Goorpaal herplaatst op de
gemeentegrens met Enschede
*door Eric Ooink

De gemeenten Haaksbergen en Enschede zijn sinds 19 september weer een
grenspaal rijker: de Goorpaal. De herplaatsing betreft een replica van de oorspronkelijke markepaal, die ergens voor í965 is verdwenen. De oorspronkelijke
paal stond bij de Hagmolenbeek, daar waar sinds í856 de weg naar Enschede de
beek kruist (nu de oude N18).
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De replica van de Goorpaal langs de oude N18

Aangezien de verkeersweg in de 20e eeuw een paar keer is verbreed en voorzien
van vrijliggende fietspaden, bestaat de serieuze mogelijkheid dat de paal bij één van
deze ontwikkelingen is verdwenen. De Goorpaal begrensde de marke Haaksbergen
& Honesch en de Enschedese marke Usselo. De markepaal zal hier vermoedelijk ergens in de 18e eeuw zijn geplaatst en stond vlakbij de beek in een laag en nat gebied,
vandaar ook de naam 'goor'. Een goor is een oude stroomdalnaam en die slaat op een
laag en slijkerig gebied. Het gaat hier dus om het stroomdal van de Hagmolenbeek.
Aan de Haaksbergse kant wordt het gebied, dat tot in de 19e eeuw nog grotendeels
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Deze kaart geeft de plek aan waar de Goorpaal is geplaatst.

markegrond was, in de gerichtsprotocollen van 1628 het Wiechersgoor genoemd. Aan
de kant van Enschede lag in de buurschap Rutbeek, tussen de Rutbeek (het beekje) en
de Hagmolenbeek het Goorse veld.
G re n sbep al i n g g emee nte n
De Goorpaal staat er in ieder geval in 1825 en wordt genoemd in het'proces-verbaal van
grensbepaling'. ln '1832 trad het Kadaster in werking, zodat de overheid vanaf dat mo-

ment over een goede financiële administratie beschikte en belasting op grondbezit kon
innen. Voordat dit Kadaster in werking kon treden moesten eerst de provinciegrenzen
en vervolgens de gemeentegrenzen bepaald worden. Voor Haaksbergen gebeurde dit
in í825. De grens werd in het veld bepaald, gemeente voor gemeente. Hierbij aanwezig
waren de burgemeesters, vergezeld van twee aanwijzers, een controleur en de landmeter. Opvallend is dat de burgemeester van Haaksbergen, Willem Waanders, zich bij
de volledige begrenzing van Haaksbergen laat vertegenwoordigen door een assessor
(tegenwoordig noemen we dat een wethouder) in de persoon van Herman ter Haar, boer
op de Hof te Langelo. De reden van Waanders afwezigheid is hoogstwaarschijnlijk zijn
hoge leeftijd. Hij was toen al 86 jaar. Namens de toenmalige gemeente Lonneker, het
gebied van het oude landgericht Enschede, was burgemeester W.P.C. Greve aanwezig.
(Hij was de vader van J.W. Greve, de eerste Greve als molenaar op de Oostendorper
watermolen.)
Onder artikel 3 van het 'proces-verbaal van grensbepaling der gemeente Haaksbergen'

werd de grensscheiding met de gemeente Lonneker vastgesteld. Vanuit het raak-
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punt met de gemeente Hengelo, bij Beckum, werd deze als volgt omschreven: "Van
het punt hierboven aan de Grevenpaal omschreven voortgaande hebben wij bepaald
dat de grenslijn tusschen beide gemeenten zijn rigting zuidwaards zal nemen in een
regte lijn op een steenen paal staande ten zuiden de hooilanden van Egbert Leefers
op het gemeente veld genaamd de Goorpaal, van hier weder in een regte lijn zuidoostwaards en dan dwars over de weg van Enschede naar Haaksbergen [opm. dit is de
huidige Oude Enschedesewegl ten oosten de Kattestaartsbrug tot op een driekante paal
staande bij het Buurser kluine veen gen(aamd) de Kattenstaartspaal" (bij het begin van
het Buurserzand). Haaksbergen liep qua grensbepaling een jaar voor op de gemeente
Lonneker. Uiteraard wordt de Goorpaal in 1826 ook genoemd in het proces-verbaal van
die gemeente.
Vanaf 1825 is de Goorpaal behalve markepaaltevens het laakpunt tussen de gemeenten
Haaksbergen en Lonneker. Vanaf 1934 betreft het de begrenzing tussen de gemeenten
Haaksbergen en Enschede.

Marke regelde beheer van gemeenschappelijke grond
Een marke was van oorsprong een vereniging van eigenaren van de boerderijen
in één of meer buurschappen. Deze regelde het beheer van de gemeenschappelijke, meestal woeste, gronden, zoals bossen, heide en veen vaak werden
genoemd. De marke had oorspronkelijk een privaatrechtelijk karakter, maar in
de loop der tijd kreeg die ook bemoeienis met publieke zaken, zoals onderwijs,
wegen en waterlopen.
Daar waar de gemeenschappelijke grond van de ene marke grensde aan die van
de andere, ontstonden wel eens strubbelingen en moest er paal en perk worden
gesteld. Op markante punten in het landschap waren op de markegrenzen stenen
of houten markeringen aangebracht. ln Noordoost- Twente werden vaak stenen
(veldkeien) gelegd. ln Haaksbergen werden, noodgedwongen door een gebrek

aan grote veldkeien, meestal zandstenen of houten palen geplaatst. Nadat de
marken in de loop van de 19e eeuw ophielden te bestaan, raakten de markegren-

zen vergeten. De oude grensmarkeringen werden veelal als een sta-in-de-weg
ervaren. Deze hadden immers hun oorspronkelijke functie verloren. Het gevolg
was dat diverse exemplaren verdwenen. Grensmarkeringen als markestenen zijn
kleine cultuurhistorische elementen, uitingen van cultuur, die belangrijk zijn voor
de identiteit van een gebied. De palen of stenen zijn een tastbare herinnering aan
het bestaan van de marken, die een belangrijke stempel hebben gedrukt op het
landschap van Haaksbergen en omgeving.
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Loakstenencommissie en Gerard Kristen
Het herplaatsen van de Goorpaal was een initiatief van de Loakstenencommissie van de
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) in samenwerking met de
Hlstorische Kring Haaksbergen. De zandstelen paal is een geschenk van wijlen Gerard
Kristen (1949-2020) uit Hengelo en de plaatsing is hierdoor tevens een eerbetoon aan
deze man geworden. Je kon hem alles vragen over de geschiedenis van'zijn' marke en
buurschap Groot Driene en de historische boerderijen aldaar.
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lnitiatiefnemers van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, v.l.n.r. Henk Stobbe,
Harry van der Sleen en Bart Jansen.

Op naar nummer 25
Op dit moment telt Haaksbergen 23 markepalen (waarvan 6 replica's) en 2 markestenen
(veldkeien). Dit is het restant van zeker 51 laakpunten (palen en stenen) die we op de
markegrenzen in Haaksbergen hebben gekend. De grens met de gemeente Lonneker
kende in 1825 tien grensmarkeringen. Hiervan waren er een halve eeuw terug vijf verdwenen. Door inzet van velen konden twee palen en een veldkei teruggevonden worden
en herplaatst. Bij drie palen liepen de zoekacties op een dood spool waarna hier replica's werden geplaatst. Op dit moment zijn de tien grensmarkeringen, mede door de
inzet van de SHSEL weer aanwezig. De komende jaren zou de aandacht kunnen gaan
naar de begrenzingen met Ambt Delden en Hengelo, waar de meeste grensmarkeringen
reeds lang geleden zijn verdwenen. Wie draagt er een steentje bij?
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