Reacties van lezers
Op de Boddenkamp in n r. 88:
Ari e de H aan atte ndeerde o ns erop
dat het Lonnek er raadhuis uiteraard
niet is ge bo uwd o p het gro ndgebied
van En sch ed e. W aar liep dan
eigenlijk d e grens tussen Ens chede en
Lonn ckcr? Wij laten hem aan het
woo rd : H et grondgcbi ed van de stad
En schede w as ee n o nregelma tige
zeshoek. Op elke ho ek lag ee n
'k eisteen' (gr ens- o f lo aksteen). Bij de
grensbe paling in , 826 werde n deze
punten als het w are gre nspu n t
erke n d . Zo w aren er in totaal zes van
deze grensp un ten . Deze werden
vervangen do o r Benth eimer ste nen
palen , met de getallen I tot en met 6.
Grenspaal I bevond zich aan de
H en gelo sestraat o p de ho ek van de
D eurningerstraat, o p de plek w aar nu
ga rage KokkeIer is. Paal 6 lag aan h et
begin van de huidige Emmastraat ter
hoogt e van het mortuarium van het
zie ke n h uis. Wanncer w e een rechte
lij n tr ekken tussen de ze tw ee punten
zien w e dat het Lon ncker raadhuis
zich noordelijk van dez e grenslijn
be vindt , du s ni et o p het gr ondgebied
van Enschede. De gem een te
Lonn ek er w as een gr ote gemeente
ro ndom En sch ed e: Gl an erbrug , de
voorma lige Esmarke , U sselermark e,
Twekkelermark e, Drienermarke en
de marke Lonn ek er behoorden tot de
gemee nte Lo n nek er [zie ook 'D e
M ark everdeling in Groot D rien e' in
dit nummer / red.]. W an neer m en op
ee n ce n trale plaats in de gemeente
Lonnek er van to en wilde bouw en,
kw am m en al sne l di cht bij de gre ns
va n E nsc he de . Z o ging het ook m et
de begraafplaats van de gemeente
Lonnek er, bet er bekend als het
Bo er enkerkhof. Deze moest
toe ntertijd im m ers te voet te bereiken
zij n d o or personen die de rouwsto et
(platt e bo er enwagen m et daarop de
kist) vo lgde n . In ' 884 w erd , ten
nad ele van de ge m ee nte Lonnek er,
En sch ed e vergroo t met een go rde l
grond ro ndo m de stad . Pas tó en
kw am en het gemeentehuis van
Lonneker en genoemde begraafplaats
op Ensc hedees gro ndgebied te liggen .
H et gevolg hierv an was dat to en d e
ge meen te Lonnek er zij n eigen
raadhuis in '905 wilde verbouwen, er
ee rst to estemming moest w orden
gevraagd aan buurman Ensch ed e!
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