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D e Viermark enweg kan er al ec uwenlang gelo pe n hebben . zo nde r dat hij zij n
huidi ge naam kr eeg. Hij sche idde nam elijk vie r van de rond Ensc he de gelege n
mark en. lntusscn zij n de m ark en al j aren w eg; de weg ligt cr nog , als ee n
herinn ering aan ee n bij zondere brok Ensche dese geschiede nis. In zij n
Ho11 derdvijjenx evc«tig j aar straatnatncn in Enschede zcgt J. van Ooyik over de
Vicrmark cnwcg: 111 de onmiddellijke olllgevillg vall dez e weg lauam en destijds de
grenzen vall de Driencr-, Lonneker-, Es- en Twclekelennarke santen, Volgen s Van
Ooyik kent de w cg zij n naam sinds 1936, ko rte tijd dus nadat En sch ed e in
septem be r 1934 de m ark en
ro ndo m [Lonnek cr
gro ndge bied!]
o pslo kte, nadat dat
ook al in 1884 m et
ee n te pover succes
W e kennen in o ns
was ge probeerd.
en daar zijn ze in de
land een Drielanden-punt
buurt van Vaals net al te
besch eid en ov er . In
Ensch ed e zij n er gec n
tienduizenden die bij
het noemen van de naam Vi ermark en w eg aan iers bij zonders denken. Pik ant is
dat L.A . Stro ink in Stad en Land van Twente o pme rk t dat ' marke' eige nlij k
'be grenzing' betek ent. Een bcgrcn zin g dic vermoede lij k al ruim 120 0 j aar
gelc de n een buurt bundelde van boeren die geza me nlij k ee n es beb ouwden .
Ee n m ark e bevatt e in die dagen één gro tc of enke le klein er e essen. Dc
bewoners van de mark e beh eerd en vano uds hun eigc n bezittingen, w aarbij 'oud
hergebracht recht', du s m ondelin g overge leverd recht heerste. D c erve n in zo ' n
marke hadd en gelij ke rechten . In belangrijke opzichte n vcrsch ilden de m ark en
ni et zo veel van elkaar. Ste rke r nog, er was, signalee rt Stroink, m ogelijk al vóór
het j aar 800 ccn m ark enbond, w aarin marken same nwerkten .

Straatnaam
als spiegel
van historie
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