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Enschede - Vanmorgen
hadden er oP de grens

Haaksbergen-Hengelo-
Enschede enkeie onoP-
vitenae werkzaamheden
oiaats, die voor de

iiistorieliefhebbers van
déze drie Plaatsen een in-
teressant aspect hebben'
De vroeger hier gestaan

hebbendé zogenaamde
Crevepaal werd door een

n ilp"i van de Enschede-
ie'Gemeentewerken ult
een dieP gat getild en

naar een nieuwe stand-
plaats, ongeveer tien nne-

ier bezijden de oorsPron'
keliike grensPunten'
oveïgebracht.

Dit woege ochtendgebeuren rverd

íiiiJ*",í.o door eikele enthou-

;ià:Ë Éà;, van de Stichting His-
torische Sociëteit Lnschede-

i]ónn"ti.., alsmede door de heer

P"Ë"eu'van de Gemeentelrj.ke
öi."nttï.Ptuntingen' Van de His-

iorische Sóciëteit woonde secreta-

il'ó-. ï*t namens het bestuur de

*=it<zaamheCen bij. terwijl so'

i,iàiàititià É.J. wénnink (rverk-

zaam bii de Gem. Plantsoenen-
àiinitt. àie zich bij het uitgraven

ili'dË schoP bgzbnder verdien'
ilètiit t..rt rveten te maken' van-

ieriËpret<end eveneens van de par-

tij was.

Lumineus idee

p[hler uit
het oDspo

Rnkele iarengeleden hield- voot-ile-

Cude Lakesteen oP

grens 3 gemeenteffi
verenising Twente'Dinkelland
iloa-nlïc't'oP Prof. dr' Brock-
.aïi"r uit MinSter een lezing over

U:,t"'U:'mHH-'il.i?Ï':i,
ioals oude rijksgrensstenen, ste-

n"n-t<iuisen 
-e.d.. 

herinneringen
,a, 

"toeg.t" 
zgn. DingPlaatsen'

*"ar ae Ëchtzitlingen werden ge-

Ëil.* Deze lezing insPireerde
de heer D. Taat, secretaris van oe

tÀ* i, oprichting zijnde ,,Histo-
ii..rtà sotiet.it'I om hier te lan-

de ook eens aan het nasPeuren te
gaan.

f)e rliksgrenqstene!1 11'pÍen tc:n al

;;;"h;ï merencjeel oPgesPoord

en beschreven door de iournalist
ff . f*t, De heer Taat kwam oP

het lumineuze idee, de Plaatsen en

.otàoi.n van de oude markeste-
nen of loakestenen oP te sPoren'

i"'ioiog.ui...n en te- beschrijven

"" 
iiiïi, licht over oP te steken'

iiii-*Ïit àaarin aangemoedigd
dobr drs. A.L- Hulshofl en rn zUn

ii.ï*C-t ouuv enthousiast bijge-
.ï"un àoot léden van genoemde

sociëteit. Dat zo'n hobbY geen st-

n""uaa is kan men alleen al vast-

it.ii* aoot het feit. dat de.ge-
ÀËànï.n..n* van Enschede í ki-
lometeilang is' In de zomer van
'rsà8 **t sdciëteitssecretaris Taat
,o-r.t g"uutderd dat er al een

boeiende loakestenen-excursle ge-

organiseerd kon worden"

Eerste steen
De eerste herontdekte §teen §tond

óo het punt waar de grenzen tus-

iön--rt"àxtu.tgen en Ënschede en

àË r*àtet.nrön elkaar raken' Die
il; ;;ï semerkt: EII (=-Exh'
marke). \.II (= Vsseler )'Iarke)
.o Éifi't= Buurser iVlarke)' Om
i"a"r"o àf doot oorzaken die niet

meer te achterhalen zijn' werd bii
Ë"ïi"t.i í.roek deze- historische

iieun Éàt.ttaoigd gevonden" afge-

knaDt. waarschijnlijk omver gere'

I"nl W.ut latàr was de steen

.-ooó.foo* GehooPt wordt dat een

i[tdt"* speuraktie, die inmid-

ïliïlt i"g.'r"t, het museumstuk

nog zal achterhalen'

De tweede interessante loakes-

Gin oÍ markesteen is de zoge-

;;à; 
-cievePaal. 

die vandaag

iriiàïàao"tpónt der belangstel-
iins;; E Sóciéteitsleden stond'

öo-t o"r" steen was sPoorloos ver-

rhvenbn. r,rsar i* 1\'ce" cpgq-

sooorci. De heer Waan^ders' la.no-

ËËi;;; írn tt.t Erve Greve' had

;;;;; tà-in-d"'*'s aan, nadat

i"t niéniÈ*.rie omgèleici was' De

il;,il;;; kdam nT' in de weide

i;-Ë;l .", *ur* hinderPaal

"-ooï?ï 
ui"iaebewerking' De heer

w"àra.* heeft hem toen onder-

n.^"an an in de grond laten ver-

;i;Ë;;. op zlctrzelf een goede en

acceotabele oPlossing. omdat oe

ïrJ"íiiu"t *ing in élk-geval be-
"houden bleef, zij het ondergronos'
Maar voor historisch gelnteres-

i..tatn is een steen boven de

niónï int.t"tsanter en met alle

ilàJewerkins van de heer Waan'

ders werd de Grevesteen nu weer
uitsegraven - een kanvet waar-

ï"Eiï. t ".. 
wennink wel te vin-

àËn""'as àn oat met de schoP.in z'n

Ëàno.n a*t hem oPgeknaPt

rverd. De verPlaatsing naar Gc

miànA was vèrder voor de ge-

mËnió.i:P.r een klein kunstje'
öË-ör.ïéï"4 staat, zoals gezegd'

ào ..n drie'gemeenten;Pu.n! -
ií.rr out iets-bezijden de juiste

plek - aan de WolÍkaterweg'

Plannen
Ile Historische Sociëteit
Ën.*"aomroeker zal,- als het

íËï'óoóte"ut, dezer dagen de

tài'ir"*ittö vin de GrevePaal
..nÀt maken" en verder' zo moge-

iíil;; d;r" zomer, met enkele

uÏs ..au-toriteiten" uit de noaber'

ï"rriiii..t.i trt e gaan" naar deze

il'ítii.i" loaköPöàl, zoals de

tiàrtitepaal, de 
- 

Slagersmaten-
;;i:- Ë-ièppePaal ela', terwijl
ï.iuó. wotAt leiverkt aan Plannen
n*-du oude*marke'grensPunten
;; ;i.r;à en oPnieuÍ gemerkte

loakesPöÍil te voorzien oJ de oude

;.öaó te sPoren en in hun histo-
iiíÍre ëer te trerstellen' Geïnteres-
seerden kunnen contact opncmen

:#:.,*.-*t;J;l; DTïl;, :&ï:
053-314479.
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