Met hulp van de loakstenenconunissie van de Historische Sociëteit

Als fundament gebruikte grenspalen uit 1792 staan
weer fier te pronken
H arry van der Slee n

De boodschap kwam in de zomer
van 2003 van Martin Deegen, die
namens Landschap Overijssel veel
contacten onderhoudt met
boeren in deze provincie. Hij
vertelde aan de SHSEL
loakstenen- en
begraafplaatsencommissic, dat
twee uit 1792 daterende
grenspalen als fundament in
gebruik waren voor een b akhuisje
bij de boerderij van de familie
Vaneker in het buitengebied van
Enschede . Uiteraard w as deze
prachtige ontdekking v o o r ons
aan leid in g o m te bekijken of we
dc palen wellicht weer op hun
oorspronkelijke plaats terug
zouden kunnen zetten.
De beide grmspalm op hun nieuwe plek.

Vier jaar later w as het einde lij k zo ver.
Boer Dern ard Vanek er was inmi ddels
overleden, de boerd erij afgebroke n
en het bakhuisj e verplaatst van de
boerderij aan de Aam sveen w eg naar
h et Led eb oerpark. waa r het ee n mooi
plaatsj e had gekregen bij het
Lammerinkswönner , O ok de
gr ens palen w aren daar ter ech t
ge ko men.
Inm iddels was o ns ech ter ge bleke n,
dat o p de plek waa r de beide
gre nspalen oorspro nkel ijk gestaan
m oesten hebben , al sinds 1885 tw ee
'nieuwe' palen sto nden .
M ed e daardoor kwamen w e toen o p
het idee de tw ee o ude exemplaren
neer te zette n op de plaats w aar de
voorma lige boerderij gestaan heeft.

H et bet reffende perceel bleek in
handen te zijn van de D eutsch e
Salzwerke AG , die plannen heeft daar
no g eens naar zo u t te gaan bo re n.
Voor ons w as het aanle idi ng
sam enw erking te zoek en m et o nze
Duitse 'collega 's' , de H eimatverein
Alstätte . Zij hadden wel o ren naar
ee n gez amenlij k pr oj ect en we
bereikt en dan oo k al gauw
overee nste m mi ng .
M et de hulp van m eerder e
vrijwillige rs en instanties hebb en we
daarn a in m ei 2007 de beid e o ude
gre nspalen teru ggebracht naar de
Aam sveenw eg en neergezet o p de al
genoem de plaats w aar ze du s vier jaar

De ollthl/llillg door IllIrgell/eester Biiter l'all
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De toespraak door Am R ottillg en
Heintien Holters.

Mueikaal opgeluisterd
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ee rde r, zij het in een andere
toepassing, wa re n aangetroffe n .
N at uurlijk kreeg de afro nding van dit
project ook no g een officie el en
feestelijk tintj e. Vandaar, dat w e op
zate rdag I Ó j u ni 2 007, sam en m et
m ens en van de ge noem de
H eirnatverein en m et m ed ew erking
van burgemeester Felix B üter van
Ah au s en wetho uder J elm er van der
Z ee va n En sch ed e, de tw ee
gre nspalen hebb en 'onthuld' . Er wa s
zelfs een kapel ui t Ah aus o m h et
ge heel muzikaal op te luistere n.
In de toesprak en w erd stil gestaan bij
het feit , dat grenspalen tegen w o o rdi g
cultuur histo rische eleme nte n zij n,
ui tin gen van cultuur die bel an grijk
zij n vo or de identi teit van ee n ge bied .
G econcludee rd werd ook, dat
gre nspalen oorspronke lijk bed oeld
wa re n o m lande n van elkaar te
sche ide n, maar dat w e ze nu zien als
teken van ver binding, als ee n tek en
oo k van same nw erkin g. Bovendien
w erd no gm aals de w aard e van
gre nsste ne n ben adrukt als dr agers van
cu ltu urhisto risch erfgo ed .
De '!fbeeldilll.CIl bij dit artikel z ijn geleverd
door de auteur.
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