlopen zijn nu 

opgestoven tot hoge slingerende ruggen, terwijl de vroegere hoge delen nu zijn afgestoven tot 

het bereik van het bodemwater en lemige depressies vormen. De ruggen zijn ondanks hun 

verheven ligging dus verre van droog! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ze vooral 

toen, maar zelfs nu nog, watervoerend zijn. Toen na de laatste IJstijd de grondwaterstanden 

weer stegen, gingen die ruggen lekken. Dat gebeurde vooral bij vroegere buitenbochten, de 

plekken met het grofste zand. Dat water belandde in de met klei meer of minder afgedichte 
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laagten ernaast, en dat meer of minder houdt dus verband met de afstand tot de rug en de 

dikte en de samenstelling van de onderliggende kleilaag. Daar, in de natte plekken naast de 

dekzandruggen, kon zich veen ontwikkelen. 

Hoe gebruikte men die venige laagten nu? De gangbare gedachte is dat men alleen maar 

hoefde te ontwateren, maar dat is wat al te simpel. De kleilaagjes onder het veen maken 

namelijk dat veen extreem vorstgevoelig is (Van Heuvelen 1965). In de winter kan de vorst 

diep de grond indringen en dat leidt tot vorming van ijslenzen. Omdat water bij bevriezing 

uitzet, kan daardoor de zode losvriezen van de wortels en daar zat men niet op te wachten, 

want dan stierf de grasmat af. En geen gras betekende geen voer voor de koeien, geen mest 

voor het graan en dus honger voor de mensen. Die nood maakte vindingrijk en men begon 

dus die plekken af te tappen die in de winter niet bevroren en leidde dat ‘warme’ water over 

het grasland. Op Het Lankheet zijn op verschillende plekken nog van die kerven te vinden, 

hoog in de flanken van dekzandruggen en dekzandkopjes. Men groef niet meer dan strikt 

noodzakelijk was en tot samenhangende stelsels, in de zin van doorlopende beken e.d. hoefde 

het dus helemaal niet te komen. Het gebied ten noorden van Buurse liet dat op de oudste 

topografische kaart  mooi zien. Waar het maaiveld voldoende afhelde, liet men het water dus 

niet over de akkers, maar over de heide lopen, richting Hegebeek, Rutbeek, enzovoort. Die 

beken gedroegen zich ook al wonderlijk, want af en toe splitsten ze zich stroomafwaarts. 

Natuurlijke beken krijgen er zijtakken bij en vervolgen verbreed hun weg. 

Zo’n splitsing laat mooi zien dat beken dus niet primair dienden om het water af te voeren, 

maar om het te verdelen. Op de bodemkaart voor het blad Enschede is dan ook geprobeerd 

aan te geven waar de beken oorspronkelijk lagen. In het algemeen is dat schuin naar het 

noordnoordwesten, een stelsel van breuken in de ondergrond lijkt daarvoor bepalend. Feitelijk 

ligt de Buurserbeek daarmee op een volstrekt onlogische plaats: altijd schuin en soms zelfs 

haaks op de natuurlijke afstromingrichting van het grondwater. Ebbers en Hamming (1979) 

constateerden dat ook al, en merkten voorts op dat sommige beken tegen dekzandruggen 

oplopen. Ze waren dus wel erg dicht bij het ontsluieren van het werkelijke geheim: dat beken 

mensenwerk zijn. Zeer mooi is, in dit verband, hun weergave van beekdalen, die onderbroken 

worden door essen! Dat zijn precies die plekken waar tijdens de vorming wegzijging optrad (de 

huidige beekdalen) en die waar zich kwel voordeed (de huidige essen). Die essen werden in de 

Middeleeuwen ontwaterd om er akkerbouw te kunnen bedrijven en met het vrijkomende 

warme water bevloeide men de beekdalen. 
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In Losser zijn resten gevonden van Middeleeuwse erven. Bij het graven van proefsleuven in de 
grond in verband met plannen voor een nieuwbouwwijk stuitten de bouwvakkers op 
waterputten en sporen van oude palen. De archeologen schatten dat de vondsten uit de tiende 
tot twaalfde eeuw stammen. Archeologen vermoeden dat de gevonden resten afkomstig zijn 
van de erven van de boerderijen Ther Bente en Ecberting, die in middeleeuwse teksten over 
het gebied genoemd worden. De boerderijen zijn waarschijnlijk al tussen 1600 en 1800 onder 
de grond komen te liggen, waarna ook de erven in de  negentiende eeuw definitief verdwenen. 
 
 
 

Zee op de Boekelose heide 
 
 
Al ons keuken- en strooizout komt uit Twenthe. In het jaar 1887 ontdekte men bij de 
watertoren van Delden dat de Twentse bodem op een diepte van driehonderd tot vierhonderd 
meter een dikke zoutlaag bevatte van vijftig meter. Pas na het jaar 1918 is van die ontdekking 
gebruik gemaakt. De houten torens doen geen dienst meer. De kleine schuurtjes, vaak drie 
bij elkaar, bedekken het boorgat. Men kan ze zien langs de fietsroute ‘Rondom Steden’. Het 
zout is achtergelaten door het onder tropische omstandigheden verdampende water van een 
ondiepe binnenzee rond tweehonderd miljoen jaar geleden. Een tastbare herinnering aan het 
zeewater dat Oost-Nederland in haar greep had. De zoutlaag werd ontdekt tijdens het boren 
naar drinkwater. In de zouthuisjes priemen buizen drie- tot vierhonderd meter diep, tot in de 
onderaardse zoutlaag, spuiten er water in en drijven dat als pekelwater weer omhoog. Het 
pekelwater komt in grote verdampingsketels terecht, waar via verhitting met waterdamp de 
kristallisering plaatsvindt.   
 
In het Zwitserse kanton Freiburg was struma een veel voorkomende ziekte, terwijl in Waadt, 
het kanton dat aan Freiburg grenst, zich vrijwel geen gevallen van struma voordeden. 
Onderzoek naar dit merkwaardige verschijnsel wees om te beginnen uit, dat Freiburg het 
consumptiezout voor haar bevolking uitsluitend uit een zoutmijn bij Rheinfelden betrok, 
terwijl het kanton Waadt het monopolie had op zout uit de zoutwinning van Bex. Toen ook 
nog bleek, dat er in het zout uit Rheinfelden van nature totaal geen jodium zat en in dat van 
Bex juist wel, was het raadsel opgelost. Van die ontdekking besluit de Nederlandse 
Zoutindustrie in 1928 gebruik te maken. Ze veredelt het gewone Boekelose keukenzout met 
jodium tot JOZO zout, dat vanaf dat jaar op de markt komt, overigens zonder dat de 
consument voor dat nieuwe soort tafelzout een meerprijs hoeft te betalen. Gelijktijdig wordt 
professor Eggenbergen uit Herisau, die bij de ontdekking betrokken was geweest, door de KNZ 
geraadpleegd een uitgenodigd om samen met dokter Koek uit Boekelo ook in Twenthe 
onderzoek te doen naar het voorkomen van struma bij schoolkinderen. van dit onderzoek 
maakt dokter Koek voor het eerst gewag in zijn verslag als schoolarts over het jaar 1929. 
 
In mijn overzicht van de aantallen der geconstateerde afwijkingen bij schoolkinderen treft U dit 
jaar voor het eerst de rubriek ‘struma’ aan. Reeds lang is het mij opgevallen dat 
schildklierzwellingen in deze streken zoveel meer voorkomen, dan in mijn vorige practijk in 
Zeeland. Het is dan ook mijn bedoeling om in de komende jaren, meer dan tot nu toe, aandacht 
aan deze afwijking bij schoolkinderen te schenken. Daardoor is het misschien mogelijk een klein 
steentje bij te dragen tot de oplossing van het kropprobleem, dat op het ogenblik, ook in 
Nederland, in het middelpunt van de belangstelling staat. 
 
De medici in Nederland tonen zich in het begin erg argwanend over het nieuwe JOZO zout als 
middel tegen krop. Vooral de Utrechtse hoogleraar De Josselin de Jong is er tegen gekant. Pas 
op het Gezondheidscongres van 9 september 1933 herziet hij in zijn voordracht over Krop in 
Nederland tot groot genoegen van dokter Koek, zijn mening met de stelling dat ‘in kroprijke 
streken toediening van jodiumhoudend zout aanbeveling verdient, mits aan een aantal 
voorwaarden voldaan wordt. pas tien jaar na de introductie van het JOZO-zout liggen harde 
bewijzen op tafel. Koopal, de toenmalige directeur van de GG&GD van Enschede, schrijft op 
22 december 1938 een brief aan B&W van Enschede, waarin hij melding maakt van een 
opzienbarend rapport over het voorkomen van krop in Enschede, dat dan net verschenen is. 



145 

 

Terwijl in Enschede in dat jaar onder schoolkinderen nog in vierenzestig procent van de 
gevallen krop geconstateerd wordt, waarvan drieëntwintig procent in ernstige mate, blijken 
tezelfdertijd in Boekelo deze percentages bij respectievelijk tweeëndertig procent en zesenhalf 
procent te liggen. Het rapport verbindt  er tenslotte deze conclusie aan: 
 
Er is dus wel een zeer groot verschil tussen Enschede en het nabij gelegen Boekelo, waar in 
1930 nog tweeënzestig procent krop gevonden werd. Wij moeten aannamen, dat het JOZO 
zout dat in Boekelo nog al veel gebruikt wordt, resultaat heeft gehad, daar het aantal 
kroplijders aldaar bij gelijkblijvend drinkwater tot beneden de helft is gedaald. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek adviseert Koopal de gemeente Enschede om tot jodering 
van het gemeentelijk drinkwater over te gaan, aangezien van gemeentewege propageren van 
meer gebruik van JOZI zout ‘vrijwel ondoenlijk lijkt’. Zo zien de Zoutindustrie en de Boekelose 
dokter hun werk bekroond met een opvallend medisch succes: de reductie van het 
kropprobleem met meer dan vijftig procent in tien jaar tijds. 
 
Alsof het JOZO zout, Eggenberger en Koek nooit hebben bestaan, vindt zestig jaar later een 
jonge professor in Wageningen in 1991 opnieuw het ‘wiel’ uit. Bij zijn aantreden als hoogleraar 
fysiologie van mens en dier trapt Van der Heide een open deur in, door nog eens de stelling te 
verkondigen: het zout zou gejodeerd moeten worden. Zo blijft er brood op de plank voor de 
wetenschap. 
Wie de omgeving van het huidige Boekelo een beetje kent en de richting van Haaksbergen 
uitgaat, zal het haast arrogant en in ieder geval misplaatst vinden, dat er ooit mensen waren, 
die zich vlakbij Boekelo een heuse zee temidden van heide konden voorstellen. Een enkele 
fantast zal er misschien nog wel van kunnen dromen, dat het zwemmen in het Bad Boekelo 
van voor de oorlog de illusie gaf, in zee te duiken, maar in geen velden of wegen is van heide 
meer iets te bespeuren. Heide en zout waren er in 1918 rondom Boekelo nog in overvloed. 
Toen in 1934 het Twenthe Rijnkanaal gegraven was en Twenthe voor schepen goed bereikbaar 
werd, besloot KNZ haar zoutfabriek bij Boekelo te sluiten en naar Hengelo te verplaatsen. 
Terzelfder tijd krijgen dan de verlaten terreinen van de zoutindustrie bij Boekelo een heel 
andere bestemming. Met geld van de vennootschap wordt De Zout, zoals dat toen in de 
volksmond heette, omgetoverd in Bad Boekelo, de zee op de heide. Haar poorten gaan op 20 
mei 1934 open.  
 
Naast het zoutwatergolfbad voorziet de opzet ook in een kuuroord met een medische afdeling, 
waar reumatiek en aandoeningen van de luchtwegen behandeld worden. Zoutwaterbaden, een 
inhalatorium, diathermie, hoogtezon, heilgymnastiek, massage en ontvettingskuren: voor dat 
alles kunnen patiënten daar terecht. In een keurige prospectus BADZO BOEKELO biedt de 
directie van Bad Boekelo al deze heilzame diensten aan de heren medici en hun patiënten in 
den lande aan. En als  bewijs van medische kwaliteit wordt er tenslotte nog aan toegevoegd, 
dat het geheel onder leiding staat van dokter C. Koek. Zo wordt dokter Koek vanaf 1 juli 1934 
ook kuurarts van Bad Boekelo, een functie overigens, die hem binnenskamers maar zeer 
matig aanstaat. Voor hem zijn het meestal de lastige patiënten, die hem veel tijd kosten en 
die maar zelden doen, wat hij denkt dat goed voor ze is: hun leefwijze aanpassen aan de 
voorschriften van de dokter. Geassisteerd door de masseur Lars Oranen, die Bad Boekelo 
hiervoor speciaal uit Finland had aangeworven, houdt dokter Koek iedere week tot aan zijn 
dood een paar uur spreekuur op Bad Boekelo. 
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De Hunenborch 

 
 

 

 

 

De Hunenborg was een ringwalburg langs het Kanaal Almelo-Nordhorn bij Volthe in de 
gemeente Dinkelland . Het geheel bestaat uit de beboste restanten van een hoofdburcht en 
een voorburcht die nauwelijks nog zichtbaar is. 

Nadat de grond van de Hunenborg was geschonken aan de in 1906 opgerichte Vereniging 
Oudheidkamer Twente, werd er van 19 juni tot 8 juli 1916 onder leiding van de archeoloog 
Jan Hendrik Holwerda onderzoek worden gedaan in de vorm van opgravingen. Deze vonden 
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voornamelijk plaats in het gedeelte van het terrein dat de grote of hoge burg genoemd wordt. 
Naast de grote burg is er op de Hunenborg ook nog een kleine of lage burg. 

Het vijf hectare grote gebied is sinds 1968 in beheer bij Landschap Overijssel. De begroeiing 
met onder andere zware bomen zal mogelijk verwijderd worden om verdere schade aan het 
archeologisch bodemarchief tegen te gaan. 

In 2016 is het terrein nogmaals archeologisch onderzocht. Dat leverde informatie op die leidde 
tot een datering van rond 1050. Deze datering maakt dat er drie mogelijke opdrachtgevers zijn 
voor de bouw van de versterking: de koning van het Heilige Roomse Rijk, de graaf van Twente 
en de bisschop van Utrecht. De laatstgenoemde lijkt de meest waarschijnlijke kandidaat. 

De hoge burg is een ovaalvormig terrein van circa honderd bij honderdvijftig meter met een 
gracht eromheen. Aan de buitenkant van de gracht bevindt zich een kleine verhoging, aan de 
binnenkant is een aarden wal  opgeworpen. 

De aarden wal bleek bij het onderzoek in 1916 te bestaan uit een kern van ongeveer één meter 
dertig hoog gestapelde heiplaggen met daaroverheen een laag zand, de wal was ongeveer drie 
meter breed en twee meter hoog. Tussen de aarde wal en de gracht stond een houten 
palissade. Het zand van de wal lag tot aan de palissaden, deze waren mogelijk zo'n drie meter 
hoog. Tussen de hoge en lage burg was een opening in de palissaden. Ook lag hier een dam 
in de gracht, deze dam heeft hier vanaf de aanleg gelegen. Recht tegenover deze opening was 
een andere opening in de hoge burg, de hoofdingang, welke in het zuiden lag. De opening naar 
de lage burg is opmerkelijk, omdat deze slechts omringd werd door een lage wal en gracht. 

Bij de zuidelijke hoofdingang zijn in de burcht de restanten van een stenen gebouw gevonden.  
Dorpsbewoners wisten begin twintigste eeuw te melden dat er nog aan het eind van de 
negentiende eeuw veel stenen van het terrein werden verzameld om te worden hergebruikt. 
Het stenen gebouw had een oppervlakte van ongeveer 16,80 bij 12,70 meter, buiten de muren 
gemeten. Aan de zuidkant was er een kleine aanbouw over de gehele lengte, deze aanbouw 
was in tweeën gesplitst door een binnenmuur. Aan de oostkant van het gebouw was een 
dubbele muur met wederom een aanbouw van 10,40 bij 8,40 meter, om deze aanbouw was 
nog een ronde muur gelegen. De fundamenten van het hoofdgebouw waren 180 tot 200 
centimeter breed, die van de aanbouwen 140 tot 160 centimeter. Er is een restant van de 
muur gevonden, dit restant bevond zich aan de rand van het fundament, wat er op zou 
kunnen wijzen dat de muren bijna even breed waren als de fundamenten. De muur was 
opgetrokken uit een dubbele muur van Bentheimer zandsteen en ruwe keien met daartussen 
een vulling van brokken kalksteen. De afgeronde kanten van het gebouw voegden zich naar 
de omwalling. En, net als bij de rest van de burg, was rond het gebouw de grond  tien tot 
vijftien centimeter opgehoogd. Dit wijst erop dat het gebouw gelijktijdig met de rest van de 
burg aangelegd is. 

Aan de westzijde van de burg zijn restanten van een houten gebouw, van ongeveer zes bij acht 
meter, met ingang teruggevonden. Een aantal meter zuidelijk van dit gebouw zijn funderingen 
van drie bij vier meter aangetroffen en veel leem, dit werd geduid als de plaats van een lemen 
gebouwtje. Vooral in de zuidoosthoek van dit gebouwtje kwamen sporen van brand, houtskool 
en scherven tevoorschijn. Ook op een enkele meters verder gelegen steen werden brandsporen 
aangetroffen. Verder vond de archeoloog er een gat met brandresten en scherven, over dit gat 
lagen afdekstenen. 

Binnen de omwalling werden aardewerkresten van het Pingsdorf-type, uit de tweede helft van 
de negende eeuw en later gevonden. Het meeste aardewerk bestond echter uit kogelpotten uit 
de latere Saksische periode. Verder zijn er een drietal waarschijnlijk laat-
Karolingische kogelpotten, tiende eeuwse kanfragmenten en diverse ijzeren voorwerpen 
aangetroffen. 
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Monumenten voor zuiver water 
 

 

Wanneer Goethe in Faust Thales laat zeggen dat alles aan het water ontsproten is, dan is dat 
meer dan een dichterlijke uitlating. Veel wetenschappelijke onderzoekers zijn tot de conclusie 
gekomen dat de eerste primitieve vormen van leven in het water hebben geleefd. Omdat water, 
samen met lucht, vuur en aarde tot de meest elementaire behoeften van de mens  behoort 
mogen we aannamen dat de vraag naar water zo oud is als de mensheid. Iedereen heeft water 
nodig om te drinken, zich te wassen en voor het reinigen van bezittingen. Ook het vee, de 
gewassen op het land of voor de fabricage van producten in nijverheid en industrie is water 
onmisbaar. Door de  eeuwen heen zijn de mogelijkheden om aan goed drinkwater te komen 
voor diverse volken nogal verschillend geweest. Het paleis van koning Minos op Kreta had al 
in het jaar 1700 voor Chr. een centrale watervoorziening, sanitaire faciliteiten en een 
uitstekend werkende riolering. Het duurde daarna nog duizend jaar voor de eerste stedelijke 
waterleidingen tot stand kwamen. De Romeinen zijn in Europa de absolute meesters op het 
gebied van de watervoorziening geweest. Tot de negentiende eeuw was er geen 
drinkwatervoorziening die kon tippen aan hun waterleidingnetten en riolering. De beroemde 
aquaducten vormen daar nog heden ten dage het bewijs was. Onze voorouders hebben eeuwen 
lang hun drinkwater rechtstreeks uit de natuur betrokken. Uit putten of andere waterrijke 
plaatsen leidde men het water in stenen, houten, loden of koperen buizen naar de tappunten. 
Het regen- en oppervlaktewater was bacteriologisch onbetrouwbaar. Ook het water uit de put 
was vaak besmet doordat het regenwater door mestvaalten sijpelde voor het in de bodem 
kwam. En via dit besmette water ontstonden de besmettelijke ziekten. Aanleiding voor het 
instellen van een staatscommissie was de ernstige cholera-epidemie in het jaar 1866. De 
commissie overhandigde in het jaar 1868 het rapport aan de koning. Het rapport toonde 
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duidelijk aan dat het aantal sterfgevallen in steden met een waterleiding aanzienlijk lager lag 
dan in plaatsen waar een waterleiding ontbrak. 

Tot het jaar 1853 was de drinkwatervoorziening in Amsterdam in handen van de in het jaar 
1786 opgerichte ‘Verschwatersocieteit’. Deze onderneming verscheepte water uit de Utrechtse 
Vecht naar de gebruikers. In het jaar 1853 wordt een duinwaterleiding in gebruik genomen 
waarvoor het water werd gewonnen in de Kennemer duinen. Dichter Jacob van Lennep stelde 
hiervoor zijn grond in de duinen beschikbaar. Deze centrale watervoorziening van Amsterdam, 
zonder watertoren, geldt als de oudste in Nederland. In het jaar 1856 volgde een tweede 
duinwaterleiding in Den Helder, met watertoren die hoofdzakelijk voor militaire doeleinden 
was aangelegd. Het duurde nog zeker twintig jaar voor andere gemeenten of particuliere 
instellingen volgden. Vanaf het jaar 1900 werd ook geleidelijk het platteland voorzien van een 
drinkwaterleidingnet. Omstreeks het jaar 1920 waren er in Overijssel negen gemeenten die 
over leidingwater konden beschikken: Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, Kampen, 
Oldenzaal, Steenwijk en Zwolle. De inwoners van Stad Delden konden dankzij baron Van 
Heeckeren van Wassenaer al vanaf het jaar 1894 drinkwater betrekken uit het waterleidingnet 
van Twickel. 

De eerste torens dienden voor de watervoorziening van stoomlocomotieven van de spoor- en 
tramwegen. Ook werden er op industrieterreinen watertorens gebouwd voor de verzorging van 
het productieproces en voor sprinklerinstallaties. Bij de bouw van textielfabrieken in Twenthe 
en Brabant werden de bijbehorende watertorens in het ontwerp van de fabriek opgenomen. 
Daarnaast ontwikkelde men waterreservoirs rond fabrieksschoorstenen waarbij de afgevoerde 
warmte er voor zorgde dat het water voor het productieproces tijdens strenge winters niet kon 
bevriezen. De bouw van watertorens voor de openbare watervoorziening was pas goed mogelijk 
na de uitvinding van de stoommachine die nodig was om het water op te pompen uit het 
hoogreservoir. Het hoogreservoir had als doel om een buffervoorraad water op te bouwen en 
om druk te verkrijgen die voor de toelevering van het water via het leidingnet noodzakelijke 
is. Door de steeds verdergaande uitbreiding van waterleidingbedrijven is de functie van een 
watertoren gewijzigd maar niet verdwenen. De toren wordt nu meer beschouwd als hulpmiddel 
om het productieproces gelijkmatiger te laten verlopen. De drinkwatertorens hebben over het 
algemeen flinke afmetingen en vormen daardoor bakens van zuiver drinkwater in ons land. 
De Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) gebruikt overwegend grondwater als basis 
voor de drinkwatervoorziening. 

In het jaar 1867 brak in Enschede een tyfusepidemie uit die opnieuw het verband tussen het 
drinken van besmet water en de verspreiding van ziekten leek te bevestigen. Diverse 
gezondheidscommissies bogen zich over dit vermeende verband. Toch duurde het nog tot het 
jaar 1885 voordat men de mogelijkheden voor een drinkwaterleiding ging onderzoeken. De 
gemeenteraad van Enschede besloot op 23 oktober 1889, als eerste gemeente in Twenthe, tot 
de aanleg en exploitatie van een waterleidingbedrijf. Aan de oostzijde van de stad, bij Hoog en 
Droog, verrees de watertoren die in het midden van het jaar 1891 was voltooid. Met de bouw 
van het pompstation, op een terrein aan de Deurningerstraat bij hof Espelo werd in juli 1891 
begonnen. Uit acht bronnen werd zeventig kubieke meter water per uur gewonnen. Op 1 maart 
1892 was de watervoorziening onder een druk van drie atmosfeer in vol bedrijf. Voor het gehele 
project was een lening afgesloten van driehonderdduizend gulden. In het jaar 1908 werd er 
een commissie gevormd om de watervoorziening voor de toekomst zeker te stellen. De beste 
oplossing was het water te betrekken vanaf een terrein op de Holterberg. Dit plan was te duur 
en werd terzijde gelegd. In het jaar 1926 was het waterverbruik zo hoog opgelopen dat men in 
overleg met het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening en na een aantal proefboringen ook 
water uit de gemeente Losser ging betrekken. Pas na de Tweede Wereldoorlog is men 
overgegaan tot een derde waterbron, het Twenthekanaal. Ter hoogte van de uitspanning De 
Broeierd werd het kanaalwater door buizen naar het pompstation aan de Deurningerstraat 
geleid voor verdere bewerking en distributie. Het pompstation werd in het jaar 1953 
gemoderniseerd. Het bewaarde exterieur van het beluchtinggebouw op het terrein is een 
industrieel monument. De eerste en op één na hoogste watertoren in Twenthe, naar een 
ontwerp van Biezeveld, werd in het jaar 1956 ingrijpend verbouwd door architect Kording. De 
karakteristieke houten bescherming van het hoogreservoir moest om veiligheidsredenen 
plaats maken voor baksteen en beton. 
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Op herhaaldelijk aandringen van directeur Hagedoorn, van de gelijknamige lokale 
bierbrouwerij Hagedoorn en Kirchmann te Almelo, werd uiteindelijk in het jaar 1890 door het 
gemeentebestuur tot aanleg van een drinkwaterleidingnet besloten. Van den Broek en Van 
Barneveld Kooy uit Amsterdam werd de opdracht gegeven om: 

Ten behoeve van eener waterleiding voor de gemeente Stad Almelo een onderzoek naar de beste 
price d’ eau (watervang: plaats van waar men water vandaan haalt) in te stellen, 
dienaangaande eene begroting te maken aanbiedingen te doen voor concessie of aanleg voor 
rekening der gemeente. 

De gemeente koos uiteindelijk voor de financieel veiligste weg en verleende beide heren op 20 
november 1890 toestemming voor de aanleg en exploitatie van een waterleiding. Bijna een 
jaar later, op 17 december 1891 brachten de heren na uitvoerig overleg met het 
gemeentebestuur hun toestemming onder in de NV Algemene Waterleidingmaatschappij, 
gevestigd te Amsterdam. In de raad van beheer van deze NV zat ook Hagedoorn. Een 
aansluiting op de waterleiding zou voor een huis met drie kamers in het jaar 1892 per jaar 
vijftien gulden bedragen. Had de bewoner ook nog een paard dat water gebruikte dan moest 
men vier gulden bijbetalen. De uitvoering startte in het jaar 1893 met de bouw van een 
grondwaterpompstation in Wierden rechts van de spoorlijn naar Deventer, even buiten de 
toenmalige bebouwde kom. Heel bijzonder was het dat het opgepompte bronwater tot het jaar 
1936 niet behoefde te worden gezuiverd, het water kon direct naar de afnemers. De 
bijbehorende watertoren, die ook in het jaar 1893 gebouwd is, is een ontwerp van architect 
ingenieur Halbertsma. Op 31 maart werd de waterleiding officieel in gebruik genomen. In het 
jaar 1962 is dit watermonument, ter hoogte van De Bellinckhof aan de Wierdensestraat, 
vanwege bouwval door slecht onderhoud, gesloopt. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
is het pompbedrijf buiten werking gesteld en de gehele installatie ontmanteld. Het exterieur 
staat op de gemeentelijke monumentenlijst en heeft de status van rijksmonument. In het jaar 
1928 werd twee kilometer verderop een tweede moderner pompstation gebouwd. De beide 
pompbedrijven met watertoren hebben in het begin een belangrijke functie vervuld voor de 
watertoevoer naar Twickel en Stad Delden. In het jaar 1944 werd het bedrijf door de gemeente 
Almelo overgenomen. Vanaf het jaar 1926 beschikte Almelo over een tweede watertoren aan 
de Reggestraat. Deze is gebouwd in een betonnen uitvoering naar een ontwerp van architect 
Halbertsma en ingenieur Buining. Opdrachtgever was de Algemene Waterleiding 
Maatschappij Almelo. De vensteropeningen in de schacht zijn tijdens een restauratie in het 
jaar 1973 dichtgemetseld. Enkele jaren later is de blauw grijze beschildering aangebracht om 
de verticale geleding van de watertoren te benadrukken. 

In de jaren 1886 en 1887 liet Rodolphe Frédéric baron Van Heeckeren van Wassenaer in het 
park van Twickel naar zuiver drinkwater boren. Het gewonnen water bleek sterk zouthoudend 
te zijn. In de lente van het jaar 1891 gaf de baron aan de Haagse ingenieur Halbertsma 
opdracht om een aantal plannen te maken voor een waterleiding. Uitgangspunt was water van 
voldoende kwaliteit voor kasteel, koetshuis, stallen, boerderij, park en tuinen. Op 26 augustus 
komt er een lijvig rapport bestaande uit drie hoofdstukken. Op de plek waar de watertoren 
moet komen wordt op 8 juni 1892 een proefbelasting uitgevoerd om eventuele 
grondverzakkingen binnen een bepaalde tijd te bepalen. De kosten voor deze proef waren acht 
en negentig gulden en een en negentig cent. De bouw van de watertoren wordt geschat op drie 
en dertigduizend gulden. Het ketelgebouwtje met schoorsteen en de verbindingsgang op zes 
en twintigduizend en vijftig gulden en de woning voor de machinist op drieduizend en zeventig 
gulden. De verbinding met de waterleiding in Almelo, inclusief het aantal spuikranen bedraagt 
zes en tachtigduizend en vierhonderd gulden. De proefbelasting van een half jaar eerder wordt 
nu door Halbertsma getoetst aan de theorie. Het gewicht op zevenenveertig meter + AP 
bedraagt vierhonderddrie en negentig duizend en vierhonderd kilo. Bladzijden vol met 
berekeningen laten zien dat de totale belasting aan de voet van de watertoren twee miljoen 
driehonderdnegen en dertig duizend en achthonderd kilo zal gaan bedragen. 

Op 30 januari 1893 stuurt Halbertsma een aankondiging aan het technisch bureau Van 
Hamel en Harmens te Amsterdam. Hij schrijft: 

Inmiddels is de waterleiding te Almelo gereed gekomen waarvan  het water volgens de 
chemische analyses van Dr. Risselda ter plaatse en Dr. Meyeringh te Arnhem, zeer goed moet 
zijn. Ik heb daarom een plan gemaakt waarbij de waterleiding voor Twickel wordt aangesloten 
op die van Almelo. Alvorens echter tot uitvoering hiervan over te gaan, wensch ik het water van 
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de Almelosche Waterleiding nogmaals met den meesten zorg onderzocht te hebben zoowel 
microscopisch en bacteriologisch als chemisch en verzoek ik U zich hiermede te willen belasten.  

Een maand later komt het rapport binnen. Hieruit blijkt dat in het water ‘geenerlei orgasmen’ 
zijn geconstateerd. Wel schrijft Halbertsma aan Bitter: 

In hune conclusie drukken genoemde heeren zich zeer voorzichtig uit (m.i. voor leken bijna te 
voorzichtig), door te verklaren dat het water, op grond hunner expertise, als voldoend 
drinkwater beschouwd moet worden. 

De bouwkundige werkzaamheden worden gegund aan Scholten & Zoon en H. Westenberg uit 
Almelo. Zij hadden ingeschreven voor een bedrag van zevenenveertigduizend 
negenhonderdachtennegentig gulden. De hoofdafmetingen van de toren zijn: binnendiameter 
aan de voet zes meter en vijfenveertig centimeter, ter hoogte van het reservoir acht meter en 
twintig centimeter. De hoogte van de toren, inclusief de vlaggenmast is zevenenzestig meter. 
Volgens bestek moet de watertoren op 10 augustus 1893 opgetrokken zijn tot een hoogte van 
negenenveertig meter +AP. Vanaf dat moment moet er begonnen worden met het opstellen 
van het ijzeren hoogreservoir waarvoor zes weken tijd wordt gegeven. Het reservoir is van het 
type Intze en werd geleverd door de firma Nauman te Aken. De bodem bestaat uit een 
bolvormig segment met een straal van vier en halve meter. De buitendiameter van het reservoir 
is zes meter en twintig centimeter. Midden uit het segment is voor de trapopening een cirkel 
gesneden met een diameter van twee meter. Het reservoir heeft een hoogte van bijna zeven 
meter met een inhoud van tweehonderd kubieke meter. Het water uit Almelo stroomt over een 
afstand van elf en halve kilometer door een gietijzeren leiding met een inwendige diameter van 
tien centimeter naar de reinwaterkelder onder de toren. Met twee stoompompen (een is 
reserve) wordt het water in het reservoir geperst. Op drievierde hoogte van het reservoir is de 
aftapleiding (2 cm) aangebracht die het water naar het kasteel voert. Op deze manier beschikt 
de baron over vijftig kubieke meter drinkwater. De overige honderdvijftig kubieke meter water 
is gereserveerd voor bluswater. In de bodem van het reservoir zit de aftapleiding met een 
doorsnede van twee centimeter om de gehele voorraad water op de brandhaard te spuiten. De 
hoogste waterstand in de toren is twintig meter hoger dan het dak van kasteel Twickel. Bij 
brand worden gelijktijdig beide stoompompen in werking gesteld om het reservoir continue te 
vullen. Op 17 mei 1893 ontvangt Halbertsma zijn eerste onkostenvergoeding ten bedrage van 
duizend gulden als ‘deskundige in zake den aanleg van den watertoren’. De bouw is nu in 
volle gang en ook de aannemer ontvangt zijn eerste termijn van de aanneemsom, te weten 
negenduizend tweehonderdnegen en negentig gulden en zestig cent. De dagboeken in het 
huisarchief van Twickel staan nu vol van wetenswaardigheden over het verloop en de kosten 
van de bouw. Beeldhouwer Dopmeyer uit Hannover en zijn medewerker Rummel waren 
verantwoordelijk voor de wapenstenen links en rechts boven de ingang en de twee sluitstenen 
met kop boven de vensters. Het waterreservoir rust aan de buitenkant op acht draagstenen 
die voorzien zijn van vier gebeeldhouwde gevleugelde engelenkoppen en vier kinderkopjes. 
Tijdens de bouw neemt de baron ook de machinist in dienst. Het is Hulshof uit Rotterdam die 
samen met de monteurs van Stork uit Hengelo het installeren en proefdraaien moet gaan 
begeleiden. Stork is de leverancier van de stoompompen en de verticale ketel. 

In opdracht van de rentmeester heeft Halbertsma een taakomschrijving en 
bedieningsvoorschrift gemaakt voor de machinist van de watertoren van Twickel. Deze 
‘Instructie’ is niet alleen interessant voor technische geïnteresseerden maar ook voor hen die 
belangstelling hebben voor de toenmalige arbeidsverhoudingen. Enkele artikelen zijn: 

De machinist staat onder de onmiddellijke bevelen van den rentmeester. De machinist is niet 
alleen belast met de zorg voor, en het drijven van de stoompompmachines maar tevens is hem 
opgedragen het toezicht van den geheele waterleiding voor het kasteel Twickel vanaf de put in 
den Wierdenschen weg te Almelo met inbegrip van de waterleiding te Delden. Tijdens het 
werken der machines mag de machinist het machinegebouw niet verlaten. De machinist mag 
zich nimmer, ook niet in zijn vrijen tijd of des zondags van zijn woning verwijderen, zonder 
opgave achter te laten waar hij te vinden is. Bij afwezigheid die langer zal duren dan 1 uur, 
moet de persoon daartoe door den Rentmeester aangewezen, ter vervanging van den machinist 
in de machinekamer aanwezig zijn. De machinist mag de gemeente Delden niet verlaten zonder 
verlof van den Rentmeester. 
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Met de voltooiing van deze instructie was het grote werk voor Halbertsma afgerond. De 
uiteindelijke bouwkosten die de baron uit eigen zak betaalde, waren in het begin van het jaar 
1896 opgelopen tot honderdnegen en zestigduizend en eenenvijftig gulden en negentig cent. 
Het salaris van ingenieur Halbertsma was vijf procent daarvan en komt dan op 
achtduizendvierhonderd tweeënvijftig gulden en zestig cent. 

Niet alleen de bewoners van kasteel Twickel kregen water, ook de burgers van stad Delden 
profiteerden van de weldaad van de baron. Er kwamen brandputten en een twintigtal 
openbare tappunten waaruit iedereen gratis water kon halen. De pomp op het oude 
marktplein brengt de dankbaarheid van de bevolking tot uitdrukking. In maart 1899 wordt er 
een Reglement voor Exploitatie der Twickelsche Hoogdruk Waterleiding opgesteld. Er ontstond 
nu een echt openbaar waterleidingbedrijf binnen stad Delden met huisaansluitingen waarvoor 
wel betaald moest worden. In het jaar 1955 werd een overeenkomst aangegaan over het beheer 
en de verantwoordelijkheid van de watertoevoer met de WMO. De watertoren van Twickel 
functioneert nog steeds en is de oudste in oorspronkelijke staat verkerende toren, onder 
beheer van de WMO. De toren staat op de rijksmonumentenlijst. 

Het drinkwater aan het einde van de negentiende eeuw was in de metaalstad Hengelo niet 
veel beter dan in de andere steden en dorpen in Twenthe. Een onderzoekscommissie bezocht 
in augustus 1890 de Hengelose arts Piet van Delden en hem werden de volgende vragen 
gesteld: 

Is er bij arbeiderswoningen en in de fabrieken voor zover u bekend, goed drinkwater? Antwoord: 
Onder de welputten in het dorp is zeker geen goed drinkwater, als men het ziet heeft men al 
genoeg. Acht u het voor de gezondheid schadelijk? Antwoord: Er zijn putten die water geven dat 
bepaald nadelig is voor de gezondheid; gelukkig is dat de laatste tijd verbeterd. Ik ben nu al 20 
jaar hier en het uitbreken van typhus geschiedt altijd op dezelfde plaats, de Beekstraat. De 
bewuste drinkput was omringd door een mestvaalt en geitenstal. Een zelfde geval heb ik gehad 
aan de spinnerij van de heer De Monchy. Toen ik dit de heer De Monchy zeide, heeft hij dadelijk 
met iemand een contract gesloten om goed drinkwater te leveren en de slechte put te doen 
dichtmaken. Maar het volk maakte eenvoudig de oude put weer open en ging voort met het 
water daaruit te gebruiken. 

Deze uitkomsten hebben er zeker toe bijgedragen dat kort daarna een commissie in het leven 
werd geroepen die burgemeester en wethouders moest adviseren om tot een gemeentelijk 
waterleidingbedrijf te komen. Bij raadsbesluit van 19 juni 1893 krijgt ingenieur Schotel het 
verzoek om een en ander verder uit te werken. Uiteindelijk wordt twee jaar later in de 
raadsvergadering van 18 november 1895 besloten tot ‘de aanleg ener Drinkwaterleiding.’ Het 
beheer van het bedrijf werd ondergebracht in ‘De Maatschappij Tot Waterverschaffing’ waarin 
de machinefabriek Stork een groot aandeel heeft. Op 20 maart 1897 is de officiële opening 
van het waterleidingbedrijf in de Beurs te Hengelo. Opvallend is de afwezigheid van raadslid 
De Monchy en burgemeester Kooy. Twee jaar eerder hadden beide heren naar aanleiding van 
een conceptovereenkomst tussen de gemeente Hengelo en de Vereniging van Fabrikanten hun 
afwijzend advies in een nota nog eens toegelicht. De exploitatie van het goed lopende 
waterleidingbedrijf met toren werd op 1 januari 1908 overgenomen door de gemeente Hengelo. 
In de Tweede Wereldoorlog is de buitenkant van het uitkragende ijzeren handbodemreservoir 
van de watertoren door beschieting beschadigd. Pas in het jaar 1948 werd de schade aan de 
buitenmantel hersteld. Het oorspronkelijk interieur van de watertoren waaronder een 
pijlschaal is voor een belangrijk deel nog aanwezig. De toren staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Ook in Oldenzaal was de gemeenteraad zeer terughoudend ten aanzien van de komst van een 
waterleidingbedrijf. Daarentegen werd door de toenmalige burgemeester Vos de Wael in het 
jaar 1896 een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van een waterleidingbedrijf. De 
burgemeester betaalde het onderzoek uit eigen middelen. Ook fabrikant en raadslid 
Gelderman was positief ten opzichte van een waterleidingbedrijf vooral omdat het de 
volksgezondheid ten goede zou komen. De bekende Almelose bierbrouwer Hagedoorn diende 
in december 1897 een verzoek in bij de raad van Oldenzaal voor een particulier 
waterleidingbedrijf. Hagedoorn kreeg de zaak niet van de grond. Te hoge exploitatiekosten en 
geen zuiver en voldoende drinkwater waren mede debet aan het niet doorgaan van het 
particuliere waterleidingbedrijf van Hagedoorn. Nadat ook de deskundige Halbertsma zijn 
visie in een rapport had gegeven besloot de gemeenteraad op aandringen van de burgemeester 
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voor een gemeentelijk waterleidingbedrijf. Het rapport van Halbersma eindigde met een 
negatief saldo voor de komende jaren van duizend gulden voor het plan van Hagedoorn. 
Ingenieur Hazeu werd aangesteld als tweede deskundige en ontwerper voor een nieuw plan. 
De totale kosten van een pompstation, veertien waterputten met ‘ontijzeringsmachine’ en een 
watertoren waren op honderddertigduizend gulden begroot. Op 18 juni 1906 werd de droom 
van burgemeester Vos De Wael werkelijkheid, het waterleidingbedrijf werd feestelijk geopend. 
Tegenwoordig staat rond de watertoren nog steeds het hek om de voorbijgangers te 
beschermen tegen vallende stenen. 

Ook in Goor dronken de inwoners water uit de pomp en de put. Zuiverheid en smaak lieten 
dikwijls zeer te wensen over en in tijden van droogte zoals in het jaar 1911, toen iedere emmer 
water moest worden geteld. Drie jaar eerder, op 24 november 1909 had de gemeenteraad al 
besloten om tot een waterleidingsbedrijf over te gaan. Dit besluit werd vervolgens bekrachtigd 
door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op 28 december 1909. Op 28 juni 1912 
geven de Staten nogmaals hun fiat aan dit project. Op 27 augustus 1912 koopt de gemeente 
twee percelen grond voor het toekomstige waterleidingbedrijf voor dertienhonderdzesenvijftig 
gulden. De verkoper van de percelen is baronnesse Van Heeckeren van Wassenaer (de zuster 
van de baron van Huis Twickel) en haar man graaf Bentinck, eigenaren van Huis Weldam. 
Het grote werk kan beginnen en op 20 maart 1914 vindt de aanbesteding plaats volgens het 
bestek van architect Hazeu uit Arnhem. Nog in datzelfde jaar stelt de gemeente de tarieven en 
voorwaarden vast voor de afname van drinkwater. Bewoners van percelen met bijvoorbeeld 
een jaarlijkse huur tussen de honderdvijf en zeventig en tweehonderd gulden betalen per jaar 
volgens tarief A aan vastrecht vijf gulden en twintig cent. Daarentegen bedrijven of winkels 
met een huur tussen tweehonderd en tweehonderdvijftig gulden met een jaarlijks minimum 
verbruik van zestig kubieke meter water betalen per jaar volgens tarief B aan vastrecht vijftien 
gulden. Bewoners van percelen die volgens tarief A zijn aangesloten betalen voor het houden 
van ieder paard, rund en/of ezel een bedrag van één gulden per jaar extra. Na een vertraging 
van bijna een half jaar als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, werd op 1 mei 1915 het 
waterleidingbedrijf officieel geopend. Goor was  van de kleinere gemeenten in Overijssel de 
eerste die tot de aanleg van een waterleidingbedrijf overging. In het jaar 1950 beginnen de 
onderhandelingen om het gehele waterleidingbedrijf onder te brengen bij de WMO (De 
Waterleiding Maatschappij Overijssel NV). 

Het symbolische aspect van de watertoren, een teken van de overwinning van de slechte 
hygiënische omstandigheden in Twenthe, kwam einde negentiende eeuw specifiek naar voren. 
Het zijn tekens die de ontwikkelingen in de bouwtechniek aan de horizon aangeven. De 
oorspronkelijk functie van de watertoren is met de komst van de moderne pompstations 
verdwenen. Geavanceerde opjaagpompen, aangedreven door elektromotoren regelen nu de 
druk en de hoeveelheid benodigd drinkwater naar de afnemers. Hierdoor zijn tientallen 
watertorens voor de openbare watervoorziening afgebroken of buiten werking gesteld. Op dit 
moment telt Nederland ongeveer tweehonderdvijftig watertorens, waarvan de helft nog in 
gebruik is. Ruim dertig torens hebben een andere functie gekregen, als kantoor, restaurant, 
kunstenaarsatelier, museum of wooneenheid. Voor Overijssel is de watertoren Lichtmis bij 
Zwolle een voorbeeld van hergebruik. Op de grote koepel op de toren is een draaiend 
restaurant. In Hengelo heeft de fabriekswatertoren van Stork uit het jaar 1917 naar een 
ontwerp van Beltman een herbestemming gekregen. Na restauratie en gedeeltelijke 
nieuwbouw is hier nu de brandweerkazerne van Hengelo gevestigd. De watertoren is een 
gemeentelijk monument en er worden slangen en duikerspakken van de brandweer in 
bewaard. Het waterreservoir is weer gevuld, nu met bluswater voor de tankwagens van de 
brandweer. Een aantal watertorens in Twenthe zijn buiten gebruik. Gelukkig is in het jaar 
1990 de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) opgericht die de kennis over de Nederlandse 
watertorens wil bevorderen. Tevens neemt de stichting initiatieven tot beheer en 
herbestemming van watertorens: de industriële monumenten voor zuiver drinkwater. 

Sinds 1 januari 1997 zijn het NV Waterleidingbedrijf Oost-Twenthe (WOT) en de Waterleiding 
Maatschappij Overijssel NV (WMO) officieel gefuseerd. Aan het begin van de twintigste eeuw 
pompten de meeste inwoners van Overijssel het drinkwater nog zelf uit de grond. Een aantal 
gemeenten had een eigen waterleidingnet. Op 18 december 1930 werd de Waterleiding 
Maatschappij Overijssel NV opgericht, die in snel tempo waterleidingen ging aanleggen. In de 
jaren zestig van de twintigste eeuw was bijna iedereen op dit waterleidingnet aangesloten. Een 
aantal steden had nog een eigen net maar ze sloten zich later ook aan bij de WMO. Het 
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verzorgingsgebied omvat veertig gemeenten in Overijssel. Verspreid over dit gebied heeft de 
WMO dertien pompstations, negen watertorens en negentien bodemreservoirs in Twenthe.   

 

 

 

Concordia vertoont in januari de film Genesis 2.0: zoektocht naar de mammoet. De 
Museumfabriek en Natura Docet Wonderryck Twente organiseren in samenwerking met 
Concordia een programma dat de film omlijst. 20 januari 2019. 

Deze fascinerende film toont de diverse relaties van hedendaagse mensen met 
mammoeten: de Siberische ‘mammoetjagers’ die hopen rijk te worden van mammoetivoor; 
de museumdirecteur die een dertigduizend jaar oud maar nog wonderlijk ‘vers’ kadaver 
opgraaft; de zoektocht naar geschikte cellen voor het herscheppen van een levende 
mammoet; de wetenschapper die met dit soort onderzoek de status van een popster heeft 
onder jonge studenten en de studenten die wedijveren om het beste genetica-project.  

Het Siberische landschap vormt een prachtig decor voor de fanatiek naar slagtanden 
zoekende mannen en het intieme verslag van de opgraving is ontzettend spannend. 
Daarmee in schril contrast staan de beelden van de ‘geciviliseerde’ wetenschappelijke 
wereld, die ontluisterend zijn omdat ethische afwegingen niet in het verhaal voorkomen 
en ego’s een grote rol lijken te spelen. 

 

 

Schatten uit de bodem 
 

‘Dat waardeloze ding ligt al eeuwen in de weg’, moet de Weerselose mol hebben gedacht die in 
het jaar 1931 een gouden munt omhoog duwde richting het zonlicht. De munt ‘doppia’ (een 
twee scudi d ‘oro) schittert als een kroon op een molshoop. Het is letterlijk en figuurlijk een 
gouden vondst: een munt uit de tweede helft van de zestiende eeuw met de beeltenis van de 
Spaanse koning Philips 11. 

Dankzij veel opdiep- en oppiepwerk liggen er in onze musea en in particuliere verzamelingen 
honderden munten met een vaak onbekend verhaal. Dat geldt niet alleen voor de doppia, ook 
echter voor het Keltische muntje. Het is een regenboogschoteltje uit het begin van onze 
jaartelling, dat in het jaar 1984 wordt opgepiept in Oldenzaal. En voor de Karolingische 
munten die in Borne werden gevonden en de Spaanse matten die in Denekamp uit de bodem 
opdoken. Een goede speurneus, toeval en geluk spelen een belangrijke rol bij het vinden van 
deze getuigen van het Twentse verleden. Gert Gesink uit Enschede is zo’n fortuinlijke 
speurneus. Hij vond op een en dezelfde dag het regenboogschoteltje, een zilveren penning van 
de hertog van Brabant (dertiende eeuw), een zilveren gehalveerde penning van Minden of 
Munster (twaalfde eeuw), een zilveren flabbe of  vier stuiverstuk van de stad Groningen (1599) 
en een silbergroschen (1601). 
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Er zijn meer gelukstreffers. Zo wordt in het jaar 1996 in Denekamp een Merovingische munt, 
een triëns uit Marseille uit de zesde eeuw gevonden. Ook de andere vondsten uit de daarop 
volgende eeuw voegen bouwstenen toe aan de regionale historie. Niet elke vondst is 
geregistreerd, niet elke vinder loopt met zijn succes te koop. De lijst van muntvondsten die de 
moeite waard zijn groeit. De eerste bekende vondst dateert van het jaar 1826. Met wat 
oprekken van de tijd is er zelfs al in het jaar 1620 sprake van een Twentse vondst. De Twentse 
ridder Sweder Schele tot Weleveld (Zenderen) beschrijft in dat jaar de vondst van vierhonderd 
Romeinse zilveren denarii (69 tot 138 na Christus) in Brandlecht bij Denekamp. De vondst bij 
Brandlecht behoort echter tot de categorie ‘opnieuw verloren vondsten’. Schele is niet de enige 
die over de schat schrijft. Ook zijn tijdgenoot Johan Picardt vertrouwt zijn kennis daarover 
aan papier toe. Brandlecht heeft daardoor een uitzonderlijke plaats in onze geschiedenis. Het 
Duitse dorp behoorde ooit bij Twenthe, er wordt Twents gesproken, gedacht en geleefd. De 
vondst staat weliswaar in de schaduw van toppers als de spaarschat die in het jaar 1894 in 
Amersfoort werd gevonden. Men vond zes en dertig gouden en tweeduizend munten uit de 
zestiende en zeventiende eeuw. En in Serooskerke vond men in het jaar 1966 twaalfhonderd 
goudstukken uit dezelfde eeuwen. Dat er in het arme, bijna onbewoonde grensgebied een zo 
kostbare schat werd gevonden, zegt iets over ons verleden. Oorlogen, roverij, moord en 
brandstichting geselden het gebied en alsof dat nog niet genoeg was, werd de bevolking 
geregeld geteisterd door pest en honger. 

Geen wonder dat moeder aarde werd gezien als een betrouwbaar schatbewaarster. In een 
oorlog zoals tussen de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht in de zestiende eeuw, 
wisselde de munt zelfs met de heerser. Net als in de Tachtigjarige oorlog, wanneer de ene keer 
de Spanjaarden, de andere keer de Staatsen de baas zijn. Het is dan zaak de ‘vijandige’ 
munten te verstoppen want wie met de munt van de vijand betaalt, is verdacht. En de 
verdachte is zijn leven niet zeker. Dat verklaart de vondst van vier en twintig zilveren munten 
(1520-1591) in het jaar 1959 in Denekamp. In een kannetje zitten elf Spaanse matten. De 
oudste munt is een reaal van Karel V van het jaar 1520 uit Zaragoza, de jongste munt is een 
Bourgondische rijksdaalder van de provincie Gelderland uit het jaar 1591. 

De wet zegt dat de helft van de vondst voor de vinder is, de andere helft voor de grondeigenaar. 
De Monumentenwet kent nog een bepaling die er op neerkomt dat belangrijke vondsten 
gemeld moeten worden. Het adres daarvoor is het Koninklijk Penningkabinet in Leiden. 
Vondsten zijn er , ook in Twenthe, in soorten. ‘Schatvondsten’ zijn vondsten van twee of meer 
bij elkaar gevonden munten. Daarvan zijn er in Twenthe al heel wat. De kenners 
onderscheiden spaarschatten: een zorgvuldig bij elkaar gebracht aantal munten en 
omloopschatten, een hoeveelheid munten, die of verloren of snel verborgen zijn. 
Omloopschatten geven een momentopname van de geldcirculatie. De meeste schatvondsten 
komen te voorschijn bij bouwwerkzaamheden, soms samen met andere kostbaarheden als 
sieraden, knopen en gebruiksvoorwerpen. Mensen verstoppen nog steeds geld in de grond. 

Er zijn legenden, sagen en vermoedens over verstopte kostbaarheden. Zo is er het verhaal van 
de gouden kist van Atilla de Hun, rond het jaar 1400 begraven in het Aamsveen in Enschede. 
De kist is nog nooit gevonden, ofschoon in de nacht blauwe vlammetjes boven de plek dansen. 
De blauwe vlammetjes dansen ook boven de vijver van het hof te Boekelo, waarin een 
brouwketel vol geld verzonken moet zijn. En elders ligt een schat begraven, waarvan hij die 
met wassende maan over de plaats loopt, het geld kan horen rammelen. Volgens een andere 
sage zijn tijdens de Tachtigjarige oorlog in het Saasvelder Zoekerveld een gouden tafel en een 
aantal kruiken met munten verborgen. Potten met munten worden er in de negentiende en 
twintigste eeuw wel gevonden, de gouden tafel blijft zoek. Zo’n tafel moet er ook in de 
Oldenzaalse wijk De Thij liggen, beschermd door witte wieven. Ook Nijverdal kent zulke 
verhalen. Zo moet een Nijverdalse familie zich verrijkt hebben aan een schatvondst in het 
Kozakkenparkje van Noetsele. Een tweede verhaal wil dat juffrouw Van Duren al haar geld in 
een vijver heeft verstopt. De legende van de gouden tafels in Saasveld wordt versterkt door 
andere schatvondsten. Als in het jaar 1936 op het erve Detert in Dulder (Saasveld) vier gouden 
munten en honderdvier en dertig zilveren munten uit de periode 1450-1604 worden ontdekt, 
schrijft de pers: ‘die nu voor de vierde keer aldus Vrouw Fortuna zoo onverwacht begunstigd 
was’. In het jaar 1869 worden op het erf munten gevonden bij het rooien van een wal. De 
Enschedese Courant van 17 maart 1869 meldt: ‘Knechten van den landbouwer Detert hebben 
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in de buurtschap Dulder bij het rooien eene menigte gouden en zilveren muntspeciën 
gevonden waaronder van zeer oude tijd.’ 

De grote variëteit van munten en de geringe kennis over munten, lokken valsemunters. 
Nagemaakte munten worden of geslagen (met nagemaakte of nieuw nagesneden stempels) of 
gegoten, volgens een vijftiende eeuws recept: 

Gaet yement om ende gheneert hem mit valschen ghelde te munten, dats te segghen dat hy op 
eens heren munte slaet loden, spyauteren (zinken), tymnnen (tinnen), latoenen (geelkoper), 
coperen of yseren pennyghen, ende doet die versulveren of vergoyden ende vercoept die voir 
sulvere en de gouden gelt. 

Ook in Twenthe lopen de mannen met het gietlepeltje. Zoals die vier Fransen die op 20 
augustus met hun gereedschap: het lepeltje en een niet nader beschreven ‘houten 
instrument’. Een omschrijving uit die tijd:  

Hett gelt gegaten to hebben in een holten instrument daer in hij gedaen holtasche en de leem, 
volgents genhamen een stucke goedes gelt ende die munte daer van in den leem gedruckt en 
de hett goet gelt wedder vuijtnemende. 

De Franse valsemunters hebben van een Nijmeegse schilling uit het jaar 1688 afgegoten 
muntstukken bij zich. Ze moeten nog ingesmeerd worden met in Hengelo gevonden houtas. 
Wat moet de Twentse landdrost Unico Ripperda er mee? Het advies van twee rechtsgeleerden 
uit Deventer brengt hoofddader Jacques Fleuri la Ville aan de galg. Zijn maat Guillaume Jeheu 
wordt gebrandmerkt, gegeseld en verbannen. De derde kompaan wordt gegeseld en verbannen 
en het veertien jarig hulpje komt er alleen met verbanning af. Deventer is in Overijssel niet de 
enige stad met muntrecht. Zwolle en Kampen krijgen dat recht een eeuw later en rond het 
jaar 1350 krijgt de Heerlijkheid Almelo van Gerhard van Heekeren een persoonlijk recht op 
muntslag. Daarvan wordt weinig gebruik gemaakt, de Almelose munt is daardoor uniek. In 
het jaar 1991 wordt in Friesland een zilveren Almeloër gevonden. Het Almelo’s museum voor 
Heemkunde wil de munt kopen, de Nederlandse Bank betaalt echter meer. In het jaar 1993 
vindt men in de stad Groningen een in Almelo geslagen munt. Graaf Van Rechteren geeft de 
munt in bruikleen aan het museum van Almelo. In de vroege Middeleeuwen raakte de 
valsemunter die voor de eerste keer wordt gepakt een hand kwijt. Bij herhaling mept de beul 
ook de andere hand af. En wie dan nog kans ziet valse munten te maken eindig aan de galg. 
In de veertiende eeuw eindigt de valsemunter, op de kop en de handen geboeid, in een pot 
kokende olie of kokend water.  In het jaar 1392 overkomt dat minderbroeder Jacob van Gulik. 
Hij gilt oorverdovend; de rechter is mild en laat Jacob uit de pot halen en meteen onthoofden. 
De minderbroeder redt daardoor zijn paspoort naar de hemel, waar Petrus geen gekookte 
zondaars toelaat. De gruwelijke kookdood wordt in het jaar 1598 verboden en vervangen door 
de galg. Valsemunter ‘Zwarte Peter’ Meijer heeft het vak geleerd in Hamburg van Anna Jemis. 
Hij zwerft in zijn beste jaren rond in het Twentse grensgebied en verspreid er valse flabben. 
Peter Meijer eindigde aan de galg die met een muntlepeltje was versierd. De verleiding van een 
uniek bezit is soms groot. In het jaar 1974 wordt in het rijksmuseum Twenthe een 
muntenveiling gehouden. Tegen het einde van de veiling komt een handelaar binnen met 
zeventig bijzondere munten uit het jaar 1920. Een verzamelaar uit Bussum en een 
verzamelaar uit Enschede worden voor dertienduizend en vijfentwintighonderd gulden nieuwe 
eigenaars. Ze blijken belazerd te zijn. Een Hengelose verzamelaar krijgt een paar jaar geleden 
bezoek van een mevrouw die een potje munten aanbiedt. Het potje is door haar broer in een 
sloophuis in Oldenzaal gevonden. Er zitten honderddertig goede munten in maar ook valse. 
Bij opgravingen van het Sint Agnesklooster in Oldenzaal wordt een munt opgepiept die 
Romeins lijkt. De vinder herkent een Romeinse veldheer. En aan de keerzijde twee letters: BP, 
de initialen van het benzinemerk. 

Echt Romeins zijn de honderden zilveren munten die voor het jaar 1620 in Brandlecht bij 
Denekamp worden ontdekt. In het heideveld van Albrecht van Rheede tot Brandlecht, familie 
van de Heer van Saasveld, vinden plaggenmaaiers een muntschat van honderden zilveren 
munten met de beeltenis van Romeinse keizers als: Domitianus, Hadrianus en Vespasianus. 
De Twentse ridder en rechtsgeleerde Sweder Schele tot Weleveld maakte er in het jaar 1620 
melding van in zijn familiekroniek:   
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Zo hebben ick die platz besehet; was een sompige leegte in den heide, daer in een kleinen cirkel ronte 

vierhondert penninge gefonden sinnen. Mines erachtens darhen geworpen worden van fluchtigen 

Romeinen, wan die Duitschen degens sie opgestaen gewest.  

Veertig jaar later bevestigt Johan Picard uit Bentheim, dominee en oudheidkundige dit 
verhaal. Zowel Schele als Picardt concluderen daaruit dat de Romeinen onze streken ooit bezet 
hebben. 

In de ‘Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren’ van het jaar 1844 wordt de oudste 
vondst in Twenthe, in Agelo beschreven. Ant. Schimmelpenninck vindt in het jaar 1826 op 
het Jaagopveld een urn met daarin een Romeinse koperen sestertius met de beeltenis van 
keizer Postumus. In dezelfde Almanak  wordt melding gemaakt van een zilveren Romeinse 
munt met de beeltenis van keizer Vespasianus uit het jaar 77, gevonden ‘tusschen Rijssen en 
Elsen door kleispitters 25 à 30 voeten diep voor den dag gehaald.’ Eenzelfde munt wordt 
overigens in het jaar 1996 gevonden bij de sloop van het Heilige Geest Gasthuis in Oldenzaal. 
De almanak van het jaar 1845 vermeldt de vondst van een munt van keizer Postumus in een 
Germaanse grafheuvel op de Hunebelt bij Weerselo. Oudheidkundige J.H. Stork beschrijft 
twee munten, een Hercules Magusanus Deusoniensis en een koperen munt met borstbeeld 
en onleesbare letters. Een ander spoor naar de Oudheid komt in het jaar 1869 aan het licht. 
In dat jaar worden in Denekamp bij grondwerkzaamheden honderdzestien Romeinse denarii 
gevonden. Het zijn munten met een portret van keizer Augustus. De denarii eindigen volgens 
het verhaal in Nordhorn in de smeltkroes van de goudsmid. Rechter Sudendorf uit Neuenhaus 
kan er negenentwintig redden, maar waar die gebleven zijn? Pas in het jaar 1937 geeft de 
Twentse grond opnieuw een postumus terug, bij werkzaamheden in de Grotestraat in 
Oldenzaal. In het jaar 1990 wordt er met een metaaldetector een bronzen gallienus uit de 
derde eeuw uit de Deldense bodem opgepiept. Twee jaar later komt er, opnieuw in Delden, op 
dezelfde manier een sestertius uit de tweede eeuw tevoorschijn. 

Er trilt iets in de archeologenwereld als in de herfst van 1987 in Hertme (nu de Bornse wijk 
Stroom Esch) een Karolingisch graf met zilveren munten wordt aangetroffen. Op een diepte 
van zestig centimeter leggen leden van de Twentsche afdeling van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland (AWN) sporen van een graf bloot. Een van de leden spit nog wat 
na, waarbij de nieuwsgierigheid nog sterker lijkt dan de precisie. Er komen twee ruitersporen, 
een vleugellans en brokstukken van een tweezijdig slagzwaard van bijna een meter 
tevoorschijn. Dat zwaard is gestoken in een schede van berkenhout en bekleed met leer 
waarop textielresten zichtbaar zijn. Onder het zwaard ligt een groenige roestklomp, 
vermoedelijk van een gesp of een beurs. Die roestklomp bestaat uit zestien Karolingische 
zilveren denarii uit de tijd net voor en kort na de kroning van Karel de Grote tot keizer. De 
jongste munt dateert van het jaar 825, de oudste van het jaar 790 of 793. Andere munten zijn 
geslagen in Dorestad (Wijk bij Duurstede). Waaraan is de man in het graf gestorven? Het is 
niet meer vast te stellen en daardoor krijgt de fantasie de ruimte. Is hij een belangrijk man 
geweest en daarom op zijn erf begraven? Of een Karolingische leider van Twenthe? Of een 
verdwaalde officier uit het leger van Karel de Grote? Of een missionaris die door boeren is 
vermoord? 

Na het jaar 800 lijkt de munt uit Twenthe verdwenen. Er zijn geen munten gevonden uit 
volgende eeuwen. Al moet muntgeld al in de elfde eeuw bekend zijn geweest omdat de Twentse 
boeren hun Heer met penningen moesten betalen. Op 18 mei 1921 meldt het Twentsch 
Zondagsblad dat in een Almelose moestuin tegenover Huis Almelo, een zilveren denier van 
voor het jaar 1267 is opgegraven. Op het muntje staat een bisschop met een mijter. Een zelfde 
munt komt naar boven bij de opgraving van het Sint Agnesklooster in Oldenzaal. Daaronder 
een kleine penning van Gelre, geslagen in Arnhem onder graaf Otto 11 (1229-1271). Nog 
oudere munten komen in het jaar 1847 in Lonneker op de schop bij graafwerk in een oude 
wal van het erve Welman. De driehonderdtweeënzeventig munten (twee gouden, de rest 
zilveren) van de jaren 1290 tot 1375, zitten in een paar potten. In Vriezenveen komt in het 
jaar 1959 bij een leemput een harde klont op de schop. Een wasbeurt brengt helderheid: 
negentien zilveren munten uit de periode 1350-1390. 

Het blijft ook na de dertiende eeuw onrustig in het dun bevolkte Twentse land. De bewoners 
van de zeven sluimerende plattelandsstadjes, de vijftien dorpen met een eigen kerk, de 
verspreide boerengehuchten en de dertig adellijke huizen en vijf kloosters worden regelmatig 
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beroofd en bedreigd door elkaar bestrijdende legertjes en loslopende struikrovers. Wie geld 
heeft, zoals Adriaan van Saesfelt, familie van de Heer van Brandlecht, vertrouwt zijn geld toe 
aan de aardse kluis. Dat geld komt eind februari 1936 weer tevoorschijn wanneer er een beek 
wordt aangelegd bij het erf van boer Detert. Na het vertrek van de archeologen doet de 
zeventienjarige Hendrik Detert het graafwerk dunnetjes over. Hij vindt een gaaf kruikje met 
een wapenschild. Het kruikje is gevuld met vier gouden en honderdvierendertig zilveren 
munten uit de periode 1405-1604. Ze zijn afkomstig uit Spanje, het bisdom Luik, de Zuidelijke 
Nederlanden, Brabant, Henegouwen, Vlaanderen, Gelderland (Zutphen), Overijssel (Kampen, 
Deventer, Zwolle), Friesland, Oost-Friesland, Utrecht en Doornik. De vondst wordt gemeld bij 
de pastoor. Die adviseert geheimhouding en neemt contact op met de oudheidkundige G.J. 
Ter Kuile. Veertien dagen later ligt het geheim aan diggelen en schrijft Ter Kuile in de krant: 
‘De munten zijn merkwaardig gevarieerde typen die ons herinneren aan markante 
volksbenamingen als realen, briquetten, stuivers, patards, florijnen, stooters, flabben, 
roosschellingen, snaphaanschellingen, dubbele jagers, ducaten. De vier gouden munten zijn 
het fraaist en waardigst ook om hun zeldzaamheid.’ Het Palthehuis lijkt een veilig huis voor 
de munten. Toch raken meer dan veertig munten spoorloos. 

In de periode 1423-1431 golft krijgsgeweld en roverij over het Twentse land. De bisschop van 
Utrecht vecht met  hertog Arent van Gelre. De Gelderse hertog overvalt in het jaar 1427 
Overijssel en Drenthe. Nagge (17e eeuw) schrijft hierover: ‘Welke hij jammerlicke verdorf ende 
verwoesstede soo dat het aldaer seer qualicke toegink.’ Het is dus nauwelijks een verrassing 
dat de schatvondst in het jaar 1923 in Ambt Delden munten uit die tijd oplevert. Bij grondwerk 
op de akker van het Twickeler erve De Schutter in de buurtschap Sint Annabrink vindt boer 
J. Assink een Jacobakruikje met driehonderddrieëndertig dunne zilveren munten (1375-
1421). G.J. Ter Kuile schrijft: ‘In die wisselvallige tijden van avontuur en hartstocht moet onze 
schat aan de aarde zijn toevertrouwd. Door wie? En waarom? Heeft niet voor vijf eeuwen de 
vervloekte gelddorst een man verleid om op het gezicht van deze vracht zilverlingen een 
‘doetslach’ te plegen? De vondst is een waarlijk verrassend gezicht, die ruim driehonderd stille 
getuigen uit lang vervlogen, veel bewogen tijd bijeen te zien, in een prachtig donker groene 
patine of oxyde (patina: grijsgroene roestlaag op oude munten).’ Het gaat om: grooten, tuinen, 
griffioenen, vierlanders, drielanders, kromsteerten, rozebekers, botdragers, gemunt door de 
graven van het Hollandse, Henegouwse of Beierse Huis. Er zijn munten bij van de bisschoppen 
van Utrecht, van de Gelderse hertogen, de heren van Brabant en stedelijke munten uit Kleef, 
Aken, Luik en Milaan. Boer Assink brengt de munten aan de rentmeester van Twickel. Daar 
worden ze uit de kluis gestolen en later door de politie teruggevonden bij de dief. 

Uit de vijftiende eeuw dateert ook de nooit eerder in ons land gevonden gouden munt die 
Miriam Averink (13 jaar) in het jaar 1973 ziet liggen bij werkzaamheden in Oldenzaal. Het is 
een voor het jaar 1434 in Brugge geslagen gouden rijder. Ook in het jaar 1973 ondergaat de 
hervormde kerk in Borne een restauratie. Daarbij treft men onder de vloer een kwart groot 
(1402-1423), een halve plak (1423-1432) en drie  Drie Stedenplakken uit het jaar 1556. 
Slopers vinden in het jaar 1897, bij de bouw van een school van de zusters Franciscanessen, 
zes en dertig gouden en zilveren munten. De Twentsche Courant meldt al de volgende dag dat 
de munten, netjes bewaard in een potje onder een steen, dateren uit de twaalfde of dertiende 
eeuw. ‘Sommige hebben ongeveer de grootte van een rijksdaalder en de dikte van een 
dubbeltje’, aldus de krant. Onderzoek stelt de uitgifteperiode vast: de jaren tussen 1484 en 
1538. 

Bij een ruilverkaveling in Denekamp komt in het jaar 1959 een Siegburger kannetje 
tevoorschijn met vier en twintig zilveren munten uit de jaren 1520 tot 1591. Daarbij valt het 
grote aantal Spaanse matten (elf) op, twaalf munten zijn in Nederland gemunt. Volgens het 
Penningkabinet komt een dergelijke gemengde vondst zelden voor. Het Denekampse museum 
Natura Docet (de natuur onderwijst) krijgt er een paar. In Buurse worden in het jaar 1921 bij 
graafwerk in een Jacobakannetje driehonderddrieëntwintig munten aangetroffen uit de jaren 
1540 tot 1626. Er zijn ondermeer twintig Nederlandse en twee Duitse zilveren daalders bij. 
Streekhistoricus J.J. Van Deinse spreekt over leeuwendaalders, arendsdaalders, 
philipsdaalders, 28-stuiverstukken, snaphaanschellingen, roosschellingen, stuivers, duiten, 
realen en een Engelse six-pence. Tien procent van de gevonden, en vooral in Zwolle, Kampen 
en Groningen geslagen munten wordt onherkenbaar genoemd. De jongste munt is van het 
jaar 1626. Groter in waarde maar bescheiden in aantal zijn de drie gouden munten die in het 
jaar 1937 in Lemselo, op het boerenbedrijf Burnink, in een geelbruin geglazuurd Duits 
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kannetje worden gevonden. Het zijn drie gouden Philippusgulden uit de zestiende eeuw. Twee 
van de munten zijn afkomstig uit Brabant, de derde uit Holland.  

In de jaren 1917 en 1921 worden in Oldenzaal bij grondwerkzaamheden Brabantse oorden 
gevonden. Graafwerk levert in het jaar 1997 in het Oldenzaalse stadscentrum een gouden 
postulaatgulden op uit het jaar 1503 en een zilveren Zaltbommelse daalder uit de jaren 1579 
tot 1581. Een paar jaar eerder, in het jaar 1993, worden tijdens werkzaamheden bij het oude 
raadhuis van Oldenzaal drie plakken van een drie-rijksstedenmunt (Kampen-Zwolle-
Deventer) aangetroffen. 

In het jaar 1928 graaft boer Derk Jan Kamphuizen bij werkzaamheden op zijn erve Groot 
Kalvenhaar in Hulzen (Nijverdal) een schat op van honderdzestien zilveren munten uit de 
jaren 1681 tot 1738, die in een pot – een halve meter onder de grond –  bewaarde zijn gebleven. 
‘Bijna allen in gaven toestand’, meldt het Twentsch Volksblad op 7 juli. De Oudheidkamer 
Twenthe wil de muntschat, over de verkoop wordt stug onderhandeld. Kamphuizen vraagt 
vijfenzestig gulden, Van Deinse, voorzitter van de Oudheidkamer, biedt veertig gulden. Als 
Van Deinse zijn zin niet krijgt moppert hij: ‘Jammer dat de boer zo taai is en hij krijgt werkelijk 
teveel voor zijn vondst. Maar ik weet best hoe het met zulke menschen gaat en begrijpt wel 
dat er niets aan te doen is. We zullen daarom maar door den zuren appel heenbijten.’ Tevreden 
is Van Deinse er niet mee. ‘Wanneer de munten niet in de buurt en bij de afbraak van een 
huis gevonden waren, hadden wij ze zeker niet gekocht. Een gewone antiquair zouden wij ze 
niet afgekocht hebben, daar de antieke waarde nihil is.’ 

Meer dan dertig jaar later, in het jaar 1968 trekt Deurningen de aandacht met een opgraving 
op het eeuwenoude erve Jonkman. De buurman kijkt toe als de zeventienjarige Johan Kooiker 
onder een bestaande vloer aan het spitten is. ‘Schatgraven’, vraagt hij. ‘Hier hef nog nooit geld 
wes en dat zal d’r ook nooit kommen’, lacht moeder Kooiker. Johan ontdekt eerst een oude 
vloer, daaronder een harde leemlaag. Hij stoot op een diepte van een halve meter, op een potje 
met vierendertig zilveren munten uit de jaren 1693 tot 1734. De vondst is een troost voor de 
familie Kooiker want vader Kooiker verstopte in de oorlog een melkbus vol zilvergeld in de 
grond. De melkbus is nooit teruggevonden. Johan geeft zijn schat in bruikleen aan de 
Oudheidkamer Twenthe. In het jaar 1967 vinden elektriciens die bij de oude begraafplaats 
Het Schild in Rijssen een lichtmast plaatsen, een potje met een en zeventig koperen en één 
zilveren munt (1658-1794). In Hellendoorn worden in het jaar 1918 acht en twintig zilveren 
munten (1775-1861) gevonden. Slopers van de hervormde kerk in Oldenzaal ontdekken in het 
jaar 1933 in het mortelwerk een koperen muntje uit het jaar 1784. Opgravingen bij het Huis 
te Hengelo leveren eind negentiger jaren (twintigste eeuw) bronzen en koperen munten op uit 
de zeventiende eeuw. Enschedeër Henk Gerberink (21 jaar) ontdekt in het jaar 1969 bij 
werkzaamheden in een café munten uit de negentiende eeuw. Kraanmachinist P. Slaghekke 
treft in het jaar 1983 in Almelo een pot met zilveren dubbeltjes en vijftien kilo kopergeld uit 
de jaren 1883 tot 1940. Hij mag als vinder zeven kilo houden. 

Archeologen en detector-amateurs koesteren uiteenlopende opvattingen over het gebruikt van 
metaaldetector. In Twenthe valt dat nog wel mee omdat de serieuze amateurs er geen 
archeologische cowboys zijn maar deskundige en geëngageerde medewerkers van het Rijks 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland 
(AWN). Hun betrokkenheid heeft bij heel wat graafwerkzaamheden in bijvoorbeeld Oldenzaal 
vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit de nog geheime lijst van vondsten bij het Agnesklooster. 
Daarop staan al meer dan honderd – zelfs op grote diepte – gevonden gouden, zilveren en 
koperen munten uit de twaalfde tot de zeventiende eeuw. Eén daarvan is de zilveren munt uit 
de dertiende eeuw die in naar Almelo afgevoerde grond werd opgepiept. Ook andere 
graafwerkzaamheden in Oldenzaal leiden tot (piep)vondsten: bij het oude Heilige 
Geestgasthuis een Romeinse Vespasianus, bij het politiebureau een oord uit het jaar 1578, 
bij de afgraving voor het zwembad een zeelandia, een tweestuiverstuk uit het jaar 1699, bij de 
afgraving van een vroeger bleekveld een zilveren munt uit begin vijftiende eeuw. Bij de 
Plechelmusbasiliek piept een detectoramateur een drie-stedenmunt en een groot (1556-1558) 
op en ook op de akkers rond Oldenzaal (Tankenberg) zilveren munten. In Enschede wordt in 
het jaar 1980 een gouden munt uit het jaar 1684 opgepiept bij een kerkhof aan de 
Espoortstraat. In Nijverdal tenslotte worden in het jaar 1981 met een pieper twee rolletjes met 
zilveren gulden van koning Willem 11 en Willem 111 gevonden. 
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De lijst van muntvondsten kan nooit volledig zijn. In Twenthe zijn de laatste jaren meer dan 
duizend munten gevonden, de meeste van geringe waarde. Ongeveer dertig procent daarvan 
is naoorlogs, vijfendertig procent dateert van de jaren 1800 tot 1945 en dertig procent van de 
jaren 1600 tot 1800; nog geen vijf procent is nog ouder. Negentig procent van de gevonden 
munten bestaat uit koper of nikkel, tien procent uit zilver en nog geen nul komma één procent 
uit goud. Van die munten is een kwart buitenlands, vooral afkomstig uit Duitsland. Er werd 
opnieuw gegraven bij de Plechelmusbasiliek en de schatgravers van de een en twintigste eeuw 
popelden van ongeduld om met de detector rond te gaan. Dat stille wachten was er ook in 
Almelo waar het oudste deel van de binnenstad op de schop ging. 

Muntschatten spreken tot de verbeelding. In talloze jongensboeken en Hollywoodfilms graaft 
de held een kist op met gouden of zilveren munten die hij vervolgens gelukzalig door zijn 
handen laat glijden. Meestal wordt hij daarna belaagd door schurken. Helaas gaat men nooit 
in op de achtergronden van het begraven van een schat terwijl dat nu juist het meest 
interessante deel is. In vroeger tijden bestond er geen banksysteem zoals wij dat kennen. Je 
kon geen kluis huren om waardevolle bezittingen in op te bergen. De enkeling die over een 
wat grotere hoeveelheid geld beschikte was genoodzaakt andere oplossingen te bedenken. 
Meestal verstopte men het geld in de grond. Dat was natuurlijk niet zonder risico. Men kon 
gevolgd worden of zijn bezit kwijtraken aan een toevallige vinder. Niet zelden bleven rijke 
families berooid achter wanneer de Heer van het Huis plotseling kwam te overlijden en hij zijn 
familieleden niet op de hoogte had gesteld van de geheime bergplaats. Vooral in tijden van 
oorlog werden kostbaarheden begraven. Zo kon de vijand er geen beslag op leggen. Men hoopte 
de beproevingen heelhuids te doorstaan om in rustiger tijden de bezittingen weer op te graven, 
maar dat was niet iedereen gegund. Ook soldaten begroeven vaak hun soldij vlak voor een 
beslissende slag. In de archeologie is dit een bekend gegeven. Zo kan men aan gevonden 
muntschatten ongeveer opmaken langs welke route een leger optrok. In de eerste eeuw voor 
Chr., tijdens de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius, begroeven zelfs zoveel mensen hun 
geld dat er in het Romeinse rijk een tijdelijk tekort ontstond. Er moeten sinds de uitvinding 
van het geld, zesentwintighonderd jaar geleden, miljoenen ‘kluisjes’ in de grond zijn gemaakt. 
Het overgrote deel daarvan is weer opgehaald of in de loop van de eeuwen gevonden door 
boeren. Toch duiken iedere maand nog een paar kleinere schatten op. Onlangs haalde een 
vondst in Nederland de voorpagina’s. Een amateur-archeoloog was op een akker in het 
Limburgse Echt gestuit op zeventien zilveren munten uit de eerste eeuw voor Christus, de 
zogeheten regenboogschoteltjes. Waarschijnlijk zijn het de eerste munten die in Nederland 
zijn geslagen en wel door de Batavieren. Uiteraard kunnen we de motieven voor het begraven 
van een schat indenken. Toch is het jammer dat nauwelijks schriftelijke bronnen zijn 
overgeleverd die hier dieper op ingaan. Logisch, want wie schreef nou in zijn dagboek dat hij 
zijn geld ergens had verstopt? Dat deed echter Samuel Pepys wel, hij was een ambtenaar uit 
Londen die een dagboek bijhield van de jaren 1660-1669. Uit zijn aantekeningen krijgen we 
niet alleen een fascinerend beeld van Londen in het midden van de zeventiende eeuw, het 
toeval wilde dat Pepys ook een enorme hoeveelheid munten begroef en daar uitvoerig verslag 
van deed. Een uitgelezen kans voor historici en numismatici (numismatiek: munt- en 
penningkunde) om inzicht te krijgen in alle facetten van het begraven van een schat. In het 
jaar 1667 vernietigen Hollandse oorlogsschepen onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter 
tijdens een verrassingsaanval de gehele Engelse vloot, die voor anker ligt in de rivier de 
Theems. Pepys, inwoner van Londen, vreest dat de Hollanders op het punt staan de stad in 
te nemen. In paniek stopt hij al zijn geld – ruim vierduizend ponden in de vorm van gouden 
munten – in zakken en stuurt zijn vrouw en zijn vader erop uit om ze te begraven bij hun 
vakantiehuis in een dorpje bij Londen. De vrouw van Pepys en zijn oude, stokdove vader 
vluchten de stad uit. Onderweg, in een scherpe bocht, vallen de zakken uit het rijtuig 
waardoor de gouden munten over straat rollen. Gelukkig zijn er geen andere mensen in de 
buurt en het lukt de twee om ongezien de munten te verzamelen en hun weg te vervolgen. 
Aangekomen bij het vakantiehuis zoekt de vrouw van Pepys, nog steeds niet bekomen van de 
schrik, samen met haar schoonvader naar een veilige bergplaats. Wat hen bezielt is een 
raadsel, maar ze besluiten om de vierduizend gouden munten midden op de dag te begraven 
in de voortuin van het huis. Nog een geluk is dat het zondag is en de meeste dorpsbewoners 
in de kerk zijn. Een paar maanden later vindt Pepys de situatie veilig genoeg om het geld op 
te halen. De Hollanders zijn weer verdwenen en Londen is gespaard gebleven. Wanneer hij 
aankomt bij het vakantiehuis en hoort dat de zakken zijn begraven in de voortuin, breekt het 
angstzweet hem uit. Pepys hoopt maar dat zijn fortuin niet is gestolen. Wat de zaak nog erger 
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maakt is dat zijn vrouw en vader de exacte plek zijn vergeten. Diep in de nacht, gewapend met 
een schop en een lantaarn, begint Pepys te graven op vage aanwijzingen van zijn stokdove 
vader die uit het raam hangt. Na een paar uur is het raak maar de schop doorboort de 
halfvergane zakken waardoor de munten verspreid raken. Er zit niets anders op dan de grond 
af te graven en te zeven met water. Een vloekende Pepys weet op twintig pond na alle munten 
terug te vinden. Dit verslag van Pepys geeft een goed inzicht in de beweegredenen voor het 
begraven van een schat en de problemen die daarbij kunnen optreden. In het geval van Pepys 
liep het goed af, maar het had weinig gescheeld of honderden jaren later zou iemand die in 
zijn tuin aan het spitten was, zijn gestuit op vierduizend gouden munten.  

 

 

Enschede 

 

De vindplaats van de archeolgische plek ligt op een dekzandrug op de oostelijke zijde van de 
stuwwal van Enschede. Door de keileem van de stuwwal kon regenwater niet goed wegzakken 
zodat in grote gebieden natte gronden ontstonden. De dekzandruggen vormden droge plekken. 
De jagers-verzamelaars zochten deze plekken op om voor korte of wat langere tijd hun kampen 
op te slaan. 

Kleine stukjes vuursteen zijn bij archeologisch veldonderzoek met grondboringen 
gevonden. In een latere fase zijn er enkele proefsleuven gegraven om nog eens goed te 
onderzoeken wat de omvang, diepteligging en aard van de vindplaats was. In de proefsleuven 
zijn de bodemlagen precies in kaart gebracht en zijn de lagen in vakjes van vijftig  bij vijftig 
centimeter uitgezeefd. Per vakje zijn de aantallen en soorten bewerkte vuurstenen bekeken. 
Vervolgens konden er tekeningen worden gemaakt met de dichtheden van vuurstenen over de 
uitgegraven proefsleuven. 

Op de tekeningen zijn grotere en kleinere concentraties zichtbaar. Elke concentratie is een 
plek waar een kamp is geweest. De kleine concentraties zijn van kleine, kortdurende kampen, 
misschien een paar dagen of een week. De grotere concentraties zijn de resten van grote 
kampen. De bevolkingsdichtheid was laag. Misschien dat er in Twente een paar families 
rondtrokken die deel uitmaakten van een grote familiegroep met een leefgebied tot ver buiten 
Twente.  

We mogen er van uit gaan dat deze dekzandrug in de periode van het mesolithicum vele 
tientallen, maar misschien wel bijna honderd keren een plek is geweest waar de jagers-
verzamelaars zijn geweest. Dat wil niet zeggen dat ze er elk jaar kwamen. Misschien een tijd 
lang twee keer per jaar een paar weken, dan misschien een paar generaties helemaal niet en 
dan misschien wel een paar generaties lang elk jaar met een grote groep. Het kan allemaal. 
Het Mesolithicum duurde ruim vijfduizend jaar en zelfs als er één keer in de honderd jaar een 
groep op de dekzandrug kampeerde dan zijn er nog vijftig vuursteenconcentraties ontstaan. 

Slechts een klein deel van de vuursteenconcentraties op de dekzandrug is opgegraven. Er zijn 
er zeker nog veel meer en dat is ook de reden dat er voor gekozen is om deze in de bodem te 
bewaren en te beschermen. 

Het Holoceen is de geologische periode na de laatste ijstijd. Het Holoceen bestaat uit meerdere 
deelperioden. In het begin van het Holoceen is de gemiddelde jaartemperatuur snel gestegen. 
In een periode van ongeveer duizend jaar met bijna 15 graden. Tussen circa 9300 en 5700 
jaar geleden was er de periode van het Atlanticum. In die periode was het gemiddeld nog wat 
warmer dan tegenwoordig. Heel ons land was bedekt met bos. De zandgronden waren bedekt 
met een gesloten gemengd eikenbos. Dit bos bestond uit een gevarieerd loofbos met eik, linde, 
iep, es en hazelaar. Lokaal, en vooral afhankelijk van de verschillen vochtigheid van de bodem 
kunnen er variaties in bostypen zijn geweest. Zo zal in beekdalen en moerassige gebieden 
vooral een zogenaamd elzenbroekbos aanwezig zijn geweest. Ook waren en nog 
smeltwatermeren met open water en natuurlijk beken die in de Dinkel vloeiden. 
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De mensen leefden van de jacht en al het andere wat de natuur bracht. Het waren jagers-
verzamelaars. Ze jaagden op edelherten, reeën, vossen, everzwijnen, bruine beren, elanden en 
wolven, bevers, otters en vele vissen als snoek, steur, karper, baars, brasem en paling. 
Daarnaast werd gejaagd op een breed scala aan vogels waaronder zwanen, ganzen en eenden. 

Plantaardig voedsel werd verkregen door het verzamelen van zaden, kruiden, bessen en 
vruchten en andere eetbare planten, knollen en hazelnoten.  

De mensen leefden in kleine groepen die door het landschap rondtrokken. Die groepen konden 
bestaan uit een of meerdere families van enkele generaties. De verblijfplaatsen worden 
basiskampen genoemd. Vanuit een basiskamp werd de omgeving afgezocht en bejaagd op 
voedsel en materialen die ze nodig hadden. Na verloop van tijd, als de omgeving van het 
basiskamp was afgezocht trok men verder, mogelijk een tiental kilometers, en werd een nieuw 
kamp ingericht.  

Aangenomen wordt dat vrouwen en kinderen zich vooral bezig hielden met het verzamelen 
van plantaardig voedsel en dat de mannen in de omgeving of misschien ook ver buiten het 
kamp jaagden. Als ze dan enige dagen verder weg waren, richtten ze kleine jachtkampjes in. 
Uitgebreidere contacten met andere familiegroepen kwamen vooral tot stand tijdens grotere 
bijeenkomsten. 

Omdat mensen rondtrokken werden er geen echte huizen gebouwd. Er werd gewoond in 
tentachtige hutten van dierenhuiden of rietmatten over een skelet van buigzame takken of 
dunne stammetjes. Bij het verplaatsen naar een nieuw kamp werden de huiden meegenomen. 

Van de tijdelijke kampen vinden we niet veel terug. De enige onvergankelijke materialen die 
de mensen gebruikten waren steen en vuursteen. Het maken van potten kwam pas veel later 
en metaal kende evenmin. De meeste gebruiksvoorwerpen waren van hout, been en gewei en 
leer. Dit zijn materialen die in de bodem snel vergaan, en zeker na duizenden jaren.  

Kleding moet vooral gemaakt zijn geweest van huiden en vellen. Voor zover bekend zijn er 
geen resten van geweven of gebreide kleding gevonden.  Bron: Enchede.nl.  
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Elsgraven en Entergraven  
 

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van delen van stroomdalen van de Elsgraven 
en Entergraven ter hoogte van Enter is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Bij de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers zullen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd die 
eventueel aanwezige archeologische grondsporen kunnen verstoren. De maximale 
verstoringsdiepte zal ongeveer 1,80 meter bedragen. Voor het bureauonderzoek is de relevante 
archeologische kennis over de plangebieden en de directe omgeving verzameld. Hiervoor zijn 
bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische 
geografie. De locaties (Noord en Zuid) liggen in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. 
Zowel de Elsgraven als de Entergraven doorsnijden zones met (gordel)dekzandruggen en/of 
dekzandkopjes. Doordat delen van de beken door of langs deze hoger gelegen delen van het 
landschap lopen of uitmonden in het beekdal van de Midden-Regge hebben zij op de 
archeologische verwachtingskaart van de gemeente Wierden een middelhoge of hoge 
archeologische verwachting toegekend gekregen. De kans op archeologische resten in en langs 
de waterlopen is wel degelijk aanwezig. Voorbeelden van aan te treffen archeologische resten 
zijn overblijfselen van vis- en vaaractiviteiten of resten van oversteekplaatsen of doorwaadbare 
plaatsen. Daarnaast kunnen op de flanken van de beekdalen jachtkampementen hebben 
gelegen. Bekende archeologische waarden in en rond de onderzoeklocaties laten zien dat in 
de regio reeds vanaf de steentijd menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden en er tot aan 
de nieuwe tijd sprake is van bewoningscontinuïteit.   

Het betreft de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de beken Elsgraven en Entergraven. 
Hierbij zal aan één zijde van de oevers het talud worden uitgegraven over een breedte van 
ongeveer vierenhalve meter. De zijde (oost/west) waar deze oever zal worden uitgegraven 
verschilt per gedeelte van het tracé. De maximale verstoringsdiepte, gerekend vanaf het 
maaiveld van de huidige oever, zal ongeveer één meter tachtig bedragen. De 
graafwerkzaamheden die gepaard gaan met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers 
kunnen eventueel aanwezige grondsporen aantasten.  
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Enter, Elsgraven-Entergraven. De plangebieden zijn rood omlijnd. Locatie Noord bestaat uit 
een deel van de waterloop de Elsgraven en een gedeelte van de Entergraven. Locatie Zuid ligt 
ten zuiden van Enter en beslaat een zuidelijk deel van de Entergraven. [Naar: ANWB, 
2004.Topografische Atlas Overijssel 1:25.000. ANWB bv, Den Haag. Eén vierkant op de kaart 
komt overeen met één vierkante kilometer]. 

Enter wordt omzoomd door de beken Elsgraven en Entergraven. De beek Entergraven begint 
bij de Potbeek aan de Holtdijk en stroomt langs Enter naar de Midden-Regge. Bijna aan het 
eind voegt de Elsgraven, die vanaf het buitengebied van Markelo komt en eveneens langs 
Enter stroomt, zich bij de Entergraven. Het plangebied bestaat uit twee delen, een deel ten 
noorden en een deel ten zuiden het dorp Enter. Locatie Noord bestaat uit het gedeelte van de 
Entergraven dat loopt van de Midden-Regge tot de Wierdenseweg over een lengte van 1450 
meter en uit een deel van de waterloop de Elsgraven  over een lengte van 2100 meter. Locatie 
Zuid betreft de loop van de Entergraven op het traject Morslaan-A1 (340 meter) en op het 
zuidelijk aansluitende traject A1-Goorseweg (1500 meter).  
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Enter, Elsgraven-Entergraven. Uitsnede van de hoogtekaart op basis van het AHN (Actueel 

Hoogtebestand Nederland). Plangebied locatie Noord en Zuid zijn met een rode lijn 

weergegeven. 
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De enige waarneming die binnen het plangebied ligt is nummer 2536. Het gaat hier om de 
funderingsresten van het voormalige herenhuis Leijerweerd. De eerste vermelding van deze 
buitenplaats is te vinden in het schattingsregister van Twenthe uit het jaar 1475. Het 
herenhuis is in gebruik geweest tot 1883, toen het voor afbraak werd verkocht. Noordelijk 
aangrenzend aan locatie Noord ligt een terrein met een hoge archeologische waarde. Het is 
deel van een esdekcomplex waar drie vuursteenvindplaatsen zijn ontdekt. Vermoedelijk liggen 
op dit terrein resten van een mesolithisch kampement en een neolithische nederzetting. Een 
ander terrein met prehistorische bewoningsresten uit de periode mesolithicum tot en met 
ijzertijd werd gevonden op ongeveer anderhalve kilometer westelijk van locatie Noord.  
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Er is in de omgeving van locatie Noord een derde terrein met archeologische waarden bekend 
(13625) op een afstand van vijfhonderd meter oostelijk van het plangebied. Ter plaatse zijn op 
een deel van een esdekcomplex sporen gevonden van een inheems-romeinse nederzetting met 
bijbehorend crematiegrafveld. De vondsten waarop de identificatie berust zijn een urn met 
crematieresten en twee fibulae/mantelspelden en twintig scherven handgevormd aardewerk 
uit deze zelfde periode (22218). Daarnaast werden in de omgeving ook een hutkom, waterput, 
enkele kuilen met brandsporen, een ander deel van een crematiegrafveld, meerdere 
crematiegraven met bijgaven en resten van een boerderij of schuur gevonden. Deze dateren 
eveneens uit de romeinse tijd. Meer grafveldgerelateerde vondsten in de vorm van kommen en 
schalen zijn gemeld onder waarnemingsnummers 4952 en 4960. Dat het gebied in en rond 
de es al vóór de Romeinse Tijd bewoond werd laten de vele prehistorische vondsten zien. Zo 
werden er drie losse vondsten gedaan van verschillende typen stenen bijlen op ongeveer een 
kilometer ten oosten van locatie Noord. Deze kunnen gedateerd worden in het neolithicum tot 
en met de bronstijd. Een doorboorde bijl van gewei werd eveneens als individueel artefact 
ontdekt. Andere vroeg-prehistorische artefacten die werden gemeld bestaan uit vuurstenen 
werktuigen als spitsen, klopstenen, een schrabber en verbrand vuursteen. Het materiaal 
daterend uit de bronstijd en ijzertijd zijn aardewerk, planken van waterputten, 
huisplattegronden, plattegronden van spiekers (graanschuren), kuilen en een urnenveld. 
Middeleeuwse resten zijn ook bekend binnen een straal van anderhalve kilometer rondom 
locatie Noord. Dit betreffen voornamelijk scherven van kogelpotaardewerk, maar ook resten 
van greppels/sloten, afvalkuilen, huttenleem, dierlijk bot etc. van een elfde/twaalfde eeuwse 
boerderij en een vroeg-middeleeuwse slijpsteen. Vondsten uit de late middeleeuwen tot nieuwe 
tijd zijn de resten van de Sint Anthoniuskapel, een kruikje van steengoed, 
baksteenfragmenten en scherven van roodbakkend geglazuurd aardewerk.  

Er zijn drie waarnemingen waarbij het archeologisch vondstmateriaal dat werd aangetroffen 
niet tot op een duidelijke tijdperiode kon worden teruggevoerd. Tenslotte is er één 
vondstmelding (nog niet geregistreerde waarneming) op zeshonderd meter ten oosten van het 
plangebied aanwezig waar ook resten uit de steentijd, romeinse als nieuwe tijd gemeld zijn. 
Dit geeft eveneens de bewoningscontinuïteit van het gebied aan. Voor locatie Zuid zijn er geen 
archeologische waarden bekend in het gebied zelf en tot honderdvijftig meter rondom. De 
dichtstbij liggende melding ligt op honderdvijftig meter oostelijk en betreft vuurstenen 
afslagen, twee kernen en drie klingen uit het laat-paleolithicum. Op een afstand van ongeveer 
zeshonderd meter ligt een terrein waar resten van een mesolithisch kampement zijn gevonden 
in de vorm van tweehonderdvijftig stuks vuursteen, geretoucheerde vuurstenen werktuigen, 
schrabbers, klopstenen en kleine werktuigen van kwartsiet en op een andere locatie is meer 
vuursteen gevonden, alsook een A-spits en een vermoedelijke boomstamkano. Ook werd ter 
hoogte van waarnemingsnummer 21514 een totaal van tweehonderdvijfentachtig vuurstenen 
artefacten aangetroffen van een laat-paleolithisch Tjongercomplex, maar er is mogelijk ook 
mesolithisch materiaal bij. Verder oostelijk ligt eveneens een archeologisch waardevol terrein 
waar een mesolithisch kampement is ontdekt. Meer werktuigen uit deze periode zijn gevonden 
ten westen van het plangebied locatie Zuid, maar ook aardewerk uit de ijzertijd. Op deze zelfde 
plek is melding gemaakt van klokbeker-aardwerk uit het neolithicum en scherven 
Wikkeldraadaardewerk uit de vroege bronstijd. Noordelijker vinden we een terrein met resten 
uit de romeinse tijd, vastgesteld op basis van de vondst van scherven handgevormd aardwerk 
en een afvalkuil met handgevormd aardewerk. Oudere vondsten komen ook in en rond het 
terrein voor. Er is vuursteen gevonden uit het laat neolithicum en zijn er afvalkuilen gevonden 
met aardewerkscherven uit de midden-bronstijd en tevens fragmenten van kookstenen uit de 
ijzertijd. Tenslotte zijn de late middeleeuwen en de nieuwe tijd vertegenwoordigd door 
scherven Paffrath en Pingsdorf-aardewerk, steengoed en gedraaid aardwerk. Ten oosten van 
het plangebied liggen nog het bouwhuis en de gracht behorende bij het voormalige herenhuis 
Kettelaar. De twee vondstmeldingen 414394 en 414395 en de waarnemingen 22231 en 23110 
leveren geen duidelijke aanwijzingen voor dateringen van vondsten en over de context. 

In het Numismatisch Informatiesysteem (NUMIS) wordt in de gemeente Wierden melding 
gemaakt van de vondst in 1989 van een koperen munt (follis) uit de periode 605-606 n. Chr. 
(NUMIS-nummer 1011597). De munt werd samen gevonden met een groot aantal duiten, 
centen en ander materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw. De Kennis Infrastructuur 
Cultuurhistorie (KICH) laat zien dat er binnen een straal van vijfhonderd meter geen 



170 

 

bouwhistorische waarden aanwezig zijn. Andere kaartlagen laten zien dat Enter in een 
zandgebied ligt en dat in het verleden de heide rondom Enter ontgonnen is. 

De oudste geraadpleegde kaart uit de periode 1773-1794 laat zien dat de Elgraven en 
Entergraven ter hoogte van locatie Noord toen vrijwel dezelfde loop hadden. De beken stromen 
door de woeste gronden ten westen en noorden van Enter en doorkruisten erve Leijerweerd, 
net voordat de Entergraven uitmondt in de Midden-Regge. Het stroomgebied is vrijwel identiek 
aan de huidige loop. Ook de Entergraven van locatie Zuid is in dezelfde loop als heden ten 
dage op deze kaart waar te nemen, deze stroomt bijna geheel door een akkercomplex. De 
topografisch militaire kaarten van het begin van de negentiende eeuw is aangegeven dat het 
zuidelijke gedeelte van locatie Noord door een moerassig gebied stroomt en noordelijker eerst 
heide en verderop weilanden doorkruist. Locatie Zuid stroomt nog steeds door akkergronden. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw worden ook de heidevelden en moerasgronden 
stukje bij beetje ontgonnen en komen er akkers evenwijdig aan de stroomdalen. Op de 
topografisch-militaire kaart van 1911 is locatie Noord omringd door akkers en het 
noordelijkste deel door weilanden. Locatie zuid blijft onveranderd, alleen staat de beek hier 
aangeduid als 'De Lee'. Voor het graven van de Entergraven is de bedding van de Lee gebruikt. 
De beekdalen van de Entergraven en Elsgraven zijn op basis van het geraadpleegde 
kaartmateriaal vanaf de achttiende eeuw vrijwel onveranderd gebleken, alleen het omringende 
landschap heeft zich gedurende twee eeuwen ontwikkeld van woeste gronden tot veelal 
akkerbouwgronden. De enige bebouwing die vlak bij het beekdal ligt is erve Leijerweerd dat 
tot aan het einde van de negentiende eeuw in gebruik is geweest. Daarnaast is het zeer 
waarschijnlijk dat er op meerdere punten bruggen/sluizen over of in de beken waren 
geplaatst, deze zijn echter op de kaarten van vóór 1900 niet waar te nemen. 

Het noordelijkste deel van locatie Noord bevindt zich volgens deze waardenkaart in een 
beekdal, waar eveneens een hoge verwachting geldt in verband met de kans op bijzondere 
vondsten. Locatie Zuid ligt voornamelijk in een zone met een lage verwachting, slechts op drie 
punten doorsnijdt de stroom van de hier gelegen Entergraven een locatie met een middelhoge 
of hoge verwachting. Geomorfologisch gezien ligt Enter op een lage stuwwal. De twee 
onderzoeklocaties liggen in een gebied met ten dele verspoelde dekzanden. 

Deze vlakte wordt in locatie Noord op verschillende plaatsen onderbroken door (geïsoleerde) 
gordeldekzandruggen en dekzandkopjes. Het noordelijkste deel mondt uit in een 
beekdalbodem. Locatie Zuid ligt naast in een dekzandvlakte ook in een dalvormige laagte 
zonder veen. Net als bij locatie Noord vallen er enkele dekzandkopjes binnen het tracé. De 
genoemde gordeldekzandruggen en dekzandkopjes zijn de hogere en drogere delen van het 
landschap en de kans dat de mens hier in vroeger tijden een aantrekkelijke vestigingsplek of 
plaats om hun doden te begraven zag is aannemelijk. Ook is het mogelijk dat zich bruggetjes 
of doorwaadbare plaatsen bevonden als oversteek tussen zandkoppen of hoger gelegen delen 
aan weerszijden van de rivier. 

Dit is terug te zien in het archeologisch vondstmateriaal dat binnen een straal van anderhalve 
kilometer van elk van de twee locaties is gevonden. De enige melding binnen de 
onderzoeklocaties betreft buitenplaats Leijerweerd met een datering van late middeleeuwen 
tot nieuwe tijd. Daarnaast zijn er vele vondsten bekend van op en rond de es bij het dorp 
Enter. Er zijn sporen en vondsten gemeld van nederzettingen en grafvelden uit perioden vanaf 
het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Dit geldt niet alleen voor het dorp, maar ook voor 
verschillende locaties daar omheen. Daaruit blijkt dat de regio vanaf de oude steentijd continu 
bewoond moet zijn geweest. Archeologische indicatoren voor menselijke activiteiten uit deze 
archeologische perioden kunnen bestaan uit bewerkt en/of verbrand (vuur)steen, 
bot/crematieresten, houtskool, scherven aardewerk, bouwmaterialen, voorwerpen van metaal 
en eventueel resten van metaalbewerking. Grondsporen kunnen onder andere bestaan uit 
haarden, afvalkuilen, paalgaten, waterputten en grafheuvels. Archeologische resten en sporen 
uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen al worden verwacht in de bouwvoor. Diepere 
middeleeuwse sporen zijn te vinden in de vorm van paalkuilen en waterputten. Vanaf de 
onderkant van de bouwvoor en dieper kunnen oudere archeologische resten uit de perioden 
voorafgaand aan de middeleeuwen worden aangetroffen. De bodem van locatie Noord bestaat 
uit beekeerdgronden en uit podzolgronden. Bij locatie Zuid zijn dit beekeerdgronden en 
beekdalgronden en tevens een klein stuk met podzolgronden. Op de podzolgronden is de kans 
om nederzettingssporen en vondsten al in de bovenste lagen aan te treffen het grootst omdat 
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deze gronden inhouden dat het terrein tijdens de prehistorie hoogstwaarschijnlijk droog 
genoeg is geweest voor bewoning. Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal is vast te 
stellen dat de delen van de onderzochte beken zich vanaf ten minste de 18e eeuw in het 
landschap bevinden. Tot aan de dag van vandaag hebben zij een vrijwel onveranderde loop. 
De kans dat deze rivieren verstoord zijn is daarom relatief klein. Verstoring kan echter hebben 
plaatsgevonden door akkerbouwactiviteiten en het graven van sloten. Een andere mogelijke 
verstoringsfactor in het verleden is de aanleg van eventuele leidingen en kabels in de grond.  

Het plangebied met een lengte van ongeveer vijfenhalve kilometer bestaat uit delen van de 
waterlopen Elsgraven en Entergraven aan de noord- en zuidzijde van het dorp Enter. De 
beekdalen van locaties Noord en Zuid liggen in een gebied met ten dele verspoelde dekzanden 
waarin zich op verscheidene plaatsen (geïsoleerde) gordeldekzandruggen en dekzandkopjes 
bevinden, ook ter hoogte van de onderzoeklocaties. In en voornamelijk binnen enkele 
honderden meters afstand van locaties Noord en Zuid zijn vondsten bekend die dateren uit 
de perioden vanaf het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Daaruit blijkt dat de regio vanaf 
de steentijd continu bewoond moet zijn geweest. Archeologische indicatoren en grondsporen 
kunnen dan ook worden verwacht binnen grote delen van het onderzochte plangebied. Dit 
kunnen resten zijn van infrastructuur, jacht- en visactiviteiten, afval, rituele deposities. 
Archeologische resten vanaf de middeleeuwen kunnen zich reeds in de bouwvoor bevinden, 
oudere sporen en vondsten bevinden zich mogelijk in diepere lagen van het beekdal. Aan de 
hand van het historisch kaartmateriaal dat teruggaat tot de achttiende eeuw worden geen 
grote verstoringen verwacht, omdat is vastgesteld dat de stromen van de Elsgraven en 
Entergraven een vrijwel onveranderde loop hebben ten opzichte van die periode. Wel moet 
rekening gehouden worden met kans op verstoring in de vorm van akkerbouw-activiteiten, 
sloten die in de gebieden zijn gegraven en de eventuele aanleg van kabels en leidingen in de 
ondergrond. 

Op basis van de bovenstaande resultaten wordt geconcludeerd dat de kans op intacte 
archeologische grondsporen aanwezig is op beide locaties en dat er in delen van de 
plangebieden een archeologisch vervolgonderzoek zal moeten plaatsvinden. De nader te 
onderzoeken delen van de beken zijn vastgesteld op basis van drie criteria. Ten eerste zullen 
de delen die een zone van een middelhoge tot hoge verwachting op archeologische waarde 
doorkruisen nader moeten worden onderzocht (locatie Noord en Zuid). Ten tweede de delen 
die weliswaar in een gebied met een lage archeologische verwachting liggen maar wel binnen 
een straal van vijfhonderd meter van de es ter hoogte van Enter (locatie Noord). Tenslotte zal 
ook een gedeelte van de beek verder onderzocht moeten worden op de locaties waar mogelijk 
in het verleden een oversteekpunt over of door het water heeft gelegen. Deze kan worden 
verwacht op een plaats waar aan weerszijden van de stroomdalen nederzettingen lagen op 
hogere delen in het landschap (locatie Noord en Zuid).  

De locaties van de Elsgraven en Entergraven die voldoen aan ten minste één van deze drie 
voorwaarden zijn in rood aangegeven in Figuur 6. Geadviseerd wordt om op de in Figuur 6 
aangegeven locaties een verkennend booronderzoek uit te voeren. Hierbij wordt een boorraai 
langs de loop van de huidige beek gezet ter hoogte van de plaats waar de natuurvriendelijke 
oever zal worden aangelegd. De boringen worden geplaatst met een afstand van vijftig meter 
tussen twee opeenvolgende boorpunten. Bron: Archisarchief. 
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Bij archeologische opgravingen in een voormalige greppel in Castricum zijn twee skeletten uit 

vermoedelijk de derde eeuw gevonden. 
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Holten en De Waardenborg 

In 1972 werd het kruispunt van de wegen van Holten naar Markelo en Rijssen 
gereconstrueerd, waarbij men op de fundamenten van De Waardenborg stootte. Het R.O.B. in 
Amersfoort kreeg gelegenheid om een uitvoerige opgraving te doen. Omdat de plannen voor de 
wegconstructie het handhaven van het opgravingsterrein niet in de weg stonden, werd 
besloten de kasteelrestanten te consolideren, zodat de fundamenten van het Huis te Holten 
voor het nageslacht bewaard konden blijven. Deze consolidatie werd in 1973 voltooid.  

 

 

 

 
Foto Ben Hendriks: De Waardenborg te Holten 
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Het kasteeltje Waardenborg ligt juist ten noordoosten van de rotonde, die de kruising vormt 
van de weg van Markelo naar Holten en de weg naar Rijssen. Vanaf een parallelweg juist ten 
noorden van het kasteelterrein, kan het kasteeltje goed waargenomen worden. Bij de vroegere 
noordelijke ingang staat een informatiebord waarop gegevens zijn vermeld over het kasteel en 
zijn kasteleins en waarop een plattegrond van het kasteel is aangebracht. Het is jammer dat 
de kasteelgracht maar nauwelijks water bevat. 

In de veertiende eeuw was de bisschop van Utrecht, het Sticht, ook de landsheer van het 
Oversticht of Overijssel. Omdat de bisschop nog al last had van invallen van vooral de 
Geldersen in Salland, liet hij een landweer aanleg, die bij de Swormertoren in Deventer begon 
en naar het oosten liep. Juist ten zuiden van Holten, waar de handelsweg van Deventer naar 
Westfalen liep, liet de bisschop een versterking bouwen, het kasteel de Waardenborg. Dit 
kasteeltje werd ook het Huis te Holten genoemd. 

In 1378 kwam het eerste kasteel de Waardenborg gereed. De stad Deventer zette in overleg 
met de bisschop een kastelein op het kasteel, die burger was van de stad Deventer. Al na 
enkele jaren werd het kasteel door Hendrik van Somisse, namens de opstandige rentmeester 
van Salland, Hendrik van Stakenborgh, in brand gestoken. 

Enkele jaren later werd het kasteel De Waardenborg echter weer opgebouwd, maar kennelijk 
vond de bisschop Frederik van Blankenheim het kasteeltje niet sterk genoeg, want hij 
benoemde in 1401 de Deventer burger Gerrit Borre tot nieuwe kastelein. Gerrit Borre pachtte 
het kasteel voor zeventig Sallandse guldens per jaar. Hij mocht hier tol heffen, maar moest, 
met een kleine bezetting de doorgang verdedigen, want hier liep de belangrijke handelsweg 
van Deventer naar Westfalen. 

Gerrit Borre kreeg de opdracht het kasteeltje aanzienlijk te versterken. Wellicht is het aan 
deze Gerrit te danken, dat de Waardenborg muren kreeg van anderhalve meter dik. Het 
kasteeltje mat ongeveer vijfentwintig bij dertig meter. Aan de noordzijde stond een groot 
poortgebouw, dat waarschijnlijk een woontoren was. Aan de zuidzijde van het kasteelterrein 
stonden op de hoekpunten van de muren twee torens. Aan de buitenzijde van de muren 
werden ook enkele steunberen opgetrokken.  

Het is de vraag of er binnen de muren van het kasteel ooit gebouwen hebben gestaan, want 
tijdens de opgravingen is er niets van teruggevonden. 

Het kasteeltje werd omgeven door een ongeveer twintig meter brede gracht. Deze gracht had 
een diepte van enkele meters. 

In 1528 werd het wereldgezag van het Sticht en het Oversticht door de bisschop overgedragen 
aan de landsheer Karel V. Deze liet het verdedigingsstelsel in deze streken saneren. Daarbij 
bleek het handhaven van het kasteel De Waardenborg niet meer nodig. Daarom werd het 
kasteel afgebroken. Kasteel De Waardenborg heeft in zijn korte bestaan daarom nauwelijks 
een rol gespeeld in de geschiedenis van de provincie Overijssel. Bron: Absolutefact.nl. 

 

Voor zover bekend waren er ongeveer vijftienduizend jaar geleden voor het eerst mensen op 
het grondgebied van Holten. Werktuigen uit deze tijd zijn gevonden bij het Twenhaarsveld. 
Bodemkundige vondsten geven een indruk van het menselijk leven door de eeuwen heen. In 
deze tijd leek het landschap rondom Holten op de toendra's in het noorden van Scandinavië 
en Siberië. Als gevolg van het stijgen van de temperatuur groeide het landschap geleidelijk 
dicht, eerst met naaldbos, daarna met gemengd loofbos. Uit opgravingen op andere plaatsen 
weten we dat men vooral leefde van de jacht op rendieren. 

Bij de Borkeld, waar nu de Postweg ligt, zijn enkele grafheuvels te zien. De prehistorische 
Holternaren hadden geen vaste woonplaatsen. Dat betekent echter niet dat iedereen overal 
kon doen en laten wat hij wilde. Vermoedelijk waren er wel degelijk gebieden waarop mensen 
aanspraak maakten. Deze lagen niet schriftelijk vast, maar werden mondeling overgeleverd. 
Het opwerpen van grafheuvels had waarschijnlijk als bijbedoeling deze aanspraken kracht bij 
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te zetten. De mensen claimden het recht in die omgeving te mogen wonen, omdat hun 
voorouders dat ook al deden. 

 
Ook uit de periode Midden Steentijd (9000-5000 voor Chr.) zijn op verschillende plaatsen 
restjes van jachtkampen gevonden, vooral rond het voormalige Vletgoor (Vletgaarsmaten).De 
mensen in deze tijd leefden van de jacht, visvangst en het verzamelen van hazelnoten. 
Vermoedelijk was in het Vletgoor indertijd open water aanwezig waar (water)wild op afkwam 
en daarmee de jagende mens. In de Jonge Steentijd (5000-2000 v.Chr.) is de mens in Oost-
Nederland geleidelijk overgeschakeld op de landbouw. De oudste sporen van boeren op het 
Holter grondgebied zijn van ongeveer 3000 v.Chr.; deze sporen zijn gevonden bij het 
Twenhaarsveld. De hier gevonden potscherven en werktuigen van vuursteen zijn van de 
zogeheten Trechterbekercultuur, vroeger Hunebedbouwers genoemd. 

Bewoners in de Bronstijd (2000-800 v.Chr.) en IJzertijd (800-12 v.Chr.) hebben eveneens hun 
sporen rondom Holten achtergelaten, vooral aan de oostzijde van de bebouwde kom achter de 
plaats waar het kasteel de Waardenborch heeft gestaan. Bij de reconstructie van de kruising 
Rijssenseweg - Markeloseweg zijn enkele afvalkuilen uit deze perioden gevonden. Deze wijzen 
op vaste bewoning: er moeten hier boerderijen hebben gestaan. Op de Holterberg is een 
strijdhamer gevonden uit de periode ongeveer 500 v. Chr. Deze strijdhamer is nu te zien in 
het Natuurdiorama Holterberg. 

Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd (12 v. Chr.-450 na Chr.) zijn in de jaren 1990-2000 
ontdekt aan het Beukenlaantje, dicht bij het NS-station van Holten. Ook hier zijn vondsten 
gedaan die wijzen op de aanwezigheid van boerderijen. Mogelijk bevinden zich op deze plaats 
de resten van een relatief grote nederzetting. Niet ver daarvandaan, aan de zuidzijde van de 
spoorbaan, zijn bij woningbouw aanwijzingen gevonden voor een woonplaats uit de vroege 
Middeleeuwen. Bron: entoen.nu. 
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Markelo  

 

Voor het eerst in Twente is er bij archeologische opgravingen in Markelo een restant van een 
ijzeroven uit de tijd van de negende tot en met de elfde eeuw na Christus gevonden. Ook zijn 
er sporen van bewoning uit de periode van ongeveer 4000 tot 1500 jaar voor Christus. 

De opgravingen werden gedaan in 2017 en 2018 in het kader van de bouw van het 
appartementencomplex Gorkink-Kistemaker aan de Grotestraat in Markelo waar onlangs de 
eerste bewoners introkken. Uit proefboringen van SOB Research bleek dat er in de periode 
negende tot en met de elfde eeuw ijzerproductie heeft plaats gevonden. „Er werden resten 
gevonden van productie- en smeedslakken en zelfs een restant van een ijzeroven. Dit is in 
Twente uit die periode nog nooit gevonden’, zegt secretaris  Anton Vedders van de Stichting 
Heemkunde Markelo. SOB Research is een specialistisch bedrijf in archeologisch onderzoek. 

Vedders: ‘Maar dan heb je het over sporen uit de zevende en achtstee eeuw na Christus. Aan 
de Grotestraat zijn echter sporen gevonden van een veel oudere bewoning, uit de periode 
vierduizend tot drieduizend jaar voor Christus. Dat heeft ons verrast. Het gaat onder meer om 
zo’n tweehonderdvijftig kleine aardewerkvondsten van trechterbekers, klokbekers en 
wikkeldraadbekers. Ze kunnen nauwelijks worden gereconstrueerd, omdat de fragmenten te 
klein zijn’. 

Verder waren er vondsten uit de Vroege Middeleeuwen (500-1000) van onder meer 
Merovingisch-, Karolingisch- en Pingsdorf aardewerk, afkomstig uit Duitse gebieden. 
Daarnaast werden veel kleine keien en stenen gevonden die als werkgereedschap dienden en 
ook grotere veldkeien die als fundering voor gebouwen werden gebruikt. Ook zijn er 
fragmenten van vuurstenen, bijlen en schrabbers aangetroffen en houtskool, gedateerd op 
1800 voor Christus en restanten van een waterput. Dat gebeurde met behulp van de C14-
methode waarbij de ouderdom van een object wordt bepaald door het gehalte aan radioactieve 
koolstof van organisch materieel te meten.  Bij de opgravingen kwamen ook resten van dierlijk 
materiaal boven. ‘Bijzonder was een onderkaak met kiezen van een paard uit de Vroege 
Middeleeuwen. Bekend is dat er rituelen waren om bij de bouw van een huis een 
paardenschedel te offeren en onder de vloer te begraven’, vertelt Vedders. Andere vondsten 
zijn een koperen duit uit de achttiende eeuw met het opschrift HOLLANDIA, een nog intacte 
Schotse bierfles en een gebroken jeneverglas, mogelijk van café Gorkink (en eerder 
bakkerij),  gebouwd rond 1710. De vondsten zijn opgeslagen in het provinciale archief in 
Deventer. Bron: Dagblad Tubantia.  

 

 

Gevonden veldkeien die dienden als werkgereedschap. 
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Veldwerk in Enter             
 

 

 

 

 

 

 

Veldwerk in Enter afgerond 
door Wouter | feb 14, 2019 | Archeologisch onderzoek 

 

Na bijna zeven weken veldwerk heeft archeologisch onderzoeksbureau Transect b.v. de 
archeologische opgraving te Enter, Middenplein afgerond. 
 
De opgraving is uitgevoerd in opdracht van Bouwbedrijf Homan B.V., vooruitlopend op de 
bouw van nieuwe woningen in het plangebied. Aan de opgraving ging een karterend en 
waarderend proefsleuvenonderzoek vooraf, waarbij meerdere nederzettingsresten uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn aangetroffen. Omdat deze niet in situ behouden konden 
worden, heeft de gemeente Wierden, besloten tot het veiligstellen van de betreffende resten 
door middel van een opgraving. De opgraving is in meerdere fasen uitgevoerd. 
 
De opgraving geeft een unieke blik op de middeleeuwse en vroeg-historische geschiedenis van 
Enter. De vroegste archeologische resten bestaan uit nederzettingssporen uit de Late 
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Middeleeuwen, te weten de elfde tot dertiende eeuw. Het gaat om in ieder geval één 
huisplattegrond en één gebouwplattegrond dat waarschijnlijk een bijgebouw is geweest. 
Daarnaast zijn erfgerelateerde zaken zoals hekwerken, perceelgreppels, waterputten en kuilen 
uit deze periode aangetroffen.  
 
Na een ogenschijnlijk korte periode van menselijke afwezigheid, ontwikkelt de nederzetting 
zich in Vroege Nieuwe tijd (vijftiende-zestiende eeuw) weer verder. Uit deze periode dateren 
paalsporen, hekwerken en ook weer allerlei erfgerelateerde zaken, zoals tientallen waterputten 
en kuilen. 
 
Aan de westzijde van het plangebied zijn ook nederzettingssporen aangetroffen. Deze zijn zeer 
waarschijnlijk te linken aan historische bebouwing die op vroeg-negentiende-eeuws 
kaartmateriaal langs de Dorpsstraat afgebeeld staat. Aan de oostzijde van het plangebied, zijn 
vooral sporen van landgebruik uit de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd 
aangetroffen. Het betreffen greppel- en slootstructuren, waterputten, -kuilen en bezinkputten, 
waarvan niet direct duidelijk is tot welk erf deze behoorden. 
 
Een laatste noemenswaardige vondst, is een wapendepot uit de Tweede Wereldoorlog, dat men 
indertijd in een greppel heeft geplaatst. Het wapendepot bestaat uit een Britse Stengun, 
patroonhouders, munitie (afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst) en twee 
schoonmaaksets (één voor de Stengun en één voor een Brengun). De Stengun en toebehoren 
waren bedoeld voor het verzet, maar zijn nooit gebruikt geweest. 
 
Bovenstaande resultaten betreffen de eerste bevindingen. De hoge spoordichtheid zorgt voor 
het nodige puzzelwerk, waarbij de diverse resten – vanaf de Middeleeuwen tot heden – 
ontrafeld en nader onderzocht moeten gaan worden. Zo zullen vast en zeker meerdere 
bijgebouwen, spiekers en/of roedenbergen in de sporenbrei herkend worden, die tijdens het 
veldwerk niet direct aan te wijzen waren. Transect gaat deze de komende tijd analyseren, 
waarbij tevens een beroep zal worden gedaan op de kennis van specialisten (op het gebied van 
onder andere fossiel stuifmeel (pollen), aardewerk, hout en dierlijk botmateriaal). Uiteindelijk 
worden alle gegevens en resultaten van de uitwerking en de specialistische analyses in een 
overzichtelijk rapport vastgelegd. 
 
Al met al, is dit een schitterende locatie, waarbij Transect een belangrijke bijdrage heeft 
kunnen leveren aan de kennis van de ontwikkeling van historisch Enter, vanaf de 
Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd. Bron: Transect. 
 
 
 
 

 



187 

 

 

 
 
Het handgevormde aardewerk is lokaal geproduceerd. Daardoor kunnen aan de hand van dit 
aardewerk de lokale en regionale ontwikkelingen worden bestudeerd (Krol 2018, 108). Het 
Merovingische ruwwandige en gladwandige aardewerk is daarentegen een importproduct en 
geeft meer informatie over interregionale handelscontacten tussen verschillende 
bevolkingsgroepen (Orton, Tyers & Vince 1993,26).  
 
Een belangrijke groep binnen het gevonden aardewerk is het Merovingische ruwwandig 
aardewerk. Het zijn voornamelijk hardgebakken en op een draaischijf gemaakte potten met 
een vlakke bodem, zogenaamde Wölbwand-potten.  
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De amateurarcheologen van de Archeologische Club Oldenzaal (ACO) hebben jarenlang op 
hun locatie aan de Tulpstraat gewerkt aan de restauratie van vondsten uit het Agnesklooster. 
Nu krijgt een bijzonder deel hiervan een plek in de nieuwe permanente presentatie van het 
Palthehuis. 
 
Oldenzaal - Cultuurwethouder Trees Vloothuis is blij met deze overdracht. ACO heeft veel tijd 
en aandacht besteed aan de restauratie van deze vondsten. Nu kan het publiek ervan genieten 
in de vernieuwde expositie van het Palthehuis. 
 
De vondsten zijn overgedragen aan Sandra Schipper, directeur van het Palthehuis. Het 
museum is bezig met een andere inrichting, waarin het verhaal van de familie Palthe en de 
geschiedenis van Oldenzaal een centrale plek hebben. De bijzondere archeologische vondsten 
van het Agnesklooster zijn hierin vanzelfsprekend opgenomen.  
 
Vloothuis: ‘Daardoor zijn ze toegankelijk voor een breed publiek. De Oldenzaalse geschiedenis 
is bijzonder en onze archeologie uniek. Wij vinden het belangrijk dat de Oldenzalers en 
bezoekers van onze stad op een aantrekkelijke manier kennis kunnen maken met de historie 
van Oldenzaal. Daarom investeren we in de educatieve taken en publieksfunctie van het 
Palthehuis en ondersteunen we de ACO bij hun archeologische werkzaamheden’. 

Al sinds 1996 werken de amateurarcheologen van de ACO aan de registratie en restauratie 
van de archeologische vondsten uit het Agnesklooster. ‘De opgraving en het verwerken van de 
vondsten zijn het werk van gedreven vrijwilligers’, vertelt Gerard Oolderink, bestuurslid van 
ACO. ‘Elke woensdagavond komen we bij elkaar om ons bezig te houden met waardevolle 
archeologische vondsten. Iedereen is welkom om eens te komen kijken. We zijn te vinden aan 
de Tulpstraat 157a’. 
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Het provinciaal depot, dat verantwoordelijk is voor de archeologische vondsten, is tevreden 
met de overdracht aan het Palthehuis. Het depot ondersteunt de wens van harte om de 
vondsten in Oldenzaal te houden en toegankelijk te maken voor het publiek. Niet alle vondsten 
blijven in Oldenzaal, een deel gaat uiteindelijk naar het provinciaal depot. Ook daar blijven ze 
beschikbaar voor tentoonstellingen. 

De vondsten krijgen direct een plekje in de nieuwe vitrines van de vaste presentatie over de 
geschiedenis van Oldenzaal. Vanaf de kerstvakantie kan iedereen ze komen bekijken in het 
vernieuwde museum. 
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Bijzondere vondsten landgoed Grimberg  
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Bron: Dit is Rijssen.nl. 
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Enterse vondsten  
 
Gevonden op het terrein van Kornegoor, de Akkers, Wierdenseweg en Julianastraat 
 

 
 
Barsteen, kralen, 500 – 250 v.Chr. 

 

 
Kaart oudheidkundige vondsten Enter 



193 

 

 
 

 
 
romeinse urn 70 – 270 na Chr. 1950, Julianastraat  
 

 
 
 
schijf met versierde buitenkant 450 750 na Chr. 1950, Julianastraat 
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Grafheuvels Markelo 
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Grafheuvels vormen de oudste sporen van menselijke bewoning in het Overijsselse landschap. 
De heuvels zijn een halve tot twee meter hoog en hebben een doorsnee van acht tot tien meter. 
Tientallen grafheuvels zijn bewaard gebleven, vooral langs de rivier de Vecht en op de 
stuwwallen van Overijssel. Ze vormen een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die 
zich vanaf 5.000 v. Chr. op deze hoger gelegen gronden in de provincie vestigden. Zij maakten 
de overgang van een leven als jager-verzamelaar naar dat van landbouwer, om op die manier 
meer bestaanszekerheid te hebben. Hun begraafplaatsen bij de eerste nederzettingen getuigen 
nog altijd van deze revolutionaire stap. 
 
De grafheuvels in Overijssel dateren uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd tot en met 
de Midden Bronstijd (ca. 3000-1200 v.Chr.). Van de hierin begraven mensen is doorgaans 
niets meer terug te vinden. Een uitzondering vormde een grafheuvel in Mander, waar een 
verkleuring in de grond in de vorm van een lijk werd aangetroffen: de zogenoemde Man van 
Mander. Soms bevatten grafheuvels giften die de doden meekregen voor het hiernamaals, 

waarvan vooral het aardewerk resteert. Juist vanwege deze grafgiften vielen veel grafheuvels 
ten prooi aan schatgravers. In de negentiende eeuw gingen ‘liefhebbers van vaderlandsche 
oudheden’ op zoek naar ‘ongeschondene begraafplaatsen onzer Heidensche voorvaderen’. Het 
zorgvuldig graven van sleuven dwars door de heuvels heen bracht enkele keren bijzondere 
vondsten aan het licht, zoals een bronzen zwaard op de Herikerberg bij Markelo. Pas in 1961 
kregen grafheuvels een beschermde monumentale status. 

In de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ca. 1200-500 v.Chr.) maakten de individuele 
grafheuvels plaats voor collectieve urnenvelden. De doden werden niet langer begraven, maar 
op brandstapels gecremeerd. De asresten deed men veelal in urnen die in dodenakkers werden 
bijgezet. Lage heuveltjes markeerden de graven, veelal met een greppeltje rondom. Overijssel 
telde in deze periode waarschijnlijk niet meer dan tweeduizend inwoners. Hun onopvallende 
verschijningsvorm bracht met zich mee dat boeren bij het ploegen regelmatig op dergelijke 
urnenvelden stuitten. Pas de laatste decennia is meer systematisch archeologisch onderzoek 
verricht naar deze grafvelden en de bijbehorende nederzettingen. De grafvelden zijn in een 
aantal gevallen langs belangrijke doorgaande wegen aangelegd. Ze lijken daarmee ook 
gefungeerd te hebben als markering van het eigen territorium van de boerenbevolking. 

 
 
Een trechterbeker, gevonden in de buurt van het hunebed te Mander. Collectie Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten Overijssel A.D. Verlinde. 1500 voor Christus. 
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De eerste mensen 
 

Vanaf de vijfde eeuw na Christus werd de invloed van de Saksen op de streek steeds groter. 
Waarschijnlijk vond er enige kolonisatie- en bevolkingspolitiek door de Saksen plaats. Twente 
droeg vanaf toen ook zelf de duidelijke cultuurkenmerken van de noordoostelijker gelegen 
stamgebieden der Saksen. 

Eind achtste, begin negende eeuw kwam het Twentse gebied onder de macht van het 
Frankische rijk te staan. De Franken onder leiding van Karel de Grote onderwierpen de 
weerspannige Saksische streek door eigen militaire vestigingen te stichten. Zo herinnert de 
naam Oldenzaal aan Olde Sala. Sala is een Frankisch woord voor woonstede. Twente was tot 

laat in de achtste eeuw een heidense streek gebleven, maar door de Frankische overheid werd 
veel werk gemaakt van de kerstening. Massaal werd het Doopsel ontvangen, voornamelijk 
nadat vooraanstaande Saksische leiders (Widukind) zich hadden laten dopen. In die tijd 
werden ook de Germaanse heiligdommen omgebouwd tot christelijke kapellen en kerken. De 
Saksische adel kon zich door het nieuwe Frankische leenrecht gaan gedragen als 
feodale klasse. 

Vermoedelijk in de tiende eeuw kwam Twente stevig in de greep van de Utrechtse 
bisschoppen en ging het deel uitmaken van het Oversticht. Gedurende de 
Middeleeuwen beheerste eerst een graaf - in feite een hoge ambtenaar van de bisschop - de 
streek vanuit zijn residentie in  Goor. Later ging het gezag van de graaf over op een drost die 
door de bisschop werd benoemd. In de elfde of twaalfde eeuw werd Noord-Twente (de streek 
rond Emerlichheim) van Twente afgescheiden en bij het graafschap Bentheim gevoegd. In 
kerkelijk opzicht bleef deze streek echter nog onder het bisdom Utrecht vallen.  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag Twente verschillende keren in oorlogsgebied. In 
1597 kwam heel Twente door de veldtocht van prins Maurits (de Twentse oorlog) in 
staatse handen. De rooms-katholieke pastoors werden vervangen door protestantse 
(overwegend contra-remonstrantse) predikanten. Borne kreeg echter een lutherse predikant, 
Hengelo een remonstrantse. De Spaanse veldheer Spinola heroverde Oldenzaal in 1605 op de 
staatsen. Het twaalfjarig bestand van 1609 betekende een officiële bevestiging van de status 
quo: Oldenzaal bleef Spaans. Na afloop van het bestand in 1621 verjoeg Ernst Casimir van 
Nassau-Dietz in 1626 de Spanjaarden. Dit bijna drie decennia durend Spaans bestuur en de 
invoering van de maatregelen der Contrareformatie lijkt van doorslaggevend belang te zijn 
geweest voor het feit dat het rooms-katholicisme behouden bleef in grote delen van Twente. 
De vrede werd definitief gesloten met de Vrede van Munster in 1648. 

De korte rustige periode die volgde op de vrede resulteerde in groeiende welvaart. In de jaren 
1650 werden verscheidene patriciërshuizen gebouwd, zoals het Reijgershuis (inmiddels 
verdwenen) te Delden, het Cremershuis te Ootmarsum en het Palthe- en Michoriushuis in 
Oldenzaal. De katholieke bevolking mocht echter haar godsdienst niet openlijk belijden of 
uitoefenen. De priesters zagen zich genoodzaakt in het geheim de Heilige Mis te lezen in tot 
kapellen omgebouwde huizen en schuren op het Twentse platteland. De kleine religieuze groep 
der doopsgezinden in Twente woonde overwegend in Stad Almelo waar de Heer van Almelo 
hun in 1684 toestond een kerk te bouwen. 

Toenmalig raadspensionaris van Holland, Johan de Witt, schreef in een brief gedateerd op 30 
oktober 1654 dat hij voornemens was om Twente in te lijven bij Holland. In het schrijven 
maakte hij melding over de hem goedgezinde Twentse jonkheren en over de mogelijkheid de 
streek middels Hollandse troepen te beschermen tegen Oranjegezinde steden als Kampen en 
Zwolle. Uiteindelijk drukte De Witt de annexatie van Twente door Holland niet door, omdat 
hij bang was voor een burgeroorlog.  

In 1665 en 1666, tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, werd Twente belaagd door de 
troepen van de prins-bisschop van Munster, Bernhard Von Galen, graaf van Dinklage, 
bijgenaamd Bommen-Berend. Het dorp Losser werd in brand gestoken. Ook  Huize 
Almelo kreeg het zwaar te verduren.  
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Kasteel Weldam (tussen Goor en Diepenheim) met facade uit 1645 in Hollands classicistische 
stijl. 

 

Von Galen viel Twente opnieuw binnen in 1672 (Derde Engels-Nederlandse Oorlog) en bezette 
het tot en met 1674. In deze korte periode was het rooms-katholiek geloof tijdelijk weer 
staatsreligie in Twente. In Oldenzaal en Goor werd zelfs een begin gemaakt met de katholieke 
herinrichting der voornaamste kerken. 

Het eind van de zeventiende en het grootste deel van de achttiende eeuw gingen zonder 
oorlogshandelingen voorbij. De bevolking van Twente groeide aanzienlijk. Op het platteland 
nam het aantal keuterboeren sterk toe. In deze pre-industriële periode waren de 
fabrikeurs van belang: kooplieden die de thuiswevers van garen voorzagen en hun 
linnen opkochten om het in Holland door te verkopen. In Borne staat nog het huis van een 
fabrikeur, inmiddels museum, het Bussemakershuis (1779). Van oudsher werd in Twente 
vooral linnen geweven. In de achttiende eeuw kwam daar het bombazijn bij: een weefsel met 
linnen schering en katoenen inslag. 

De in Losser woonachtige Aleida Leurink hield zevenenvijftig jaar lang notitieboeken bij over 
het leven en handel in Losser en omgeving. Door haar notities is er inzicht in de handel in 
zowel granen als linnen. Vanaf 1754 worden haar notitieboeken als bron gebruikt. Doordat 
Jacobus Joännes Van Deinse delen van haar notitieboeken publiceerde in de krant werd zij 
bij het grotere publiek bekend. 

Aan het eind van de achttiende eeuw nam de godsdienstvrijheid toe en werden de eerste 
rooms-katholieke kerken gebouwd ter vervanging van de vroegere schuilkerken en 
kerkschuren. 

De provincie Overijssel werd in 1795 deel van de Bataafse Republiek en ging in 1806 behoren 
tot het Koninkrijk Holland. In deze periode werden de adellijke privileges afgeschaft en het 
bestuur drastisch hervormd. Koning Lodewijk bezocht Twente in 1809. De kerken van de 
plaatsen waar toen een rooms-katholieke meerderheid was, namelijk Oldenzaal, Tubbergen, 
Haaksbergen, Denekamp en Ootmarsum, werden vervolgens toegewezen aan de rooms-
katholieken. 
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In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. In 1811 hief keizer 
Napoleon de oude bestuurlijke instellingen op en stelde de gemeenten en rechtbanken in. Dit 
betekende het einde van Twente als bestuurseenheid, het drostambt Twente en het drostambt 
Diepenheim-Haaksbergen werden opgeheven.  

Er werden zeventien gemeenten geformeerd: Almelo, Borne, Delden, Denekamp, Diepenheim, 
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Markelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, 
Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo en Wierden. In de meeste gevallen kwamen de gebieden 
van de gemeenten overeen met de oude richterambten van voor 1811. De oude stadsgerichten 
werden bij het omringende of een aangrenzend richterambt gevoegd. Dit zinde de steden 
echter niet. Daarom werden in 1818 Almelo en Delden gesplitst in respectievelijk Ambt en 
Stad Almelo en Ambt en Stad Delden. Enschede werd gesplitst in Enschede en Lonneker. 
Markelo werd gesplitst in Markelo en Goor. De landelijke gebieden van de gemeente Oldenzaal 
ten slotte werden bij de gemeente Losser gevoegd. 

 

 
 
 
Een vijzel of een maalsteen is een gebruiksvoorwerp uit de prehistorie voor het malen van 
graan, gerst, rogge of kruiden. Er zijn verschillende soorten maalsteen bekend die gevonden 
zijn bij archeologische opgravingen. De vijzels zijn gebruikt door de mensen uit de Steentijd. 
De ouderdom is in te schatten aan de hand van vergelijkbare vondsten, de omgeving en de 
bodem van de vindplaats. De voorwerpen komen uit het neolithum. Dit is de periode die 
11.000 jaar voor Chr. begon en bekend staat om de rondtrekkende jagers en verzamelaars. 
Toen het klimaat warmer werd vestigden de jagers zich op de hoge delen. Deze ontwikkeling 
heeft zich vanuit het Midden Oosten en de Balkan verspreid naar West Europa.  
 
Aardewerken potten en werktuigen zijn kenmerkend voor dit tijdperk, net als de uitvinding 
van het wiel. Bekende prehistorische culturen zijn de Trechterbeker cultuur, ook bekend als 
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de strijdbijlcultuur en de Touwbekercultuur. Die mensen uit die tijd bouwden ook de 
grafheuvels. De Hunebedden zijn de bouwwerken van deze bandkeramische cultuur. 
 

 
 
Het voorwerp is gevonden op de kruising van verschillende beken in Twenthe. De plek is te 
omschrijven als een groen en natuurlijk landschap met bossen, glooiende weilanden en een 
aantal beekjes die er bij elkaar komen. In de buurt zijn er nog vrij grote aaneengesloten 
bossen. Op ongeveer vijfhonderd meter afstand staat een boerderij en verderop staan nog een 
paar boerderijen. Vele heuveltjes in de weilanden lijken wel natuurlijk en sommigen zijn al 
bekend als grafheuvel.  
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Vrouwen uit de vroege landbouwtijd hadden veel sterkere armen dan moderne vrouwen, of 
zelfs dan vrouwen uit meer historische tijden, zoals de Middeleeuwen. Dit blijkt uit onderzoek 
van bijna honderd vrouwelijke opperarmbeenderen uit grotendeels prehistorische Midden-
Europese graven, vanaf het begin van de landbouw tot in de Middeleeuwen (5300 voor Chr. 
tot 850 na Chr). De beenderdikte was alleen te vergeleken met die van moderne vrouwen die 
semiprofessioneel roeien. Het onderzoek is woensdag gepubliceerd in het tijdschrift Science 
Advances. Opvallend is dat het onderzoek van benen van vrouwelijke skeletten uit de vroege 
landbouwtijd geen verschil opleverden met moderne vrouwen. Uit eerder onderzoek is wel 
bekend dat skeletten van mannen uit de vroege landbouwtijd zich juist door sterke benen 
onderscheiden van hun vrouwen en van moderne mensen. Die mannen liepen héél veel, tot 
ongeveer 1500 v.Chr. Hun beenkracht was vergelijkbaar met die van mannelijke veldlopers 
nu. Waarom mannen in die tijd, aan het einde van bronstijd minder gingen lopen, is niet 
duidelijk. Het kan wijzen op een grotere arbeidsverdeling, waarbij ambachtslieden minder 
liepen.  
 
Dat bij vrouwen uit de vroege landbouwtijd de armen bijzonder sterk ontwikkeld waren zou 
kunnen liggen aan het malen van meel dat in die tijd bijzonder arbeidsintensief was. De 
onderzoekers in Science Advances citeren antropologische observaties dat het malen met 
primitieve stenen maalstenen (een ronde steen die heen en weer wordt geschoven over een 
zadelachtige grondsteen: ‘saddle quern’) bijzonder inefficiënt is en wel vijf uur per dag kost. 

Dat in de ijzertijd, rond het begin van de jaartelling, de belasting van vrouwenarmen afnam 
zou dan kunnen worden verklaard aan de hand van de introductie van de veel handigere 
handgedraaide molens (‘kweerns’). Het malen zou toen, volgens moderne observatie, nog maar 
twee uur per dag werk kosten. 
 
De onderzoekers in Science Advances zien hun beenderonderzoek als een nieuwe mogelijkheid 
om iets te zeggen over de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen in de prehistorie, 
waarbij overigens het traditionele beeld bevestigd wordt. De mannen legden grote afstanden 
af, op de velden of met het vee, de vrouwen werkten rondom het huis. De onderzoekers 
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waarschuwen wel dat bij mannen botten veel sneller en intensiever reageren op belasting dan 
vrouwen, zodat uit hun geringere beenkracht niet perse kan worden afgeleid dat ze weinig 
liepen. Bron: Henk Spiering, 29 november 2017.  

 

 
 

Ondanks de topvondsten in Dalfsen weigert het Rijk financieel bij te dragen aan verder 
onderzoek.  ‘Wie betaalt er voor de Oer-Nederlander’ is de naam van een kritisch artikel dat 
hierover is verschenen in het NRC-Handelsblad op 1 oktober 2015. 

‘Dalfsen is de Rembrandt van de archeologie,’ schetst archeoloog Boudewijn Goudswaard in 
het NRC. Een kritische noot op het feit dat het Rijk bereid is om tachtig miljoen euro te 
besteden aan schilderijen van de beroemde schilder, maar weigert bij te dragen aan verder 
onderzoek naar het grootste steentijdgrafveld uit Noordwest-Europa. 

De vraag is nu hoe het verder moet. Han Noten, burgemeester van Dalfsen, is doordrongen 
van het belang van de vondst. Hij heeft ondertussen besloten zelf het heft in handen te nemen 
en op zoek te gaan naar samenwerkingen, desnoods in het buitenland. Er wordt overlegd over 
een rondreizende tentoonstelling, waarbij musea uit het buitenland in ruil voor de 
bruikleen moeten bijdragen aan verdiepend onderzoek. Misschien is dit een oplossing voor 
het probleem. Feit blijft dat er in de toekomst een oplossing moet komen voor dit soort 
vraagstukken. Boudewijn: ‘Dalfsen stuit op een archeologische vondst van landsbelang en 
wordt in zijn eentje met de verantwoordelijkheid opgescheept. Terwijl er op rijksniveau 
niemand verantwoordelijk is. Dat klopt niet en dat is dus een lacune in het systeem’. 
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Aardewerk potten uit de tijd van de Hunebedbouwers.  

Om versieringen in aardewerk een wit kleurtje te geven, gebruikte de prehistorische mens 
onder andere fijngemalen botten om verf te maken. Een deel van die botten bestond uit 
mensenbotten. Het inkleuren gebeurde met een speciale verf, ook wel kleurpasta genoemd. 
De kleurpasta bestond uit een bindmiddel (vet, olie, water, eiwit) en een kleurstof. De kleurstof 
kon gemaakt zijn van roet, houtskool, dierenbloed, ijzeroxide (roest) of van bijvoorbeeld 
fijngemalen botten of schelpen. Witte pasta speelt de hoofdrol bij de potten op bovenstaande 
foto. En dan met name witte pasta gemaakt van gemalen dieren- of mensenbotten in het 
aardewerk van de hunebedbouwers. 

Aardewerk werd belangrijk omdat je er in kon koken en voedsel in kon bewaren. Verder was 
het nuttig om bijvoorbeeld water in te vervoeren en om uit te eten en te drinken.  Ook werden 
de verbrande resten van gecremeerde doden werden in aardewerk potten gestopt. Zo`n pot 
noemen we een urn. Een urn kon worden bijgezet in een grafheuvel. De doden kregen vaak 
voedsel mee voor hun reis naar het hiernamaals en dat voedsel werd ook in een aardewerk 
pot, schaal of beker gedaan. 
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Urn van de Hunebedbouwers, foto Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden. 

 
 

 
Versieringen werden gemaakt door met een houten stokje, een stukje bot of een klein 
kammetje figuren te krassen in ongebakken klei. Behalve houten stokjes, botjes en kammetjes 
gebruikten de prehistorische mensen hun eigen vingers en vingernagels om afdrukken te 
maken. Afdrukken maken met behulp van een stuk touw was ook een mogelijkheid.  
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Hulpmiddelen om versieringen te 
maken in klei: staafjes hout, 
vogelbotje en een replica (een 
nauwkeurig nagemaakte kopie van 
het origineel) van een hertengewei-
kammetje. 

 

 
 
Urn met afdrukken van vingertoppen. De afdrukken liggen dicht tegen elkaar aan en vormen 
met elkaar rechthoekige blokken (blokmotief). Foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. 
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Beker met touwversiering.  
Een lang, dun touw werd om de beker heen gewonden als de klei nog zacht was. Tijdens het 
bakken verbrandde het touw en bleven de afdrukken achter. (Foto: Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden) 

 

 
 
Potje met bandversiering.  
De versiering bestaat uit lijnen en puntjes die als een band in de pot zijn gekrast: 
bandkeramiek. Bandkeramiek is het aardewerk van de eerste boeren in Nederland, de 
bandkeramiekers. Ze leefden ongeveer 7000 jaar geleden in Zuid-Limburg. 
Foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Bron: Hunebed Nieuwscafé. 

 



207 

 

 
Nijverdal  

 
De Eversberg 
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Bron: Archisarchief cultureel erfgoed 
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Levend verleden 
 
 
 
Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Het wordt ervaren als anker voor 
persoonlijke en collectieve identiteit. Het verleden zorgt voor gevoelens van nostalgie en het 
daagt ook uit tot innovatie. Onze omgang met het verleden zorgt voor een immer uitdijende 
hoeveelheid erfgoed zoals historische landschappen en monumentale historische 
binnensteden, depots vol schilderijen en andere museale objecten, digitale opslagruimtes vol 
met gedigitaliseerd beeld en geluid. 
 
In 1709 kregen de protestanten in Enter na veel moeite een eigen kerk en hoefden niet langer 
op zondag de tocht naar Rijssen te maken. Zij beriepen zich hierbij op het feit dat er in Enter 
‘altoos een kapel sy geweest’. Het nieuwe kerkgebouw kwam op de plaats te staan van deze 
vroegere kapel. A.J. van der AA schrijft in zijn Aardrijkskundig Woordenboek, dat in veertien 
delen verscheen tussen 1839 en 1851: 
 
De hervormden, die hier ongeveer 1100 in getal zijn, maaken eene gemeente uit, welke tot de 
classis van Deventer, ring van Almelo behoort. Reeds voor de Reformatie bestond hier eene 
kapel, aan den H. Antonius toegewijd, met eene pastorije. De Spanjaarden staken bij hun 
bezoek dit dorp in brand, waarbij ook de kapel en de pastorij verwoest werden. De klokken, die 
buiten hingen, bleven gespaard. Ze zijn later verkocht aan Veldhuizen, in de graafschap 
Bentheim. 

 
Er was voortijds een kapel, die in den Spaanschen tijd werd verwoest: ook het dorp is in die 
dagen in de asch gelegd. In 't begin der 18de eeuw gaf Unico van Ripperda verlof tot het 
bouwen van een eigen kerk in Enter; die werd in het jaar 1709 voltooid, zooals boven de 
torendeur te zien is, zeker op de plaats der oude kapel, waarvan de moppen (groote baksteen) 
er nog lagen. Gedeeltelijk werd de kerk opgebouwd van den afbraak van een oud klooster in 
Duitschland. Bron: Eigen Haard, 1913. 
 
In het artikel van Eigen Haard staat dat de kapel op de plaats stond van de huidige hervormde 
kerk. Op die plaats zijn ook kloostermoppen gevonden. Archeoloog Hulshof van het 
Rijksmuseum Twenthe was aanwezig bij de opgraving achter het hervormd dienstgebouw. Hij 
was van mening dat de kapel op die plaats heeft gestaan.  
 
Zou de kapel op de plaats hebben gestaan van de huidige hervormde kerk? En zou de pastorie 
hebben gestaan op de plaats van de pastorie die er nog was in de jaren zeventig? 

De archeologen hebben altijd willen weten hoe oud hun vondsten waren. Vroeger kon 
helemaal niets met zekerheid worden gezegd. Over prehistorische vondsten was immers niets 
te weten te komen uit een boek of een andere geschreven bron. Alleen door zulke vondsten te 
vergelijken met voorwerpen waarvan wel bekend was hoe oud ze waren – uit Egypte of 
Griekenland bijvoorbeeld – konden de archeologen schatten hoe oud iets ongeveer was. 

Dat is allemaal veranderd na de Tweede Wereldoorlog. In 1949 werd een techniek ontdekt 
waarmee van organische stoffen – bot, hout, houtskool, veen, schelpen – kon worden bepaald 
hoe oud ze waren. Dat kan, doordat ieder levend wezen tijdens zijn leven radioactieve koolstof 
(C14) opslaat. Dat is maar heel weinig, maar je kunt het meten. Als het organisme dood is, 
'vervalt' dat C14: het wordt steeds minder. Omdat bekend is hoe snel dat gaat, kan het C14-
gehalte van een oud bot of stuk hout worden vergeleken met dat van een vers bot of een 
levende boom. Zo kan de ouderdom van het oude voorwerp worden bepaald (en dus ook van 
voorwerpen van bijvoorbeeld steen of aardewerk, die bij die oude botten of stukken hout 
gevonden zijn). De C14-methode is niet volmaakt en is sinds 1949 regelmatig bijgewerkt. Toch 
is het de op één na beste dateringsmethode die er op dit ogenblik is. 

Leven en cultuur van de Germaanse volken verschilden onderling niet zo veel omstreeks de 
tijd dat de Romeinen hun macht over Europa uitbreidden. De Germanen hadden een rijke 
materiële cultuur die veel overeenkomsten met de verwante Keltische cultuur vertoont.  
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Voor de godsdienst van de Germanen bestaan weinig bronnen. Op grond van grafvondsten 
kan over de godsdienstige praktijken nagenoeg niets worden gezegd. De weinige schriftelijke 
bronnen zijn uit verschillende tijden en komen uit ver van elkaar gelegen gebieden. Wegens 
de schaarste aan gegevens kan men moeilijke zich een volledige voorstelling maken. De 
Romeinse geschiedschrijver Tacitus bericht in het bijzonder speciaal over de zuidelijk 
wonende Germanen. De Oud-IJslandse literatuur betreft de Noordgermanen in Scandinavië, 
duizend jaar later, en werpt meer licht op de mythologie dan op de religieuze praktijken. In de 
tussentijd zal de oorspronkelijke Germaanse godsdienst Keltische en Romeinse elementen 
hebben overgenomen en later, door de wijdverbreide handelscontacten van de Vikingen, ook 
elementen uit Voor-Azië en het christendom. 

 

Kaart: verspreiding van Noachs nakomelingen na de zondvloed 

Na verloop van eeuwen ontstond er in de streek rondom de Oostzee een zekere 
overbevolking en veel Germaanse stammen migreerden naar de zuidelijke oever van de 
Oostzee om zich van daaruit geleidelijk naar het oosten, zuiden en het westen te 
verspreiden. Een voorbeeld daarvan is het volk van de Wielbark-cultuur dat omstreeks de 
eerste eeuw in Polen leefde en door de meeste archeologen geïdentificeerd wordt als de 
Goten. 

Wij vinden bij de Germanen veelgoderij en animisme. De oudste godsdienst van de Germanen 
was een natuurdienst. Zon en maan, water, vuur, licht en aarde vereerden zij zonder daaraan 
een persoonlijke voorstelling te verbinden. Later gaf de fantasie wellicht aan die godheden 
bepaalde vormen, zowel bij de Germaanse als bij de daarmede overeenkomende Noordse 
mythologie. De oorsprong van de goden is waarschijnlijk te zoeken in de verpersoonlijking van 
het natuurgebeuren. Toen kwamen de heiligen met het zwaard en vertelden over de 
overlevering van Jafeths nakomelingen aangaande de God van de hemel, 'de zonen van God' 
(gevallen engelen), de boom der kennis, de slang, de zondvloed en de nieuwe aarde.    

De Germanen zijn taalkundig en cultureel verwant met de Kelten, Slaven, Latijnen, Grieken 
en andere Indo-Europese volkeren. De Indo-Europeanen zijn afkomstig uit de Pontische 
steppe in Zuid-Oost Europa of Anatolië (Turkije), daarover is geen eenstemmigheid. Ze zijn 
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waarschijnlijk nakomelingen van Noachs zoon  Jafet. Jafet was één van de vier mannen die 
de zondvloed in het derde millenium voor Christus overleefde.   

De eredienst aan de goden was zeer eenvoudig. Daarnaast bestond er de verering van huis-, 
veld-, boom- en berggeesten.  De cultus geschiedde meest in de vrije natuur in heilige bossen, 
maar ook in de woonkamer, de offerfeestzaal of in het eigen offerhuis (blothus). Waarzeggerij 
speelde daarbij een grote rol. De Germanen brachten ook mensenoffers (koningszoon-offer). 
Slaven werden na volbrachte Nerthusdienst verdronken. De voornaamste feesttijden waren 
het begin van de winter en de zomer en midden in de winter het Julfeest. Bij godsdienstfeesten 
in heilige wouden offerde men dieren en ook mensen, nl. gevangenen, slaven en 
misdadigers.  Anders dan bij de verwante Kelten en hun priesterklasse der druiden, hadden 
de Germanen geen priesterkaste, die als taak had de religieuze cultuur vaste vorm te geven 
en over te dragen. 

 

 

Germaanse volkeren rond het begin van de jaartelling 

Door informatie die archeologen hebben verkregen uit opgravingen, historische bronnen en 
metaaldetectorvondsten is gebleken dat de dorpsbewoners al internationale contacten hadden 
in de Merovingische periode. Opgravingen moeten in handen blijven van bekwame en 
geschoolde specialisten. Alleen door opleiding en ervaring weten opgravers waarnaar ze 
moeten zoeken en wat belangrijk is. Alleen een geoefend en ervaren oog ziet het belang van 
minieme verschillen in kleur en samenstelling van de grond, die een leek niet eens zou 
waarnemen.  Dat is de mening van de beroepsgroep. Mensen met een metaaldetector, de 
leken, vinden vaak archeologische oudheden in de akkers waar wordt gepiept. Ze gaan er, net 
als de archeologen, op een zorgvuldige wijze mee om. Mensen realiseren zich meestal niet dat 
hoewel de tijdsduur van een opgraving misschien wel heel lang schijnt, dit in feite slechts een 
fractie is van de totale tijd die een archeoloog besteedt aan het onderzoek van een 
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opgravingterrein. Vooraf moet er veel voorbereidend werk verricht worden en ook na de 
opgraving is er nog veel werk, zoals bestudering, interpretatie en conservering, voordat de 
archeoloog kan gaan beginnen aan het langdurige karwei van het schrijven van zijn 
eindverslag. Voorlopig zorgen de archeologische opgravingen voornamelijk voor veel vragen en 
verwachtingen. Het beloven boeiende jaren te worden voor geschiedkundigen.  

 
 
Een langhuis, Denemarken, ca. 400 na Chr.  

 
Met behulp van geavanceerde sensoren, radar en drones creëren archeologen een nieuw beeld 
van het verleden. De volgende stap is het gebruik van neurale netwerken en kunstmatige 
intelligentie. Een neuraal netwerk is een groep van verbonden neuronen  (zenuwcellen). De 
twee belangrijkste vormen zijn biologische neurale netwerken, in het bijzonder het menselijk 
brein en kunstmatige neurale netwerken. Biologische neurale netwerken zijn opgebouwd uit 
werkelijk bestaande zenuwcellen die in het zenuwstelsel en hersenen met elkaar zijn 
verbonden door middel van synapsen. In de neurowetenschap kunnen deze netwerken 
corresponderen met kleine groepjes neuronen met een specifieke functie, of grotere gebieden 
in de hersenen met een meer algemene functie. Kunstmatige neurale netwerken zijn 
opgebouwd uit kunstmatige eenheden of 'neuronen' die door middel van een 
computerprogramma de eigenschappen van echte biologische neuronen nabootsen. 
Kunstmatige neurale netwerken kunnen voor twee doeleinden worden toegepast: om meer 
inzicht te krijgen in biologische neurale netwerken, of om problemen op het terrein van 
kunstmatige intelligentie op te lossen. 

Opgravingen geven het verleden van Enter terug. Door de resten en voorwerpen die zijn 
opgegraven te bestuderen, kunnen we meer te weten komen over het leven in die tijd. Dateert 
Enter van het jaar 1134 of 1188. Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste schriftelijke 
vermelding. Er zijn sporen aangetroffen die teruggaan tot 1700 voor Chr. Er zijn urnenvelden 
gevonden met wel tachtig urnen. In zo’n veld hebben vroegere bewoners hun overledenen, na 
verbranding, bijgezet. Toen in 1950 aan de Julianastraat woningwetwoningen werden 
gebouwd, werden resten aangetroffen van een nederzetting uit de Karolingische tijd, 800 tot 
1000 jaar na Chr. Ook zijn er resten van een nederzetting aangetroffen aan de Stokreefsweg,  
Bullenaarsweg. Witmoesdijk, Rondweg, Wierdenseweg (Akkers en Berghorst), Waterhoek en 
Dorpsstraat.  
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Verspreiding van Germaanse stammen vóór de tijd van de grote volksverhuizing 
 

Toen vanaf de derde eeuw het Romeinse Rijk begon af te takelen begonnen de Germanen 
eerst plundertochten te ondernemen in het verzwakte Rijk. Zolang de talrijke Germaanse 
stammen op zichzelf handelden en elkaar vaak beoorloogden, leverden zij minder gevaar 
op voor het Romeinse rijk. Maar in de loop van de derde eeuw verenigden zij zich tot vier 
groote bondgenootschappen, dat der Franken, Saksers, Allemannen en Gothen. Die 
verenigingen hadden aanvankelijk geen innige samensmelting als doel. De deelnemende 
stammen bleven op zichzelf, en volgden alleen de leiding van een gemeenschappelijk 
opperhoofd. Omstreeks de vijfde eeuw waren de belangrijkste Germaanse volken de 
Saksen, Franken, Juten, Angelen, Goten (zowel Ostrogoten als Visigoten), Bourgondiërs 
en Vandalen. Rond het midden van de vijfde eeuw namen de Germaanse volken het West-
Romeinse Rijk geheel over waarna ze zich in heel West-Europa vestigden. Bron: 
christipedia.nl.  

 

Germaanse nederzetting 

 
In 1972 en 1973 werd onder leiding van provinciaal archeoloog Ad Verlinde op de Borghert te 
Denekamp een Germaanse nederzetting uit de eerste twee eeuwen na Chr. blootgelegd. De 
Borghert ligt op een dekzandrug aan de oostzijde van het huidige Dinkeldal. Uit eerder 
onderzoek wist men dat op zo'n hoge plek archeologische sporen mochten worden verwacht. 

De nederzetting moet gedurende enkele generaties zijn bewoond door twee of drie families. Ze 
woonden in boerderijen die werden gebouwd met houten palen, waarna met een vlechtwerk 
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van takken de wanden werden gemaakt. Deze wanden werden vervolgens bestreken met leem. 
Het dak werd met riet afgedekt. Binnen was er één ruimte met een woondeel voor de mensen 
en een staldeel voor vee en voer, het zogenaamde "los hoes". Deze woonwijze heeft tot circa 
1900 nog in Twente bestaan. 
 
De families leefden van de landbouw en van wat de natuur bood. Hun kleine akkers moeten 
naast de nederzetting hebben gelegen. In een door zand overstoven grondlaag vond men 
sporen van een haakploeg (die de grond openscheurt) en een keerploeg (die de grond ook 

omkeert). De laag bevatte ook hoefafdrukken van runderen. Er waren sporen van kleine 
verhoogde graanschuurtjes ("spiekers"). Dit geeft aan dat ze hun oogst wilden beschermen 
tegen ongedierte en vocht. Aan de westzijde van de nederzetting vond men enkele wigvormige 
kuilen, mogelijk vangkuilen voor wild. In de nederzetting bedreven de families ook ambachten. 
Er zijn resten van hutkommen ontdekt. Ze deden dienst als werkplaats of opslagruimte. Daar 
produceerden ze voor eigen gebruik houten en stenen voorwerpen en aardewerk. De vondst 
van weefgewichten en spinklosjes duidt op spinnen en weven. Ook werd er een kleine 
hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen; men was dus bekend met vervaardiging van ijzer. De 
aanwezigheid van Romeins aardewerk en van stukken maalsteen (om graan tot meel te 
vermalen) uit de Duitse Eifel wijst op contacten over langere afstand. De meest bijzondere 
vondst was een loden baar van meer dan vijf kilo. Het voorwerp werd bijna puntgaaf 
teruggevonden in een kuil. 
 

 

De opgraving gaf geen antwoord op de vraag naar de geloofspraktijk van deze mensen. Indirect 
hebben we wel een aanwijzing. Aan het begin van de jaartelling schoof het Romeinse rijk op 
tot het zuiden van Nederland. Ook de families op de Borghert kunnen dit hebben gemerkt. 
Jonge mannen uit onze streken traden als huurling in dienst van het Romeinse leger. Eer en 
buit spraken hen aan. Ze maakten kennis met het "Romeinse" leven. Maar ze raakten ook ver 
van huis. In Housesteads (Engeland) is een altaarsteen gewijd aan de Germaanse oorlogsgod 
Thincsus (Tyr) gevonden. Volgens het opschrift was het een geschenk van "burgers van 
Tuihanti" (mogelijk Twente) dienend in een Friese ruiterafdeling. Ook op de Borghert zullen ze 
Germaanse goden als Tyr, Wodan, Donar en Freya (waar onze dinsdag tot en met vrijdag naar 
zijn vernoemd) zijn vereerd. Bij de Dinkel of naburige moerassen of bij oude bomen werden 
offers aan Germaanse goden gebracht. 

Tweehonderd na Chr. werd de nederzetting verplaatst, in die tijd een vaker voorkomend 
verschijnsel. Mogelijk hield het verband met een afnemende bodemkwaliteit. Er zijn 
aanwijzingen gevonden voor een  derde eeuwse nederzetting ten zuiden van het opgegraven 
areaal. In de daaropvolgende periode werd de Borghert voor enkele eeuwen verlaten. Pas in 
de vroege middeleeuwen lijkt er weer sprake te zijn van akkers. 
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In de periode 4900 tot 2600 v. Chr. verbleven er groepen jagers en verzamelaars in de 
omgeving van het huidige Denekamp. In het Ageler-, Volther- en Tilligterbroek en Lattrop-
Breklenkamp zijn sporen van kleine jachtkampjes of tijdelijke nederzettingen gevonden. Na 
3400 v. Chr. hadden mensen van de Trechterbekercultuur landbouwbedrijven in Noordwest-
Europa, ook op de zandgronden van Twente. In de wijk Klokkenberg in Denekamp is 
bijvoorbeeld een graf van de Trechterbekercultuur gevonden. Daarnaast wijzen grafheuvels 
en een hunebed nabij Vasse op hun aanwezigheid. Van 2000 v. Chr. tot het begin van de 
jaartelling neemt de bewoning in onze omgeving langzaam toe. Uit deze periode zijn losse 
objecten zoals vuursteen, aardewerk, en zelfs een Romeinse muntschat uit omstreeks 12 v. 
Chr. teruggevonden. De laatste jaren zijn er vele nieuwe vindplaatsen ontdekt. Deze zijn echter 
niet zo uitgebreid onderzocht als de nederzetting op de Borghert. Bron: Denekamp, het dorp 
van mijn grootmoeder Anne, Anneke Koers 

 

Laatste woorden     

 

Elke ochtend brengt een nieuwe dag die nauwelijks van de vorige verschilt. De komeet is de 
heraut van een nieuwe tijd, werd er ooit gezegd. Het verleden is belangrijk om ons te laten 
zien waar fouten zijn gemaakt en welke beslissingen juist waren. Nadenken over het verleden 
is van essentieel belang om het heden te begrijpen. Eens …. toen we de oude leefwijze hebben 
vernietigd toen Karel de Grote kwam met zijn heiligen. Toen we geen wezenlijk contact meer 
zochten met de levenden om ons heen. We zien allemaal de restanten van voorbije tijden.  Het 
zijn de aandenkens aan wat we willen herinneren. Of wat niet. Tijdens de grote brand 
sprongen mensen van het dak. Mijn voorouders verloren hun adellijk goed. In onze ogen wrede 
samenlevingen werden vernietigd. Echo’s van het verleden. Niets is wat het lijkt. Goed kijken, 
kritisch analyseren wat er aan de hand is, alle mogelijkheden verkennen, en pas daarna 
met oplossingen komen. De dingen die we in het verleden hebben gedaan dienen geanalyseerd 
te worden. We moeten vergelijkingen maken tussen ons verleden en ons heden. Het kan ons 
helpen om een verhaallijn te vormen en ontwikkelen die het verhaal van ons leven vertelt. 

 

Kaart van Europa volgens de Griekse geschiedkundige Strabo (ca. 64 v.C. – ca. 24 n.C.) 

 

 

Enter, 31 oktober 2019  


