Kleine monumenten

Oude Pruisische grenssteen aan de
N oordesmarkerrondweg
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!Jij Hui ze Dl' Wagt van dl' t:lll1il ie
C .A. van Dam M erren aan de
N oordcsmarkerrondweg staat onde r
het geboom te de oude Clanerbrugsc
gre nssteen, die vroe ger voo r het
kantoor van de rijksontvanger bij de
doorl aatp ost de scheidslij n tussen
N ed erland en het koninkrijk Pruisen
aanga f. Terw ij l alle grensstenen in
de ze omgeving van
Bcnthcimcrzandstcen zij n gemaakt,
bestaat de ze pilaar uit gepolijste
Belgische hardsteen . Hij vermeldt de
namen van de twee buurlanden. D e
eigena ar he eft het monument
tientallen j aren gelede n bij zij n terrein
laten plaatsen om de ingan g naar het
hu is te markeren . H ij he eft er de
naam D e Wagt in laten beitel en .
D eze her inn ert waarsc h ij nlij k aan ee n
wac htpost bij de midd eleeuwse
land w eer, die nog lang op het H oge
Boek el te herkenn en w as.
In I lJ77 is de zo' n 2 yoo kilo zwa re
stee n door de carn avalsvereniging D e
Grc nskcc rlkcs als grap uit gegraven en
met paard en wagen naar Cl ancrbru g
vervo erd. Ni et lang daarn a is het
gevaarte netjes o nbesc hadigd
teruggebracht. In 1983 werd de steen,
met instemming van de dorpsraad.
opnieuw we ggehaald. Niet om deze
teru g te zetten bij de gren sovergang
in Glan erbru g w aar hij thuishoort,
maar in de oprit van het dorpshui s,
zodat er geen auto's m eer konden

oprijden. Dl' o ntvoerders
vero nde rstelde n dat de stee n van
niem and was, om dat hij op
geme en tegro nd sto nd. M aar deze
vlieger gin g niet op . D e eigenaar
de ed aangifte van diefstal. Hij kon
aanto ne n dat hij de gren spaal zo'n
veerti g j aar geleden van de
steenhouw er H.J.H. Dove aan het
Gronausevoctpad in Enschede had
gekocht. In verband met nieuwbouw
bij de doorlaatpost was hij in de
dertiger jaren verwijderd en voor vijf
gulde n door Dove opgekocht. De
zoo n van de steenhouw er, die de zaak
later ove rna m , we et zich nog te
herinn er en dat de steen een kilometer
of tw ee van de gre ns aan de
Gronausestraat in de berm lag, toen
hij werd op geh aald. 13ij de gemee nte
was de eige naar niet bek end. N a
aangi fte van diefstal werd de stee n
w eer netj es bij de eigenaar afgeleve rd .
D e kwestie kon met de he er Van
Dam M erreet in vriendschap worden
ge reg eld. Hij liet het monument nu
enkele meters teru g op eige n terrein
plaatsen . Hopelijk zal het verder
on gemoeid worden gelaten . Al is het
Eur opa zonder grenzen inmiddels
werkelijkheid geworden , het blijft de
moeite waard de curieuze
merktekens langs de grenzen van het
land te bewaren.
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