Verslag van de bijeenkomst op 28 november 2015
(OKThuis, 10:00 – 12:20)
Deze bijeenkomst is door de Oudheidkamer Twente (OKT) georganiseerd op verzoek van de Gerhard Post, Erik
Rolevink en Harry van der Sleen, de auteurs van het artikel “Red de markestenen”, dat verscheen in Jaarboek
Twente 2016. De inhoud van de bijeenkomst was dan ook:
1. De oude grensstenen van marken en gemeentes onder de aandacht brengen en duidelijk maken dat deze
bedreigd worden.
2. De voornaamste bron (de kadastrale atlas 1832) tonen.
3. De mogelijkheden tonen van moderne kaartprogramma’s.
4. Het werk van de Loakstenen commissie van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker laten zien.
5. Onderzoeken of een platform van toegevoegde waarde is.
Doelstelling was om de aanwezigen enthousiast te maken voor markestenen en het behoud daarvan.
De bijeenkomst werd bezocht door 32 personen die 14 heemkundegroepen vertegenwoordigden. Hiermee werd
het grootste deel van Twentes grondgebied gedekt. Onder de deelnemers waren een aantal groepen die al zeer
actief met markestenen bezig zijn. Daarnaast waren er ook groepen waarvoor de inhoud nieuw was.
Unaniem was men van mening dat een platform een goede bijdrage kan leveren aan dit onderzoek. Het delen en
openbaren van data werd onderschreven. Diverse vragen werden hoe gesteld dit dan in zijn werk zou moeten
gaan, ofwel in welke vorm data dan naar het platform zou moeten gaan. Omgekeerd kwam ook de vraag om
kennisdeling: kennis van kadastrale kaarten en ervaringen van de Loakstenen commissie. Een aantal specifieke
vragen kwamen naar boven:




Wat is de status van stenen die (ver) verplaatst zijn?
Hoe om te gaan met markegrenzen die zich uitstrekken buiten Twente?
Kan de markengrenzenkaart van de OKT digitaal beschikbaar worden gesteld?

Naast markestenen werd ook gesproken over markegrenzen. Vanuit het boerderijen-onderzoek van Henk
Woolderink is veel over markegrenzen naar boven gekomen. De verwerking daarvan zal ook in de komende jaren
plaatsvinden. Zo zullen vanuit twee invalshoeken markegrenzen beschreven gaan worden, die op den duur
kunnen leiden tot een markegrenzen atlas van Twente.
De vergadering werd besloten met het instellen van een stuurgroep. Deze bestaat voorlopig uit Martien Knigge,
Hans Oude Rengerink, Gerhard Post, Erik Rolevink, Harry van der Sleen, Thomas Vermaut, Nienke Voskuilen,
Bernard Westrek en Willem Wondergem. Deze groep heeft zijn eerste bijeenkomst op 29 januari 2016, 14:00 uur
bij de OKT.
Als volgende data zijn voorgesteld: 9 april 2016, een loakgang langs de zuidgrens van Usselo en een volgende
bijeenkomst bij de OKT op 23 april. Deze zal deels waarschijnlijk een workshop karakter hebben. Details hierover
volgen later.

Hengelo, 4 december 2015
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