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KRONIEK VAN EEN LOOPBAAN 

 

Optekening van ervaringen uit het werkzame leven 
van een doorsnee Nederlander in de vorige eeuw. 

Verschenen publicaties : 

1. Militaire dienst Den Haag : “Dagboek van een 
dienstplichtige” 

2. Reclamebureau De Zuil Enschede: “Revolutie 
in de fotografie” 

3. Textielfabriek Spanjaard Borne : “De fameuze 
ster uit Twente” 

4. Verzendhuizen Boers Tubbergen en Kuipers 
TWI Hengelo : “Zegeltjes sparen” 

5. ProvincialE VVV Overijssel Almelo : “De VVV 
gaat nooit verloren” 

6. Gewest Twente Enschede : “Een Provincie 
Twente ?” 

7. Euregio Enschede / Gronau :  “Europa voor de 
eigen huisdeur” 

Uitgaven zijn als PDF te lezen en te downloaden op 
www.ootmarsumnu.nl onder publicaties. 
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EUROPA VOOR DE EIGEN HUISDEUR. 
 

Totdat je er zelf mee te maken krijgt is Europa een “Ver van m’n bed-
show”. Ook voor mij gold dit. Wonen en werken in een grensregio, 
dagelijks in contact komen met een landsgrens en slagbomen, zorgt 
er voor dat je veel voor de hand liggende vragen gaat stellen. 
Beperkingen voor de samenleving in een grensgebied door de 
landsgrenzen, staan een samenwerking in Europa in de weg.           
Van bovenaf een nieuwe structuur droppen in Europa ?                  
Nee, Europa moet groeien van onderop. Waar kan dat beter dan in 
een grensregio. Pionierswerk aan de basis. Ik ben blij hiervan deel te 
hebben mogen uitmaken. Mijn tijd bij Euregio (1979-2008) was een 
aaneenschakeling van spectaculaire ontwikkelingen naar meer 
eenheid in Europa en in de grensregio. Hierbij een weergave van 
mijn persoonlijke ervaringen. 
 
 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

1. VOORWOORD 
2. EUREGIO : WEG MET DIE SLAGBOMEN ! 
3. DE TACHTIGER JAREN  :  MINDER GRENZEN 
4. DE NEGENTIGER JAREN  :  ZONDER GRENZEN 
5. HET MILLENIUM  :  EEN NIEUW TIJDPERK 
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1. VOORWOORD 
 
 
Wanneer je na een intensief werkzaam leven kunt beginnen aan 
het tot rust komen en van de vrije tijd kunt genieten, dan heb je 
ook tijd om terug te kijken. Wanneer je herinneringen ophaalt puur 
uit je geheugen, dan vallen er na zoveel jaren ook grote gaten. Dat 
had ik voorzien. Vanaf het moment dat ik ben gaan werken heb ik 
een documentatie bijgehouden. En hoe kan het anders, als 
voormalig fotograaf, ook steeds fotomateriaal verzameld. Dit 
boekje is de laatste uit een reeks en een afsluiting van m’n 
loopbaan. Een bijzondere afsluiting van het 29 jaar bezig te zijn 
geweest met de Nederlands-Duitse samenwerking in het 
grensgebied. 
 
Het deed me goed in de afscheidsbrief van de Duitse collega’s te 
mogen lezen :  
 “ Wir haben immer bewundert mit welchem Engagement und 
Idealismus Du dich fur die grenzubergreifende Zusammenarbeit, 
und ins bisondere auf sociokulturellen Gebiet, eingesetzt hast. 
Nichts war dir zu viel, ob es morgens, abends oder an Wochenenden 
war. Uberstunden wurden sowieso nicht gezahlt. Du hast dich 
hervorragend in unser Team – in dem es auch einige “Verruckte” 
gab, die sich Tag und Nacht eingesetzt haben, -, eingefugt.  
 
En wat doe je wanneer je een kast vol met materiaal hebt en 
tientallen fotoalbums hebt staan ? Je maakt er een boekje van…. 
Het is geen geschiedkundige opsomming van de Euregionale 
ontwikkeling maar een particuliere weergave van een boeiende 
periode die hopelijk ook vele destijds betrokkenen even meeneemt 
naar een tijd toen alle verworvenheden van de huidige tijd nog niet 
vanzelfsprekend waren. 
 
 
  



 
4 

 

     
 
Nederland en Duitsland : David en Goliath, maar in de grensgebieden gewoon 
buren. Hier zijn er historische en persoonlijke verbindingen over de grens, er is 

eenzelfde streektaal en een samenleving die niet gestopt werd door de 
landsgrens. De Euregio heeft een boost gegeven aan de samenwerking in het 
gebied tussen Rijn, IJssel en Ems en was in de pioniersperiode het Europese 

voorbeeld voor pragmatische en culturele samenwerking over de landsgrenzen 
heen. Euregio bracht Europa bij de mensen thuis. Ik mocht daar een poosje deel 
van uitmaken. Voortbouwend op de bestaande goeie banden in de streek. Al in 

de jaren dertig van de vorige eeuw was er een Nederlands-Duitse cultureel 
magazine onder de naam “Noaberschopp”. Een jaargang hiervan kreeg ik via 
Geert Timmer van burgemeester Horstmeijer van Nordhorn en was gelijk de 

start van mijn belangstelling voor de grens en een verenigd Europa. 
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Het grote verenigde Europa dat er met veel bombarie in de jaren 
negentig van de vorige eeuw kost wat kost moest komen, kreeg een 
geweldige stroomversnelling  door een handig pocketboekje van de 
Italiaan Paolo Cecchini dat ging over de kosten van een niet verenigd 
Europa. In een miljoenenoplage in vele talen kon iedereen lezen dat 
de belemmeringen ieder jaar miljarden kosten. Maar ja, niet alleen 
geld was belangrijk. De mensen, met name in de grensregio’s zouden 
een grote verandering doormaken. De nationale staten zagen de 
grensregio’s als achterland, maar wij zouden bewijzen dat juist daar 
het echte begrip voor Europa zou kunnen ontstaan.  
 

    
 

Boekenkasten vol publicaties verschenen rond de  Europese eenwording 
 

Dat in het westen van ons land neergekeken werd op de grensregio’s  
bewijst wel het relaas van Martin Bril, die als redacteur van Esquire 
in 1990 een reis maakte langs de Nederlands-Duitse grens. Een 
passage uit zijn artikel : Bij Drenthe staken we een stuk door 
Duitsland, passeerden de gehuchten Emlichheim, Grossringe, Kalle, 
Esche en Neuenhaus waar de ja-knikkers plichtsgetrouw de olie uit de 
grond wrikten en kwamen uit bij de grensovergang Halle, nabij het 
Achterhoekse Ootmarsum. Het was inmiddels gaan regenen. Halle 
was een van de vele grensovergangen waar de slagboom open stond, 
waar vlaggen ware gestreken en de dienstfietsen met platte banden 
in de kantoortjes stonden, de schilden van de Bundeswehr en 
Marechaussee roestend aan de gevels, een klein landschappelijk 
drama als aandenken aan iets dat ooit was, maar nooit meer terug 
zou komen. Lang leve Europa ! 
Verschil tussen Twente en de Achterhoek bleek onbekend en het 
grensgebied werd beschreven als troosteloos achterland….. 
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1. EUREGIO : WEG MET DIE SLAGBOMEN ! 
 
 

De huidige generatie kan het zich niet meer voorstellen : je eigen 
woonomgeving die ophield bij de landsgrens. Wegen afgesloten met 
slagbomen en wanneer je de grens over wilde voor een bezoekje aan 
het buurland, dan moest je een paspoort bij je hebben en ging je 
naar een D-NL grensovergang. Dat was een bijzondere plek, waar aan 
beide kanten van de weg er maar liefst door vier instanties werd 
gecontroleerd : de Zoll, de Grenzpolizei, de Douane en de 
Mareschaussee. Je vond er slagbomen, wachthuisjes, politiebureau, 
grenswisselkantoren, inklaringskantoren van de douane etc.  
 

 
Grensovergang Glanerbrug in 1962 
 
Al het verkeer werd gecontroleerd en trof je toevallig een soepele 
controleur, dan kreeg je een soepel handgebaar als teken dat je door 
mocht rijden. Het paspoort had je steevast bij je maar ook de hoop 
dat je de kofferbak niet hoefde open te maken. Je reed door, vaak 
met een brok in de keel want dan was het weer gelukt een lading 
drank of sigaretten goedkoop over de grens te krijgen. Smokkelen 
was in. Voor heel veel mensen was dit vroeger een ware sport. Net 
zo goed dat het voor de douane een sport was de smokkelaars te 
pakken. 
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Bij de grotere grensovergangen stonden de slagbomen altijd open 
maar bij de kleine overgangen moest je wachten voor de slagboom 
tot er iemand kwam. Daarnaast had je ook nog de groene grenzen 
want er kon langs de landsgrenzen natuurlijk niet overal slagbomen 
worden geplaatst. Via natuurgebieden en landbouweggetjes vonden 
ook velen hun weg naar het buurland. 
 

   
Controle aan de grens en in de rij voor goedkope benzine….. 

 
Grenzen zijn is een littekens van de geschiedenis :  “Es sind Narben 
der Geschichte” zei Alfred Mozer altijd, hij was een grote 
voorvechter voor het laten verdwijnen van de grenzen in Europa.      
In de grensgebieden werd door iedereen die scheidende werking van 
die scheidslijn het sterkst gevoeld. Je was doodongelukkig wanneer 
je grote liefde in het buurland woonde, wanneer je als bedrijf jouw 
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producten in het buurland wilde verkopen af wanneer je een baantje 
wilde in het buurland. Een heleboel lijntjes die belangrijk zijn voor 
een goeie samenleving worden in een grensregio afgesneden. Zo’n 
veertig jaar geleden stonden we ook hier in het grensgebied letterlijk 
met de ruggen naar elkaar toe. Er waren praktisch geen inhoudelijke 
contacten tussen de gemeenten, brandweer, ziekenhuizen, 
bedrijven, onderwijsinstellingen, maar ook de contacten tussen de 
bewoners van het grensgebied waren afstandelijk. Strak aan de grens 
vonden veel inwoners van het grensgebied elkaar op een informele 
manier meer en meer. Het dialect was steeds een prima hulpmiddel. 
Toch bracht dat veel problemen met zich mee. Er bleven verschillen 
in wetgeving, regeltjes en voorschriften op allerlei gebied. Geluid 
vanuit de grensregio’s over de problemen vonden hun weg naar de 
nationale overheden -maar zeker naar de Europese instanties- en 
werd steeds intensiever.  De echte voorstanders voor een verenigd 
Europa pakten die geluiden uit de grensregio’s op. Want waar kon je 
beter aantonen waar de knelpunten liggen en hoe je tot een 
verenigd Europa kunt komen : juist op de snijpunten van de 
landsgrenzen. 
In ons NL-D grensgebied  waren zich velen hiervan bewust en hadden 
daar ook een goeie filosofie over. Je kunt niet zomaar structuren van 
de samenleving in twee landen op één hoop gooien : je moet de 
mensen eerst beter met elkaar in contact brengen. Waarmee kan dat 
beter dan met directe persoonlijke contacten, met cultuur, met 
sport, met muziek en met een positieve instelling en een goede wil 
aan beide kanten van de grens. Die tijd, begin jaren zestig van de 
vorige eeuw ; dat was de start van Euregio.  
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Werkgebied van de Euregio EG bestaat nu in Nederland uit delen van 

de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe en in Duitsland uit 
delen van de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein Westfalen. 

 
 
De historie van Euregio. 
 
Het is begrijpelijk dat na de tweede wereldoorlog er grote 
spanningen waren tussen Nederland en Duitsland. Spanningen die 
doorwerkten tot in de grensregio’s. Verwerking van het leed en de 
opbouw in beide landen zorgden er voor dat in de grensgebieden de 
verhoudingen op het menselijk vlak intensiever waren dan elders.     
“Van buren weer buren maken” was steeds het motto. De mensen 
die in het grensgebied woonden brachten dat steeds meer in 
praktijk. Schoorvoetend kwamen de overheden aan beide zijden van 
de grens ook steeds meer tot elkaar. Natuurlijk waren er de grote 
verschillen in de bestuursstructuur : Nederland een Koninkrijk met 
provincies, Duitsland een Bondsrepubliek met deelstaten en 
gewesten. Toch kwam het op gang. De Commissaris van de Koningin 
in Overijssel en de burgemeester van Enschede gingen officieel op 
bezoek in 1958 bij de burgemeester van de stad Münster en er werd 
een pakt gesloten over het opzetten van een structuur voor de 
grensoverschrijdende samenwerking. Daarmee was de Euregio 
geboren. 
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CDK Overijssel bezoekt in 1958 BM Munster    Prins Claus bezoekt Alfred Mozer en de Euregio 
 
De grote vooruitgang werd geboekt toen in 1977 Alfred Mozer zich 
ging inzetten voor de culturele uitwisselingen in het grensgebied. Hij 
regelde een cultuurprogramma met de Ministers van Cultuur van 
Nederland - Marga Klompé- en Duitsland – Käthe Ströbel. Zijn sterke 
banden met het Koninklijk Huis zorgde er mede voor dat Prins Claus 
voorvechter werd van de grensoverschrijdende samenwerking en 
zelfs op zijn voorstel werd in 1978 een Euregionaal parlement 
opgericht.  
 

 
 

Euregio- Raad : afgevaardigden van rond de 80 NL-D gemeenten kennen in 
1978 al een parlementaire samenwerking. Hier in Hengelo in 1980. 
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De samenwerking over de grens bleef niet tot het Euregiogebied 
Enschede-Gronau beperkt :  Alfred Mozer werd eerste voorzitter van 
het Europese verband voor grensregio’s  de AGEG / WVEGR en het 
secretariaat van deze samenwerking werd ook ondergebracht in 
Enschede/Gronau. 
 
Als start werd geïnventariseerd welke problemen en mogelijkheden 
er waren. Er kwam een uitgebreid onderzoek : “ De grens : scheiding 
of ontmoeting”. Contacten met de nationale overheden waren 
belangrijk en in een gemeenschappelijke projectgroep werd tussen 
de Ministeries van Binnenlandse Zaken een uitgebreid rapport 
opgesteld  - het rapport De Menthon Bake- waarin alle knelpunten 
en mogelijkheden werden opgesomd en aangegeven over het scala 
aan samenwerking en projecten dat in de nabije toekomst opgestart 
kon worden en hoe de regionale overheden konden samenwerken 
met steun van de centrale overheid. 
 
De Europese samenwerking werd steeds sterker en Europa kreeg een 
eigen Parlement.  Via allerlei nationale instanties zoals de Europese 
Beweging, kregen de grensregio’s te horen dat ze een rol moesten 
spelen bij de eerste verkiezingen voor het Europees parlement. 
Gevreesd werd dat dit bij het merendeel van de bevolking geen 
populair onderwerp zou zijn.  
De grensregio’s moesten zich hier ook voor inzetten volgens het 
nationale comité. Heel slim. Want juist hier in de grensregio kwam 
die Europese  “ver van m’n bed-show”  al jaren persoonlijk 
aankloppen aan de eigen huisdeur bij de inwoners van de grensregio 
in de vorm van de vele sociaal-culturele activiteiten van de Euregio. 
We hebben het in 1979 geweten. We werden overstelpt met 
materiaal uit Brussel en Den Haag, organiseerden talloze 
bijeenkomsten en zorgden dat alle stemlokalen ruim voorzien waren 
van voorlichtingsmateriaal. 
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In 1979 de eerste Europese parlementsverkiezingen : een knaller in de Euregio 
 
We schreven zelfs een beloning uit voor de gemeente met de 
hoogste opkomstcijfers :  die bestond uit keramiek uit Ochtrup met 
de prijsvermelding en het Euregio logo. Weerselo werd no 1 met 80 
% , Ootmarsum no. 2 met 79% en Ambt Delden met 76 %. Duidelijk is 
dat het Euregionale werk hier een goeie basis was voor hoge 
opkomstcijfers. In 1983 kwam de Europarlementarier van het eerste 
uur : Gert Jan Pötterink – de latere voorzitter EP- hoogstpersoonlijk 
de slagboom aan de grens doorzagen. Een ultiem symbolisch gebaar 
voor een Europa zonder grenzen. 
 
Een nieuw gemeenschappelijk secretariaat 

 
Euregio Enschede-Gronau werd het schoolvoorbeeld voor de nieuwe 
Europese samenwerking. Ik kon in 1979 aan de slag in het 
Nederlandse Euregio-kantoor in Enschede. Er was een Euregioraad, 
er deden rond de 80 gemeenten mee, bestuurlijk secretaris was 
tevens hoofd voorlichting van het Gewest Twente en het bureau 
bestond uit drie medewerkers. Aan Duitse zijde was het Euregio 
kantoor gevestigd in het centrum van Gronau aan de Neustrasse, ook 
met een secretaris en met twee medewerkers. Twee kantoren aan 
beide zijden van de grens was natuurlijk een beperking. De regionale 
gemeentelijke samenwerking in Duitsland, de 
Kommunalgemeinschaft Rhein – Ems en in Nederland : SOG 
Samenwerkingsverband Oost Gelderland en het Gewest Twente, 
namen het initiatief tot een gemeenschappelijk kantoor aan de 
grens. 
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Van 1978 – 1985 waren er kantoren van Euregio aan de Tromplaan in Enschede 
en aan de  Neustrasse Gronau. 

 

Dat had nogal wat voeten in de aarde. Het werd gemakkelijker toen 
het Gewest Twente werd opgeheven in 1984 en er sowieso nieuwe 
bureauruimte voor het Nederlandse kantoor moest komen. 
Onderhandelingen met de gemeentebesturen van Enschede en 
Gronau  hadden tot resultaat dat er een perceel grond van 2.000 m2 
net over de grens aan de grensovergang Glanerbrug beschikbaar 
kwam. De gemeente Enschede gaf een bedrag in contanten en de 
gemeente Gronau droeg het eigendom over aan de nieuwe 
rechtspersoon Euregio.  Ik moest de bouw begeleiden die uitgevoerd 
werd door het Bau-amt van de Stadt Gronau. De gemeentearchitect 
van Gronau maakte het ontwerp. We waren er aan Nederlandse kant 
helemaal niet blij mee. Een saai gebouw, net een uitgebouwde 
bungalow en dan nog wel met golfplaten ; dat kon toch niet. We 
werden persoonlijk door de gemeentearchitect rondgereden in de 
nieuwe wijken van Gronau en  lieten ons overtuigen dat golfplaten in 
allerlei kleuren helemaal van deze tijd was en gingen akkoord met 
het ontwerp.Bij de aanbesteding werd er van uitgegaan dat 
Nederlandse en Duitse aannemers een kans moesten krijgen bij het 
inschrijven. Het werd een Duitse aannemer en de kozijnen werden 
door een Nederlandse bouwonderneming geleverd. Eindelijk kon de 
schop de grond in. Euregioraad-voorzitters Poetschki en Buddingh’  
en de Euregiosecretarissen keken toe hoe de burgemeester Gleis 
Preister van Gronau “der erster Spatenstich” als symbolisch gebaar 
voor de start van de bouw op zich nam in 1985.  



 
14 

 

   
1985 bouw nieuwe secretariaat Grensovergang Enschede-Gronau . De 

Nederlandse bezetting van het Euregio-kantoor vanaf 1985 : Wim van Geffen, 
Diane van Geffen, Bertus Scholten, Doede Sytsma en Ton Beune en de auteur 

maakte de foto. 
 

 
Het nieuwe secretariaatsgebouw aan de grensovergang Glanerbrug-Gronau 

was in 1985 klaar 
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Tubantia en de Gronauer Nachrichten maakten uitgebreid melding van het 

unieke project. 

        
Een Nederlandse en een Duitse secretaris als vuurvreters van de 

grensoverschrijdende samenwerking Wim van Geffen en Jens Gabbe die ik 
mocht bijstaan in de strijd. 

 
Het bureau ging bezet worden met de twee Euregio secretarissen 
Wim van Geffen en Jens Gabbe in een apart kantoor en met een 
centrale receptie, een vergaderzaal en twee kleine bureauruimtes.  
 
Het in gebruik nemen van zo’n spraakmakend Europees voorbeeld 
van regionale samenwerking over de grenzen heen, mocht natuurlijk 
niet zo maar zonder meer plaatsvinden. De besturen waren het er 
over eens dat de opening van het gebouw zou moeten plaatsvinden 
door Prins Claus. We hebben het geweten. Via CDK Overijssel liepen 
de formele contacten en verschillende vergaderingen over de 
organisatie van het geheel vonden er plaats. Via het contact van de 
echtgenote van de inmiddels overleden Alfred Mozer, met het 
koninklijk huis kregen we te horen dat Prins Claus zou komen, maar 
ook Koningin Beatrix komt mee en er komt een bijzonder persoonlijk 
geschenk : een borstbeeld van Alfred Mozer, gemaakt door Koningin 
Beatrix. Dat was toch wel een hele bijzondere bijkomstigheid. Het 
borstbeeld werd begin 1985 in handen gegeven van de Koninklijke 
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Marreschaussee, waar het in de kluis in het grenskantoor Glanerbrug 
werd opgeslagen tot het geplaatst kon worden. In het dagelijks 
bestuur zegde burgemeester Mans van Enschede toe dat hij er voor 
zou zorgen dat de marmeren sokkel die Hare Majesteit had 
uitgezocht  naar het nieuwe secretariaat zou worden gebracht. De 
Enschedese bode Karel reed speciaal naar Amsterdam om de sokkel 
op te halen en kwam er trots mee aan bij het nieuwe secretariaat. 
Achter in de bak van de dienstwagen met de klep open komen rijden 
uit Amsterdam. We ontdeden de sokkel van de molton 
verpakkingsdekens en gaf aan Karel door dat hij het ritje nog een 
keer moest maken : op de sokkel was de naam verkeerd gegraveerd , 
er stond Moser in plaats van Mozer…..  
Het beeld werd op de grote dag in juni door mevrouw Mozer onthuld 
in het bijzijn van de Koningin en Prins Claus. We konden verwachten 
dat er veel belangstellenden zouden zijn op die 5e juni. Niet iedereen 
zou bij de onthulling van het beeld kunnen zijn. Daarom werd de 
garage van de Fa. Fortkamp, -VW dealer- , omgebouwd tot 
ontvangsthal. TV schermen werden aangebracht waarop de gasten 
de onthulling in het Euregiosecretariaat konden volgen en waar de 
toespraken konden plaatsvinden. 
De belangstelling op de grote dag was geweldig, er waren meer dan 
300 gasten en de pers was royaal aanwezig. Bij de aankomst bij de 
grensovergang Glanerbrug van de koninklijke bus -die het gezelschap 
van vliegveld Twente had opgehaald-, stond het zwart van de 
mensen. Rond de 7.000 mensen stonden langs de kant van de weg, 
op de huizen, daken en balkons. 
De veiligheidsdienst inspecteerde vooraf het Euregio-secretariaat 
van top tot teen : met speurhonden ging de Marreschaussee rond. 
Nadat het beeld onthuld was begonnen de toespraken in de VW 
showroom. Rijksvoorlichtingsdienstvoorman van Benthem schrok 
zich een hoedje toen bleek dat Prins Claus zich niet aan de 
geschreven toespraak hield. Informeel vertelde hij dat hij eigenlijk de 
uitnodiging had gekregen maar dat nu zijn vrouw de show had 
gestolen. “We hebben haar een groen hoedje opgezet maar ze viel 
toch weer het meeste op”. Achter deze woorden zit een wereld van 
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emotie en bevlogenheid. Prins Claus was een voorvechter voor een 
verenigd Europa en hij vond het instellen van een regionaal 
parlement in twee landen een perfect middel de samenwerking op 
gang te krijgen. Hij zag het als kroon op zijn inzet dat hij het eerste 
kantoor van de eerste Nederlands-Duitse regionale samenwerking 
mocht openen en had deze klus liever alleen geklaard. 
 

 
Aankomst bij het Euregio-secretariaat 

 

 
Onthulling door Prins Claus van het logo Euregio op de gevel 

   

    
Onthulling van het borstbeeld van Alfred Mozer in het Euregio-secretariaat 
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Toespraken in de ontvangsthal VW Fortkamp Gronau 

 

     
De bijzondere improvisatie van Prins Claus. 

 
Een bijzonder jaar :  1985 
 
Niet alleen voor Euregio was 1985 een hectisch jaar : ook Europa en 
het hele grensgebied was volop in beweging.  Het dagelijkse Euregio-
werk in he secretariaat kwam op gang. Mijn standaard pakket aan 
werk in het Euregio-secretariaat bestond uit het begeleiden van de 
bestuursorganen : de Euregio-Raad, de werkgroepen en de 
uitvoering van het sociaal culturele programma van de Mozer 
Commissie, de contacten met de Euregio-gemeenten, het timmeren 
aan de weg, contacten met de media en ondersteunen van 
grensoverschrijdende evenementen en het mede op poten zetten 
van een sociaal- economisch ontwikkelingsprogramma. Genoeg te 
doen dus. 
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Opening autobaan A1 grensovergang De Lutte 
Een van de eerste evenementen in 1985 was de opening van het 
laatste ontbrekende stuk van de A1 bij De Lutte. Voor de Europese 
autobaan A1, die de randstad naar het oosten moest verbinden met 
de rest van Europa, was in Twente twintig jaar overleg nodig geweest 
en werd er aan het laatste stukje in De Lutte zelfs meebetaald door 
het bedrijfsleven. Zo’n mijlpaal moest gevierd worden.  In een 
samenwerking met Dagblad Tubantia, de Grafschafter Nachrichten 
en de Westfalische Nachrichten en onder leiding van de gemeente 
Losser, Tony Bekke, werd de 7 kilometer lange nieuwe autobaan 
even ingericht als ‘showroom’ en evenemententerrein. Veel 
standhouders op de autobaan, de spoorlijn vanaf Oldenzaal met een 
station voor bezoekers kwam er en er waren helicoptervluchten om 
het geheel goed te kunnen overzien. Het was een groot spektakel 
waar vele duizenden mensen op af kwamen. De opbrengst van het 
evenement ging naar het kulturhus Erve Boerichter in De Lutte. 
Uitgebreide grenscontrolefaciliteiten en kantoren werden bij de 
grensovergang De Lutte aangebracht die in 1992 overbodig bleken te 
worden.   

       
 

Het laatste stuk van de A1 eindelijk klaar : 7 KM feestruimte bij de opening in 
1985 
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Eindelijk een oost-verbinding tussen de belangrijke autobanen in 

Nederland en Duitsland 

  
In heel Europa werden aan de grenzen borden geplaatst. In De Lutte 
werden ze onthuld door de voorzitter van Euregio : Wim Schelberg.  

 

  
Zelfs een Eurotop in het Euregiogebied in 1986 en we ontvingen de 

leden van de Raad van Europa voor een excursie.  
 

       
Goeie banden met de media…… 
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UITBREIDING MET “HET EUREGIOHUIS” 
 
Het Interreg programma had inmiddels een respectabele omvang 
gekregen en ook voor het secretariaat van de WVEG, het Europese 
Euregioverbond, was meer kantoorruimte nodig. Jens Gabbe en 
Ingeborg Hoffkamp coördineerden de financiering en de bouw. Via 
een aparte ingang werd het euregiohuis met he bestaande 
secretariaatsgebouw verbonden. Het secretariaat lag strak tegen het 
fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek Eilermark. Een 
fabriek die destijds speciaal hier was gebouwd om textielarbeiders 
uit Nederland het gemakkelijker te maken.  
 

 
 

Het Euregiohuis werd op de parkeerplaats gebouwd. 
 

      
Voor de officiële opening kwam er een feesttent om alle gasten te kunnen ontvangen met 

een drankje en een hap. 
 

     
Als symbool van de verloren gegane textielindustrie lag in de achtertuin van Euregio de ruïne 

van textielfabriek Eilermark. 



 
22 

 

Het akkoord van Schengen. 
Ook al in 1985 werd het beroemde Akkoord van Schengen 
ondertekend. Een geweldige ingreep : afschaffing van de 
grenscontroles in heel Europa. Weg met de slagbomen, weg met de 
kantoren van de Douane , Marreschaussee, Zoll en 
Grenzschutzpolizei.  Grensovergangen werden onbelangrijk je kon 
zonder te stoppen zo maar van het ene land in het andere rijden. Dat 
was natuurlijk voor de Euregio een gigantisch succes  : geen 
oponthoud aan de grens en vrij verkeer van personen en goederen. 
Ook de smokkelweggetjes werden niet meer gecontroleerd en er 
werd gevreesd dat wanneer langs de hele landsgrens iedereen overal 
zo maar de grens over kon, er problemen zouden komen. Er werd 
afgesproken met de gemeenten dat op de grens tussen de 
gemeenten ‘Groene grenzen’ een aparte status van ‘Groene’ 
grensovergang zouden krijgen waar een ‘vliegende brigade’ zou 
controleren. We lieten borden maken met het Euregio-logo en de 
tekst ‘Groene Grens’ en de gemeenten plaatsten deze op die plekken 
waar wandel- en fietspaden de grens passeerden.  
Grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes ontwikkelden we 
samen met de VVV’s en de Fremdenverkehrsverbănde. Er was een 
compleet toeristisch programma waarbij o.a. de Nederlandse ANWB 
paddenstoelen ook aan Duitse zijde werden geplaatst. 
 

     
Toerisme zonder grenzen : recreatie in het buurland werd gemakkelijker 

gemaakt. 
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Vergaderingen Euregio-Raad 
Het secretariaat was samen met het dagelijks bestuur -de 
Arbeitsgruppe-  verantwoordelijk voor het inhoudelijke overleg in het 
Euregio-parlement. De realisering van het ritueel van de periodieke 
vergaderingen van de Euregioraad was een hele klus. De data 
werden vastgesteld, de locaties moesten worden vastgelegd en de 
stukken verstuurd. Op betreffende vergaderlocaties moesten eerst 
de voorgesprekken plaatsvinden over inrichting van de zaal, de 
geluidsinstallaties, de vergaderzalen voor de fracties en de 
zitplaatsen verdeling. Als vaste prik had ik steeds de grote doos met 
naambordjes achter in de auto want vooral aan de Duitse zijde werd 
grote prijs gesteld dat er een juiste vergaderopstelling werd 
aangegeven. Omvangrijke papiermassa’s werden in twee talen 
verstuurd. Voor de verzending van de stukken werden de mensen 
van het secretariaat in de vergaderzaal verzameld en moesten de 
agenda met bijlagen worden ‘uitgelopen’ : het verzamelen van de 
stukken per adres. Best omvangrijk steeds, het waren hele pakken 
papier want de digitale media bestonden toen nog niet. Het 
vooroverleg in de Nederlands-Duitse Euregionale fracties was vaak 
erg spannend maar meestal verhelderend en informatief, waardoor 
meer waardering ontstond voor elkaars politieke handwerk. Daarom 
werden ook vooraf aan de plenaire vergadering gemeenschappelijke 
fractievergaderingen belegd. De CDA vergaderde samen met de CDU, 
de PvdA met de Duitse SPD, de  VVD met de FDP  :  het was Europa in 
het klein. Politieke samenwerking voor de eigen huisdeur. 
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Euregio-Raad vergaderingen op locatie. Hoofdrolspelers : Horstmeijer, 
Poetschki, De Vries, Brandt, Cyprian, Pingel, Schelberg, Willeme. Hier een 

vergadering in Hardenberg. 
 

   
In raadzalen en Provinciehuis 

 

 In Haaksbergen 
 
 

De Euregioraad vergaderde op steeds verschillende locaties : van raadzalen, 
sporthallen, tot in het provinciehuis en het Kreishaus, toe. 
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Dat op locatie vergaderen schiep een band. De raadsleden gingen 
met de contacten en ervaringen terug naar hun eigen gemeente en 
zorgden er zo voor dat er een samenwerking tussen buurgemeenten 
kwam. Vele stedenpartnerschappen werden afgesloten. Steeds weer 
waren de culturele activiteiten een aanjager voor een verdere 
samenwerking. De raadsleden en burgemeesters werden 
ambassadeurs voor de grensoverschrijdende samenwerking in hun 
eigen gemeente. Ik trachtte steeds dat de bijeenkomsten zo 
vlekkeloos mogelijk konden verlopen en stond steevast bij de ingang 
van de raadzalen voor een informeel praatje waardoor je de mensen 
persoonlijk leerde kennen en aanspreekpunt werd. Dat werd zelfs zo 
erg dat wanneer ik er een keer niet was, er schertsend gezegd werd 
“Keine Feier ohne Meijer…”. 
 

 
 

Begeleiding van de vergaderingen was een dankbare klus. 
 

De Euregioraad werd in 1978 opgericht en vierde in 1988  haar 10- 
jarig jubileum met een feestelijke bijeenkomst in de zaal Concordia in 
Gronau. Kopstukken waren uitgenodigd zoals de voorzitters van het 
Nederlandse en Duitse parlement. Kamervoorzitter Dick Dolman 
sprak in zijn feestrede over het nut van rechtstreekse verkiezingen 
van de leden van de Euregioraad. De Nederlandse en Duitse 
ambassadeurs hadden gezorgd voor een speciale verrassing : het 
Bundesverdienstkreuz voor Nederlandse kopstukken en Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau voor de Duitse Euregionale kopstukken. 
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Tijdens de bijzondere jubileumbijeenkomst kregen Nederlandse 

vertegenwoordigers het Bundesverdienstkreuz en werden Duitse 
vertegenwoordigers Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

    
 

Een speciale ‘Euregio-mars’ werd in 1988 gepresenteerd, alle gasten en 
gemeenten kregen deze ook aangeboden op een cassettebandje. 

 
 
De communicatie. 
Onvoorstelbaar dat pas in 1986 in het nieuwe Euregio-kantoor 
computers werden ingevoerd. Voor die tijd was het voor 80 procent 
communiceren per post en 20 procent per telefoon. Die telefoon was 
ook zo’n ding bij het verhuizen naar het gemeenschappelijke kantoor 
in Duitsland. De PTT vertikte het onze telefoonlijn, met kengetal 053 
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van Enschede van het Nederlandse kantoor, door te trekken over de 
grens naar het nieuwe kantoor. Het zou toch te gek zijn dat de 
Nederlandse Euregianen een Duits nummer moesten bellen wanneer 
ze gebruik willen maken van de geboden diensten. “Dan blijven we 
gewoon in Enschede zitten” klonk het in die tijd regelmatig. Na 
eindeloze publiciteit, reportages van TV ploegen, persberichten en 
vele, vele gesprekken kregen we het toch voor elkaar dat er op de 
grens een schakelpunt werd gemaakt waar de PTT en de Deutsche 
Telekom met elkaar werden verbonden. 
Contacten vanuit het secretariaat waren voor het overgrote deel 
schriftelijk. Ik rammelde wat af op de kleine portable typemachine. 
Concepten naar het secretariaat, die op briefpapier werden 
uitgetypt, ondertekenen en per post versturen. s’ Morgens werd de 
ingekomen post afgehaald door Rinus bij de postkantoren in 
Enschede en Gronau en s’avonds werd de uitgaande post 
weggebracht. Contacten me de pers waren in die tijd meestal 
persoonlijk en natuurlijk werden er doorlopend over alle activiteiten 
persberichten naar de lange lijst van NL en D media gestuurd. Toen 
kwam er een Interreg-project, ingediend door Horst Werner Brandt, 
Stadtdirektor van Nordhorn :  E-mail communicatie.  Hiervoor werd 
speciaal het Telehaus in Nordhorn gebouwd en werd het plan 
uitgewerkt dat alle Euregio gemeenten aangesloten zouden gaan 
worden op een PC netwerk, waarmee het moderne berichtenverkeer 
per e-mail kon plaatsvinden. De Nederlandse gemeenten moest ik 
bezoeken en alle gemeenten kregen gratis vanuit het project een PC 
plus de nodige software. Bij het BTC in Enschede volgde ik de cursus 
‘Programmeren in basic’ en ging op pad langs de gemeenten. De 
gemeentehuizen echter waren in die tijd nog gevuld met digibeten. 
“Dat wordt nooit wat”, “veel te ingewikkeld” was vaak de reactie.  
Dat was ook deels zo, want je kreeg steeds een zwart scherm met 
enkel een cursor en moest zelf alle commando’s intypen.  Toen de 
PC’s geplaatst moest worden was niet duidelijk wie de PC zou gaan 
bedienen binnen de gemeente en welke afdeling verantwoordelijk 
zou zijn. Bij veel gemeenten kreeg ik te horen : ”zet hem maar bij de 
bode neer….”. Van websites en internet was nog maar nauwelijks 
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sprake. Ik herinner me nog dat op de Euregio Flora in Enschede 
Mario Been van het Internet bureau A1 in Enschede me de blijde 
boodschap kwam brengen : “ik heb voor jullie euregiopunt-en-el 
gereserveerd” Ik snapte toen echt niet wat hij daarmee bedoelde. 
Maar een allereerste URL voor Euregio was daarmee in de lucht. De 
PC’ s werden bij de Euregio weldra ingevoerd en niet meer weg te 
denken. 
 

  
Op beurzen en tentoonstellingen werd Euregio gepresenteerd  

 

  
 

Folders, krantjes, wandkaarten en een stroom aan persberichten zorgden voor 
goeie communicatie. 

 

 
 

Euregio “ Anstecknadeln” waren een rage. 
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2. DE TACHTIGER JAREN  :  MINDER GRENZEN 

 
 
Minder grenzen en meer mensen naar het buurland.  
Terwijl de Europese samenwerking meer vorm kreeg, er een 
Europees parlement kwam in 1979 en er na Sicco Mansholt in de 
Europese commissie weer een Nederlander Europees Commissaris 
voor landbouw -Andriessen- werd in 1986, kwam de Europa-trein 
langzaam op gang, zeker toen in 1989 de Berlijnse muur viel. Hier in 
het Euregio gebied waren we er van overtuigd dat het cultureel 
samenbrengen van de mensen een onmisbaar voortraject is voor het 
opstellen van regeltjes en wetten. Dat samenbrengen van mensen in 
het grensgebied gebeurde in die jaren op drie niveau’s  : bestuurlijk, 
inhoudelijk en cultureel. 
De bestuurlijke kant was afgedekt  :  er was een Euregioraad voor het 
politieke overleg, er waren bestuurlijke werkgroepen van de 
regionale overheden, en er was een Euregionaal cultureel netwerk     
-de Mozer-commissie- met vele programma’s waar de mensen van 
beide kanten van de grens in vele verschillende settingen samen-
gebracht werden. 
 

        
Culturele uitwisselingen als gangmaker voor een verenigd Europa op regionale 

schaal : de Mozer Commissie 
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De Mozer Commissie als coördinerend orgaan voor de culturele uitwisselingen. 

Hier Voorzitter Hochgartz , secretaris Jens Gabbe en voorzitter Euregioraad 
Wim Schelberg in het gemeentehuis van Weerselo. 

 

 
Jeugduitwisselingen waren een belangrijk onderdeel van het 

uitwisselingsprogramma 
 

Er was een netwerk opgezet van contactpersonen in alle, inmiddels 
al 100, Euregio-gemeenten. Een keer per jaar was er een 
bijeenkomst waar steeds de oproep doorklonk : “coordineer de 
grensoverschrijdende contacten in jouw gemeente”. Uit deze oproep 
kwamen veel activiteiten voort die vanuit de gemeenten 
ondersteund werden. Er kwam voor het jeugdwerk een contactgroep 
jeugdleiders die uitwisselingen organiseerden, en kwam een 
werkgroep van de  afdelingen sportzaken van de gemeenten 
waarmee Euregio elk jaar een Euregionaal sportfeest organiseerde, 
er werden Euregio familiebijeenkomsten georganiseerd, er was een 
werkgroep muziekscholen, etc.  Het coördinerende werk lag dus bij 
de Euregio en het uitvoerende werk bij de  vakmensen in de 
gemeenten. Dat werkte prima. 
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Euregionale familiebijeenkomsten met seminars en interessante thema’s. Hier 

in Hotel Dinkeloord Denekamp. 
 

 
 

Met de jeugdleiders op bezoek bij het Europees Parlement.  
 

  
Jaarlijkse bijeenkomsten met de Euregiocontactpersonen. Hier in Borculo met 

burgemeester Alma. Aan de Euregio sportfeesten ging intensief overleg vooraf.  
Hier : het Euregio Sportfeest 1995 in Wisch. 
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De Euregio sportfeesten waren uniek 

 

 
Een officiële prijsuitreiking na afloop 

 

 
De Euregio sportfeesten kenden een prominentenprogramma. Dit bracht 

bestuurders en sporters dichter bij elkaar. Hier : curling in Nordhorn. 
 

 
 

Voorzitter Mozer-Commissie Philip Houben opent hier het sportfestijn in 
Hellendoorn. Op de achtergrond Burgemeester Ter Haar Romeney en de 

Euregio secretarissen. 
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Met de Duitse Stadtdirektoren op thema-excursie ‘stadsvernieuwing’ op pad in 
Nederland. 

   
 

Excursies naar het gespleten Duitsland :  bezoeken aan de Berlijnse muur en 
studiereizen in de DDR langs de Duits-Duitse grens. 

 

 
 

Radio Euregio van RTVOost met Jaap Even was jarenlang een begrip. 
 

     
 

Stedenpartnerschappen zorgden voor een intensivering van de contacten en 
activiteiten tussen de gemeenten 
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Vele, vele uitwisselingen : voor senioren, muziekscholen,etc.  
 

   
 

Grote belangstelling voor het Euregio taaldiploma. 
 

 
 

De Euregio ‘Stamtafelgesprekken-Stammtischgespräche’ waren in 
bijna elke gemeente een topper. 

 

 
NL-D persreis naar het Europees Parlement in Straatsburg. 
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25 jarig jubileum Euregio Mozer Commissie 
Het samenbrengen van mensen in ons grensgebied werd centraal 
vanuit de Euregio  -de Euregio Mozer Commissie- aangestuurd. Naast 
een functie in de bestuursorganen waren de vertegenwoordigers van 
de meer dan honderd gemeenten ook actief in het culturele 
programma. Voor het jeugdwerk was er de jaarlijkse bijeenkomst van 
de meer dan 100 jeugdleiders in de gemeenten, voor de sport werd 
jaarlijks een groot NL-D sportfeest georganiseerd met enkele 
duizenden deelnemers, veel gemeenten hadden een steden-
partnerschap waar het hele jaar door activiteiten plaatsvonden, er 
was een samenwerking tussen de muziekscholen en zelfs een 
Euregio jeugdorkest, er waren familiebijeenkomsten, er was een 
samenwerking tussen de regionale media, er werden Euregionale 
business-clubs opgericht, kortom het Euregio kantoor was een spil in 
het op gang brengen en houden van bijna het hele culturele 
spectrum. Dat was niet onopgemerkt gebleven. 
 

 
Hoge gasten bij het 25 jarige jubileum van de Euregio Mozer Commissie : 

Minister President Wim Kok, Bondspresident  Johannes Rau  en Bondskanselier  
Gerhard Schröder flankeren Euregio voorzitter Wim Schelberg en vice voorzitter 

Raymund Pingel in Herbergh De Holtweijde in Lattrop. 
 

Een prima Euregio-goodwill in Brussel, Den Haag en Berlijn ontstond.        
Naar aanleiding van het 25 jarige bestaan van deze culturele unieke 
samenwerking onder de naam ‘Mozer Commissie’ kwamen dan ook 
de nationale kopstukken van Nederland en Duitsland naar het gebied 
om de felicitaties over te brengen.  
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25 jaar Euregio Mozer commissie  : de drie hoge gasten krijgen in De Holtweyde een echte 

Twentse krentenwegge aangeboden. 
 

 
 

Ook voor de jeugd werd er een jubileumbijeenkomst georganiseerd. 
Het Ponypark Slagharen werd afgehuurd en vanuit de aangesloten 
gemeenten schreven maar liefst 3.600 jongeren zich in. 
Schoolklassen voerden in competitie op het toneel Europa-
presentaties op en daar moest natuurlijk een Europees kopstuk bij 
aanwezig zijn. We vroegen de voorzitter van het Europees parlement 
Cornelis Berkhouer (van de reclame ‘Ik drink melk, u ook ?) en hij 
wilde wel komen, maar ik moest hem ophalen vanaf het station 
Zwolle. In de gigantische zaal waar de disco onderbroken moest 
worden voor zijn toespraak, kreeg hij een komische response want 
de hele zaal herhaalde steeds zijn ‘EEhh’ omdat dit om de ander zin 
door de luidsprekers knalde. Toen hij na afloop vroeg om een 
vergoeding gingen we bijna door het plafond. Bij Bemboom van het 
ponypark haalde ik bij de kassa losse guldens en overhandigde hem 
die in een jute zak. Niet iedereen stond blijkbaar zo op de bres voor 
Europa als wij in de Euregio…. 
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Netwerken en acties over de landsgrenzen heen. 
 
Het netwerk groeide snel uit. Er werden congressen gehouden op 
allerlei deelgebieden. Resultaten van wetenschappelijke studies 
werden gepresenteerd, de meningen werden gepeild en de 
resultaten werden breed uitgemeten bekend gemaakt en onder de 
aandacht van de nationale en Europese overheden gebracht. Een 
congres over drugs, alcohol dn tabak- verslaving deed veel stof 
opwaaien maar gaf geen oplossing voor het groeiende drugstoerisme 
over de grens. 
 

    
De toekomst van de landbouw en de samenwerking van de politie 

 

       
De buurtbus over de grens, NL-D festiviteiten, NL-D tentoonstellingen en zelfs 

een NL-D schaaktoernooi. 

   
 

Infrastructuur was een belangrijk thema binnen het aktieprogramma en met 
Interreg-steun werd de spoorverbinding tussen Enschede en Gronau weer 

operationeel gemaakt en kreeg Glanerbrug een station. 
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Talloze publicaties verschenen, routes werden uitgezet en veel NL-D 
ontmoetingen vonden plaats. 

 

        

Een EU tentoonstelling reisde langs de Euregiogemeenten, de brandweer ging 
intensiever samenwerken en voetbal bleef een gevoelig punt. 

 
De locatie van het Euregio secretariaat aan de grens was bijzonder 
symbolisch en had aantrekkingskracht. Tijdens de MKZ crisis / 
varkenspest, waarbij de Duitse boeren alle kleine grensovergangen 
dichtgooiden met grote bergen zand om te voorkomen dat de ziekte 
de grens overging, werd gevolgd door een demonstratie met veel 
tractoren. Ook toen in 1990 Oranje het WK voetbal verloor van 
Duitsland stonden er aan de Nederlandse kant van de grens 
demonstrerende Oranje-fans die zelfs stenen richting secretariaat 
gooiden waarbij we enkele blutsen in de toegangsdeur opliepen. 
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3. DE NEGENTIGER JAREN  :  ZONDER GRENZEN 
 
Een eigen vergadercentrum  : “Euregio Terhaar Sive Droste”  
 
De vernieuwingen aan de grens gingen door en het was een hele klus 
kris-kras door het hele Euregiogebied steeds weer op locatie te 
moeten vergaderen. Dat moest efficiënter. Directeur Klein 
Herikenbrink van het bejaardencentrum aan de Nederlandse zijde 
van de grens in Glanerbrug, kwam op een dag langs met de 
mededeling dat ze het perceel grond met voormalig restaurant Ter 
Haar Sive Droste, hadden gekocht en er seniorenwoningen gaan 
bouwen. Voor het oude restaurantgebouw was geen bestemming en 
het was een markant historisch bouwwerk dat behouden zou 
moeten blijven.  We lieten de bouwvereniging weten belangstelling 
te hebben en het gebouw te willen verbouwen als Euregionaal 
vergadercentrum. Er werd een Interreg-project van gemaakt en de 
verbouwing onder leiding van dhr. Metternich vond plaats. Er kwam 
een fraaie grote vergaderzaal met zelfs een vertaalinstallatie, een 
haardkamer en boven kantoren. Zo’n aanwinst moest natuurlijk in 
stijl worden geopend. Wim van Geffen kreeg het voor elkaar Willem 
Alexander de openingshandeling te laten verrichten. Daar moest wel 
een spectaculaire openingshandeling aan verbonden zijn. Ik ging op 
stap naar de Tollenstraat waar het hoofdkantoor van SE Fireworks 
gevestigd was in een woonhuis. Voor de deur zat op een tegen de 
gevel geleunde stoel de eigenaar die me binnen wel een goed 
voorstel wilde doen. De huiskamer met open haard was volgestouwd 
met dozen, brochures, en vuurwerk-verpakkingen.  “Ja, we verzorgen 
vuurwerk voor evenementen”. Toen ik verteld had waarom het ging 
kwam hij met het voorstel een vlaggenbom te lanceren. Er werden 
twee grote kogels gemaakt waarin vlaggen van 6 meter werden 
verpakt aan een parachute. Via een vuurwerkkanon zouden deze 
vanaf de parkeerplaats van het nieuwe vergadercentrum kunnen 
worden afgeschoten doormiddel van een druk op de knop. En zo 
geschiedde. Willem Alexander werd geïnstrueerd en met een luide 
knal maakten de aan de parachutes hangende vlaggen hoog in de 
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lucht aan het volk bekend dat het Euregio vergadercentrum geopend 
was. 
 

     

   
 

    
Op 5 oktober 1994 opende Prins Willem Alexander het Euregio 

vergadercentrum met een vlaggenbom. 
    

 
Het Euregio vergadercentrum doet dienst als een Nederlands - Duits trefpunt 

voor de grensoverschrijdende Euregionale samenwerking. 
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Europa kwam in de negentiger jaren in een stroomversnelling. Het 
begon in 1990 met de ondertekening van het verdrag van Anholt 
waarmee samenwerking tussen de NL-D gemeenten gemakkelijker 
werd, in 1992 vielen de binnengrenzen van Europa weg en werd he 
verdrag van Maastricht getekend. 
Maar ook Euregio sloeg danig de vleugels uit. De advisering van 
grensgangers werd professioneler : er werd het programma EURES 
opgezet samen met de Europese Commissie, en kwam een 
Euregionaal consumentenbureau in samenwerking met de nationale 
consumentenorganisaties in Nederland en Duitsland en het 
belangrijkste programma werd Interreg, een algemeen 
steunprogramma waar het grote geld vanuit Brussel  richting 
grensregio’s begon te stromen. 
Je zou bijna zeggen dat de pionierstijd voorbij was. 
Wellicht ook een aspect van de grote veranderingen in de personele 
bezetting van het bureau in de negentiger jaren. De Nederlandse 
secretaris van Euregio, Wim van Geffen nam afscheid in 1996 en 
kreeg als opvolger Peter Petrus. Niet veel later vertrok ook de Duitse 
secretaris Jens Gabbe. 
 

   
De Nederlandse secretaris Wim van Geffen werd opgevolgd door Peter Petrus. 

 
Het afscheid van de populaire secretaris werd groots gevierd met 
een receptie in De Holtweyde in Lattrop waar de politie het verkeer 
moest regelen en honderden bezoekers langs kwamen om het 
echtpaar een hand te schudden. “Ein Abschied wie für ein 
Staatsmann” classificeerde Martin Borck van de Westfälische 
Nachrichten de gebeurtenis. 
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. 

 
Ook de Duitse secretaris Jens Gabbe nam afscheid en hij beperkte 
zijn werkzaamheden tot het secretariaat van de Werkgemeenschap 
Van Europese Grensregio’s die ook in het Euregiohuis gevestigd was. 
Het idee van een éénhoofdige leiding stak steeds meer z’n kop op. 
Dat vond ik onbegrijpelijk. Hoe perfect werkte het altijd met een 
Nederlandse en een Duitse secretaris. Door de onderlinge NL-D 
competitie uit de samenwerking te halen, waarbij eenieder er het 
beste voor het eigen land er uit wilde slepen, zou een belangrijke 
dynamiek wegvallen dan wanneer er alleen een Duitser of alleen een 
Nederlander aan het roer zou komen.  
 

     INTERREG. 
Het was een belangrijke bijeenkomst in 1987 in het 
Volksparkgebouw in Rijssen. Er vond een presentatie plaats van het 
actieprogramma voor de Euregio opgesteld door het NEI, Professor 
Klaassen. Een programma dat de basis voor het Euregionale deel in 
de komende Europese regionale steunprogramma’s zou gaan 
worden. Het was de start van het Interreg programma dat tot op de 
dag van vandaag bestaat en nu alweer de 6e vijfjarenperiode 
doormaakt. 
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Ondertekening van de Euregio-overeenkomst door het Rijk, de Bund, de 

provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaten Noordrijn Westfalen en 
Niedersachsen  

 
Alle Euregionale prominenten bijeen in Rijssen. 

 
Met het groeien van het Interreg programma groeide ook het 
personeelsbestand. De eerste medewerkers werden in Schloss Ahaus 
ondergebracht en vonden later hun plek in het nieuwe Euregiohuis. Het was 
improviseren  voor de medewerkers van het eerste uur :  Ralf Runde, Paul 
Brugman en Wietse Hermanns. Het was een echte pionierstijd waarbij het 
unieke was dat de helft van de kosten van een ingediend project werd betaald 
door de EU en dat de andere helft door de indiener van het project en de 
Nederlandse en Duitse Ministeries en de betrokken provincies en deelstaten. 
Tot 80 % subsidie op je project krijgen was natuurlijk een unicum, temeer de 
administratie en afrekening van de co-financiering door Euregio werd gedaan 
in samenwerking met IB, de investeringsbank. De eerste projecten waren 
uniek. Niemand had ervaring met het programma en de goedkeuring was 
mede een politieke keus. Ik herinner me nog dat er een project ingediend was 
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door de universiteiten voor een mobiele mestverwerking, te gebruiken op de 
boerderij. “Mobile Gülleverarbeitung”. Een geweldig idee. Je deed aan de ene 
kant er de koeienmest in en er kwamen aan de andere kant brokjes uit die 
weer te gebruiken waren. Toen we het project als voorbeeld in de promotie 
wilden gebruiken was er enkel een ansichtkaart beschikbaar en was het 
apparaat nergens meer op te sporen. De veelheid aan projecten en het grote 
scala aan verscheidenheid was een hele opgaaf en steeds lag de eindbeslissing 
voor de toewijzing bij de Euregioraad. Er is in de loop der jaren veel veranderd. 
Strengere regels zijn er gekomen voor de toewijzing maar ook voor de 
afrekening van de gelden. Een grote papierwinkel is nu nodig om over de 
overheidsmiddelen op een verantwoorde manier te kunnen beschikken. Maar 
dat stond de ontwikkeling van Interreg niet in de weg. Vele miljoenen Euro’s 
kwamen naar de regio en vele honderden projecten werden gerealiseerd. 

 
  

        EURES.  
Dit is een Europese samenwerking van arbeidsbureau’s die mede 
vanuit de Euregio tot stand kwam. 
De Euregio burgeradvisering die op vele locaties maandelijks 
spreekuren hield, rapporteerde een lange lijst van schrijnende 
grensproblemen. Het was aan de Euregio, die onder de aandacht van 
de politiek en het publiek te brengen. Fons Schoolkate, Siegfried 
Oschlies, samen met het bureau Duitse Zaken en de adviseurs van de 
belastingdiensten gaven de problemen door en het was aan het 
bureau hier wat mee te doen. Specifiek bij het werken over de grens 
kwamen veel problemen samen. Teveel belasting betalen, geen 
juiste beloning, verkeerde arbeidscontracten, geen werkloosheid 
uitkering, geen ziektekostenvergoeding, minder AOW, etc. Een vaste 
afstemming tussen de arbeidsbureau’s en de sociale diensten van de 
gemeenten was bitter noodzakelijk. Hiervoor werd in Brussel het 
initiatief tot een samenwerkingsvorm aangekaart. Het werd EURES 
European Employment Service. Ik mocht voor Euregio de eerste 
coördinator zijn in de Europese werkgroep. Op het thuisfront was het 
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Hermann Deupman die met zijn vakbondsachtergrond veel materiaal 
aanleverde. Veel vergaderen dus in Brussel. Practisch alleen het 
Berliamont-gebouw was er toen voor de EU. Afdelingen van de EU 
waren in ontwikkeling en werden her en der ondergebracht. Dat was 
dus zoeken. Toen ik eindelijk in Brussel het bureautje Eures had 
gevonden bleek dit in een slagerswinkel te zitten, die nog intact was. 
In de winkel stonden bureau’s en een gordijn was de afscheiding 
tussen directie en secretariaat. Pionieren dus. Het netwerk groeide 
snel en vele landen deden mee in het project. Michel Cherney werd 
bureauhoofd, Clara Becancon deed het secretariaat en Marc Heytens 
van de Belgische VDAB was werkgoepvoorzitter. In die periode 
waren er maandelijks vergaderingen en werden later ook op locatie 
gehouden in de diverse landen. Dat betekende reizen naar Italie, 
Frankrijk, Duitsland etc. Bij zo’n werkgroep-vergadering werd dan 
ook vaak een nieuw gemeenschappelijk Eures kantoor geopend met 
de nodige officiële plichtplegingen. 
 

   
Eures werkgroep in Turijn 

 

Werkgroep vergaderingen vonden ook plaats in het grote 
vergadergebouw aan de Rue de Froissard waar op elke etage zich 
vergaderzalen met ‘viskommen‘ bevonden. (De vertaalcabines, in de 
wandelgangen wartaalcabines genoemd.) De taalbarriere werd 
overwonnen door een legertje aan tolken die hun best deden de 
gesproken teksten simultaan te vertalen. Ik bracht nogal eens de 
tolken in verwarring wanneer ik als vertegenwoordiger van een 
Nederlands-Duitse organisatie in het Engels begon te spreken.  
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Vergaderen in Brussel 

 
Arbeidsvoorziening Nederland was steeds vertegenwoordigd door 
Dick Stroband en met de collega’s uit de andere grensregio’s, zoals 
Johan Schmidt van de Euregio Eems Dollard begon een goeie band te 
groeien. 

 
Een Eures vergadering in Nice. 

 
Het netwerk groeide steeds en werkt tot op de dag van vandaag. Ik 
herinner me nog een opsteker toen Disney World Parijs werd 
gevestigd en veel personeel werd gevraagd. Voor de verschillende 
paviljoens en nationaliteiten begeleiding waren er een paar honderd 
vacatures die we via Eures kregen doorgespeeld. Aan het project was 
ook de sector beroepsopleiding gekoppeld omdat in alle Europese 
landen verschillen waren in eisen voor de verschillende beroepen. 
Herman Deupmann maakte zich bij Euregio hier sterk voor. Het Eures 
project bracht toch jaarlijks bijna twee ton in het laatje. 
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De administratieve rompslomp werd echter steeds erger. We kregen 
voordien de subsidie direct van het betreffende Directoraat Generaal  
(EU ministerie) en konden daar ook afrekenen bij de mensen die de 
projecten begeleiden. Met de instelling van ‘EU Directoraat Generaal 
20’, speciaal voor financiën, werden de procedures steeds 
ingewikkelder zodat je speciaal voor de afrekening en verzameling en 
samenstelling van de stukken een manager moest inplannen die 
minstens een halve ton kostte. Het Eures project ging ten slotte 
helemaal over naar Arbeidsvoorziening Nederland en de 
Arbeitsämter in Duitsland. 
 

  Consumentenadvisering 
 
Bij de Euregionale burgerspreekuren kwamen allerlei problemen 
Boven water. Ik herinner me nog een huilende dame die dacht dat 
vanaf het openen van de grenzen ook behandelingen bij de tandarts 
in het buurland door het ziekenfonds werden vergoed. Niet dus. 
Moeders had een rekening voorliggen voor een serie implantaten 
van enkele tienduizenden DMarken. Ze moest haar huis verkopen 
om de nieuwe happertjes te kunnen betalen. Ook waren er veel 
problemen bij het kopen over de grens. Geen garantie bij het kopen 
van een keuken in Duitsland, leveringen over de grens die niet 
werden nagekomen, klussen die slecht werden uitgevoerd etc.          
In Brussel was bij de EU een afdeling gevormd voor Europese 
consumentenbelangen. Ik nam contact op met de bureauchef  en 
reisde af naar Brussel. Ze waren blij met een pilotproject in de 
grensregio en na het indienen van een projectopzet kregen we een 
budget toegewezen. Wel onder de voorwaarde dat we in de 
toekomst lid van de Europese koepel, de BEUC zouden gaan worden. 
Dat werd dus weer veel reizen naar Brussel. In Duitsland is de              
“Verbraucher-Beratung” een door de overheden gesteunde 
organisatie en in praktisch elke plaats was er wel een bureau te 
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vinden waar de burger terecht kon met zijn of haar problemen. Met 
de directeuren van ‘Verbraucherberatungsstellen’ in Noordrijn 
Westfalen en Niedersachsen reisde ik af naar de Consumentenbond 
in Nederland. We gingen op bezoek in de grote torenflat van de heer 
Donia, directeur van de consumentenbond. We konden als Euregio 
alleen EU subsidie krijgen wanneer we gekoppeld waren aan de 
BEUC de Europese koepel. Weldra bleek al dat de organisatievormen 
NL-D heel erg ver uit elkaar lagen, waarmee weer eens duidelijk werd 
welke grote verschillen er zijn tussen Nederland en Duitsland in de 
opvatting in wat je als overheid voor de burger zou moeten doen. De 
consumentenbond kreeg een jaarlijks bedrag van de Nederlandse 
overheid en moest daar de tent van draaiend houden. In Duitsland is 
het een gemeenschappelijk project van Bund, Land en Gemeinde en 
krijgt de consument gratis onafhankelijk advies. Bij de 
consumentenbond worden de adviesvragende consumenten om een 
bijdrage en een lidmaatschap gevraagd. “Onbegrijpelijk” vonden de 
Duitse collega’s. “Sie sind ja nur eine Verlaggsgesellschaft” ofwel in 
het Nederlands : ‘Jullie zijn alleen maar een uitgeverij…’. Het lukte 
gelukkig ons een andere NL partner te vinden en na het goedkeuren 
van het project door de EU konden we een grensoverschrijdend 
consumentenadviesbureau inrichten.  
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Het Euregio consumentenbureau in het Euregiohuis. Bureauhoudster Helma 
Wieringa kwam in dienst via Jet Cremers en Ulli Mensink was medewerker 
consumentenzaken. De grote chef uit Brussel was bij de opening aanwezig. 

 
 
HET BUREAU 
Na 1992 en na de ingebruikname van het Euregiohuis  werd ook het 
secretariaat uitgebreid. Diane van Geffen, Maaike Veelers, Melanie 
Reuter en Hannie Mattern vormden het zenuwcentrum en ik mocht 
verhuizen met Sylvia Schuster naar de nieuwbouw.  
 

   
Het zenuwcentrum van het kantoor 

 

   
 

Een verjaardagsgebakje in de receptie en felicitaties aan het bureau. 
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Personeelsuitstapjes, kerstdiners, bingo-avonden : de personeelsvereniging 
zorgde steeds voor een informele ontspanning om de onderlinge band te 

verstevigen. 
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Toerisme :  een belangrijk bindmiddel. 
 

Vooruitlopend op de opening van de binnengrenzen in Europa in 
1992 moesten we natuurlijk er natuurlijk ook voor zorgen dat het 
onbekende buurland en de grotere toegankelijkheid op grote schaal 
bekend werd gemaakt. We zorgden voor de uitrusting van de VVV’s 
met informatiemappen over het buurland, maakten museumgidsen, 
dagtripfolders en allerlei routemateriaal. 
 

               
 

We waren in 1990 de eerste Euregio die een Nederlands-Duits 
grensoverschrijdend toeristisch magazine uitgaven. Het was een 
samenwerking met de Provinciale- en de streek VVV’s en de 
Toeristische organisaties in Duitsland zoals ‘Das Grüne Band von 
Münsterland’. Het magazine kon meerdere jaren mee en werd 
samengesteld onder redactie van Frau Fuchs Nordhorn, Henk Bulten 
Enschede en Carel Swaan Zutphen. We kregen het voor elkaar deze 
voor die tijd geweldige productie met Interreg-steun in een oplage 
van 150.000 stuks op de markt te brengen. Toen de grenzen open 
gingen nam het grensoverschrijdend toerisme geweldig toe, mede 
dankzij onze inzet. 
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Viering van 350 jaar Westfaalse Vrede in 1998  met een historische tocht met 

koetsen. 
 
 
 

4.  HET MILLENIUM  :  EEN NIEUW TIJDPERK 
 

 

 
De Euregio’s  op de wereldtentoonstelling in Hannover in 2000 

 
 
Een documentaire over een kwart eeuw Euregioraad in 2003. 
 
Het 25 jarige jubileum van de Euregioraad in 2003 moest natuurlijk 
ook gevierd worden. Feestelijke vergaderingen, bijeenkomsten in 
veel gemeenten en veel aandacht in de pers. Samen met Maurice 
Velthuis van RTV Oost werden een viertal reportages gemaakt en 
een historisch overzicht waar het verhaal van een eigen NL-D 
parlement nog eens duidelijk werd verteld. Een  videoband met deze 
reportages was er voor alle gemeenten, leden van de Raad, 
werkgroepen en verdere relaties. 
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Euregioraad 1980 in Hengelo 

 
De laatste klus : 50 jarig jubileum Euregio in 2008 
Voor het afzwaaien een laatste klus en dan met de FPU. Een 
bestuurlijke werkgroep werd samengesteld en ik ontwierp een 
programma dat het hele jaar door zou lopen.  
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Er werd veel drukwerk aangemaakt, veel promotiemateriaal, royale 
persinformatie, er werden programma’s in de Euregiogemeenten op 
locatie opgezet, Stammtischgespräche werden gepland en feestelijke 
ontvangsten georganiseerd. 
Een speciale feesttaart bestaande uit twee helften : de Deutsche 
Apfelkuchen en Nederlandse slagroomtaart met kaarsjes, sierde al 
het promotiemateriaal en werd in grote aantallen bij alle 
bijeenkomsten geserveerd.  
In een unieke samenwerking tussen Tubantia- Twentsche Courant, 
Grafschafter Nachrichten en Westfälische Nachrichten werd een 
speciale Buren – Nachbarn krant uitgegeven die werd in een oplage 
van maar liefst 400.000 exemplaren verspreid. 
 
 

   
 

Freimuth Schulze, Jan Haverkate, Martin Borck maakten de speciale 
Nederlands-Duitse ‘Buren / Nachbarn’ krant. 
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Feestelijke bijeenkomst met veel toespraken en grote banieren aan het plafond. 
 

Hoogtepunt werd de grote feestelijke bijeenkomst in de nieuwe 
Burgerhalle van Stadthalle Nordhorn. Daarnaast kwam een speciale 
mobiele karavaan beschikbaar voor de aangesloten gemeenten.  
Lokaal kon men gebruik maken van een speciale aanhanger met 
praattafels, podium, promotiemateriaal, vlaggen etc. In het 
meegestuurde handboek werd aangegeven dat we behulpzaam 
kunnen zijn met het opzetten van het programma, het leveren van 
sprekers etc. 

 

    
 

Een Euregio aanhanger, praattafels,  jubileumkranten, vlaggen en thema- info 
werden per gemeente beschikbaar gesteld en werden op 18 locaties ingezet. 

 

 
 

De festiviteiten in het centrum van Ibbenbüren ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van Euregio. 

Mensen 
ontmoeten 
Mensen

Menschen 
begegnen 
Menschen

Europa
in de 
praktijk

Europa
in der
Praxis

'Noaberschop'
 over de 
 grens

'Noaberschop'
 im
 Grenzgebiet

Samen
werken
aan de
economie

Wirtschaft
gemeinsam
stärken

Dialoog
en
Partnerschap

Dialog
und
Partnerschaft

Samen
groeien

Zusammen
wachsen
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Staatsbezoek van Bundespresident Köhler aan Nederland in 2008 waarbij 

Koningin Beatrix in verband met het Euregio-jubileum ook een bezoek aan het 
Euregiogebied had ingepland met de aanwezigheid van de Euregio voorzitter 

Frans Willeme. 
 

 
 
EEN OVERGANG. 
In 2000 was er een omslag. De opvolger van secretaris Wim van 
Geffen -Peter Petrus- hield het niet lang uit en er werd door het 
bestuur een vacature in Duitsland uitgezet voor een algemeen 
secretaris-bestuurder. De opvatting dat een tweehoofdige leiding 
van deze Nederlands-Duitse organisatie niet efficciënt zou zijn, 
spookte meer en meer rond en er werd een Duitse secretaris 
benoemd : Harald Krebs. We moesten eerst erg wennen aan de 
naam, want Krebs betekent in het Nederlands kanker. Harald Krebs 
had bij lange na niet de drive en feeling bij het grensoverschrijdende 
werk als zijn voorgangers en ik zag het culturele werk langzaam als 
sneeuw voor de zon verdwijnen en daarmee ook de basis voor mijn 
werk. Jan Oostenbrink werd niet veel later benoemd als 
hulpsecretaris en Nederlandse pendant. De hele andere opvattingen 
over het functioneren van de club resulteerden er in dat de Euregio 
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als een soort subsidiebureau verder door het leven zou gaan. Dat we 
vanaf de jaren zeventig steeds zelf de aanjager waren geweest van 
de persoonlijke contacten, zelf het sturen van de culturele 
activiteiten in de hand zouden houden en het in stand houden van 
het informele netwerk de eerste te prioriteit geven, werd overboord 
gezet. ‘We hebben Interreg en als de mensen iets willen organiseren 
kunnen ze subsidie aanvragen’. Dus meer afstandelijk en meer 
onpersoonlijk. Onze opvatting was vroeger steeds als organisatie een 
bolwerk van netwerken en samenwerking te worden. 
Bij het verdwijnen destijds van het grote douane complex aan de 
overzijde van het Euregio kantoor, kreeg ik van de overgebleven 
douaneambtenaren die inmiddels elders in Gronau een kantoor 
hadden gekregen, te horen dat het grondstuk in de verkoop zou 
gaan. Het Finanzamt in Düsseldorf regelde de verkoop. Ik nam 
contact op en bracht dit in de werkvergaderingen ter sprake. Hierbij 
maakte ik een voorstel en liet een tekening maken voor een centraal 
Euregio-gebouw met twee vleugels met bijgebouwtjes voor de 
verhuur . Verschillende organisaties hadden al laten weten 
belangstelling te hebben, advocatenkantoor, makelaar, 
sportacademie, een Eures bureau, een consumentenwinkel, etc. Het 
voorstel werd van tafel geveegd en even later werd het grondstuk 
gekocht door een wijnboer uit Enschede als belegging en tot op de 
dag van vandaag ligt het er als een braak stuk grond bij. Meerdere 
zaken kwamen op dat moment samen en ik zag het op deze voet zo 
doorgaan niet zitten en zat drie maanden met een burn-out thuis. Na 
intensief bijpraten stelde ik de voorwaarde dat wanneer ik de sturing 
van de inhoud van een Euregio Cultuurbureau zou krijgen, terug zou 
komen. Zo geschiedde, maar het hield geen stand. Het Euregio 
consumentenbureau werd afgestoten, het project Eures werd 
overgedragen aan arbeidsvoorziening en de culturele projecten 
werden meer en meer onderdeel van het Interreg project ‘People to 
People’ waar culturele projectsubsidies aangevraagd konden 
worden. Het was een ‘uitholling over dwars’ die haaks stond op onze 
vroegere opvatting dat Euregio zelf het heft in handen zou moeten 
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nemen en de culturele activiteiten zelf moest organiseren mede als 
smeermiddel voor de bestuurlijke samenwerking.  
     

.   
Secretaris/Geschäftsführer Harald Krebs en loco secretaris Jan Oostenbrink 

stuurden meer aan op een delegerende organisatie. 
 

De Duitse nieuwe secretaris Harald Krebs nam zich voor na zijn 
benoeming bij alle 126 gemeenten ‘Antrittsgespräche’ te voeren. Dat 
was bij de Duitse gemeenten niet zo’n probleem omdat hij als 
Stadtdirektor van Nordhorn en Kreisvorzitzender van de SPD 
gevoeglijk al bekend was. Aan Nederlandse zijde lag dat 
ingewikkelder. Ik moest mee met de gesprekken op locatie. In 
principe geen gek idee : burgemeesters en wethouders informeel 
bezoeken en aanspreken op hun inzet voor de Euregio. We hadden in 
Nederland net de gemeentelijke herindeling achter de rug en de 
gemeentebesturen hadden hun handen vol met de reorganisatie van 
hun eigen organisatie en maakten zich vaak met een Jantje van 
Leiden af van het goodwill gesprek. Ik herinner me nog het bezoek 
aan de nieuwe burgemeester van de Hof van Twente, Ank Bijleveld, 
die ons ontving in het oude stadhuis van Diepenheim met de 
verontschuldiging : “ik kan jullie helaas geen koffie aanbieden want ik 
heb hier geen personeel meer en we verhuizen binnenkort naar het 
nieuwe gemeentehuis van de Hof van Twente in Goor…..” 
 
De verhouding in het aantal Nederlandse en Duitse gemeenten 
binnen de Euregio was inmiddels ook niet meer in balans. Sinds de 
grote steden Osnabrück en Münster en omliggende gemeenten ook 
lid mochten worden waren er dus honderd Duitse gemeente lid en 
totaal maar 25 Nederlandse.  
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De externe contacten werden ingewikkelder door de toename van 
het aantal personeelsleden. Prof. Dr. Anne van der Meiden werd 
ingehuurd om het personeel in een aantal sessies de Euregionaal 
bewust te maken en aangaf hoe een dergelijke club als Euregio zou 
moeten functioneren. De organisatie had een omslag meegemaakt 
na de beginfase waar de gemeenten 10 cent per inwoner betaalden 
voor dit idealistische werk, naar een organisatie die bakken geld uit 
Brussel krijgt voor allerlei aardige projecten. Ik herinner me nog de 
wijze les van Van Der Meiden die z’n cursisten steeds meegaf dat het 
functioneren van de organisatie niet alleen een verdeel- en 
heerssysteem moet zijn, maar dat je je best moet doen dat het goed 
functioneren van je organisatie je ook gegund wordt. “Das soziale 
Umfeld” noemde hij het steeds. Waarmee mijn opvatting weer eens 
fundament kreeg dat culturele contacten een smeermiddel zijn voor 
de bestuurlijke samenwerking, en dat Euregio zelf de directe 
organisatie van de culturele activiteiten op zich zou moeten blijven 
nemen. Maar helaas…. 
 

     
 

De huisstijl van Euregio werd vernieuwd, de websites werden 
eigentijds ingevuld, lay out van het drukwerk werd aangepast, het 
Interreg programma haalde een respectabele omvang, het aantal 
personeelsleden liep naar de 40 en links en rechts werden nieuwe 
projecten opgezet. De rechtspositie van Euregio was echter nog 
steeds een Stichting. Niet meer van deze tijd. Schertsend werd wel 
eens gezegd “Wir sind ein Kanienchenzuchtverein”. Alle 
mogelijkheden een overheidsorgaan te worden, een 
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“Gemeenschappelijke Regeling”, waren al door het Rijk mogelijk 
gemaakt. Collega Euregio’s elders langs de grens, maakten er ook al 
gebruik van. Een ontwerp hiervan voor Euregio werd maar niet van 
de plank gehaald. Euregio kon als organisatie de status van 
overheidsorgaan krijgen en kreeg daaraan gekoppeld een 
basisbijdrage van de aangesloten gemeenten hetgeen een vast 
inkomen en stabiliteit voor de toekomst betekende. Het zou nog tot 
in 2016 duren, onder de directie van Elisabeth Schwenzow, totdat 
deze rechtsvorm uiteindelijk z’n beslag kreeg. Haar opvolger 
Christoph Almering die in 2017 aantrad, pakt ook goed door en 
brengt de glans terug van de pioniersjaren van Euregio. 
Ondertussen werden in 2008 nog enkele culturele projecten 
gerealiseerd. 
 

    
Diabolo, een jeugduitwisselingen-netwerk in het Euregiogebied. 

 

 
 

Een posterwedstrijd voor de studenten van de kunstacademies in Enschede, 
Osnabruck en Munster. 
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KunstNoaberShop, een kunstproject voor de studenten van de kunstacademies 
in het Euregiogebied met een prijswinnaars en een expositie in de Stadthalle 

van Borken. 
 

Een van de laatste klussen was het organiseren van een congres voor 
de Nederlandse en Duitse ambtenaren van de burgerlijke stand. Er 
kwamen steeds meer Nederlands-Duitse huwelijken tot stand en 
steeds meer Nederlanders gingen in Duitsland wonen zodat 
ambtelijk in de gemeentehuizen verschillende zaken op elkaar 
moesten worden afgestemd, de verschillen in registratie en 
rechtspositie moesten bekend zijn etc. Een zaal vol ‘Babsen’ en 
‘Standesbeambten’ kreeg alle nodige info om goed 
grensoverschrijdend te kunnen functioneren. 
 

   
 

     
De Bijenkorf in Borne was de locatie en Silvia Schuster en Sander Bakker 

verzorgden mede de begeleiding van het congres 
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EEN AFSCHEID. 
 
Het werd tijd voor een afscheid en de werkzaamheden werden 
overgedragen. Linda Blom en Lorenz Dik namen het culturele werk 
over, Christoph Bönig ging de voorlichting doen. Dus langzaam aan 
toch maar verdwijnen van het toneel…. 
 

 
 

Mijn laatste vergadering van de Euregio Mozer Commissie 2008 in Emsbüren. 
 

Gevraagd werd na te denken over een afscheidshappening. Al die 
jaren stond ik talloze keren urenlang met een flesje wijn of een ander 
kadootje in een lange rij in de verschillende gemeentehuizen 
wanneer weer eens een wethouder of burgemeester afscheid nam. 
Toen me gevraagd werd waar en wanneer de receptie plaats zou 
moeten vinden, heb ik duidelijk gemaakt dat ik het een heleboel 
mensen gemakkelijk wilde maken door geen receptie te houden 
maar een bedankbriefje te sturen met een boekje. Ik had in de loop 
der tijd verschillende komische voorvallen en uitdrukkingen van 
Nederlanders die Duits wilden spreken, opgeschreven.  
Dat boekje gaf ik de titel “ Platzen Sie sich”. Het boekje bleek zeer 
gewild en werd in totaal in een oplage van 10.000 stuks gedrukt. Ga 
er maar even voor zitten. In het boekje heb ik ook de namen vermeld 
van allen mensen waarmee ik contacten had de afgelopen periode. 
Het was een afsluiting van een tijdperk waarop ik zeker met heel veel 
voldoening terugkijk.  
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De club zwaait uit….. 

 

     
 

 
Een afscheid met een boekje en de  

kantoorsleutel wordt definitief ingeleverd.  
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Voltooid verleden tijd… 

 
Het is nu alweer meer dan tien jaar geleden dat ik met pensioen ging en tijden 

veranderen. Na mijn vertrek ben ik de ontwikkelingen wel blijven volgen en had 
natuurlijk moeite met het loslaten. 

Dat ik nu na zoveel jaren het verhaal van me af heb kunnen schrijven, is dan 
ook een vorm van afsluiting. Terugkijken op een loopbaan gaat altijd gepaard 

met gemengde gevoelens. : ik had ook….., of had ik maar… 
Al met al kijk ik met een goed gevoel terug en ben dankbaar dat ik in deze tijd 

heb mogen leven. Als kind van net na de oorlog in een tijd dat het land in 
opbouw was en aan alles een gebrek was, geniet je dubbel zo veel van de 

verworvenheden en de welvaart die in de loop van de tijd over ons heen zijn 
gekomen. 

De periode van een werkzaam leven 1965 tot 2008 is afgesloten. Ik hoop met 
deze geschiedschrijving en daarmee het vasthouden van een paar ankerpunten 

in een sterk veranderende wereld, een bijdrage heb kunnen leveren aan het 
beeld dat wij ouderen meestal hebben van “die goeie oude tijd……..”. 
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Persoonlijke opgetekende  en gefotografeerde 
herinneringen aan een bijzondere pionierstijd 

 

 
 
 

Europa werd van een ‘Ver van m’n bed-show’ meer en 
meer een tastbaar fenomeen in de eigen omgeving. 

Grote idealisten werden kartrekkers van het realiseren 
van een niet meer te vermijden ideaal : samenwerking 

over de landsgrenzen heen in Europa.  
Van een periode met slagbomen aan de grenzen en 

een gesloten samenleving die met name goed te 
voelen was in de grensgebieden, gingen we geleidelijk 
over in een meer open samenleving. Een proces  dat 

heel veel werk, veel overleg, veel begrip en veel 
supporters nodig heeft gehad. 

Wat nu als normaal wordt aangenomen moest toen 
bevochten worden en heeft grote inzet van velen 

gevergd. Het kwam niet vanzelf. Ik mocht in de jaren 
1979 tot 2008 meedraaien in dat netwerk.  
Dit boekje is een summiere optekening van 

wetenswaardigheden uit die tijd.   
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