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Dit boekje is een onderdeel van een 

loopbaanbeschrijving met de volgende titel en 

onderdelen : 

KRONIEK VAN EEN LOOPBAAN 

Optekening van ervaringen uit het werkzame leven 

van een doorsnee Nederlander in de vorige eeuw. 

 

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” 

 

PDF van deze uitgaven is te downloaden via de website : 

www.ootmarsumnu.nl  
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1. WAT VOORAF GING… 

 

TWENTE PROVINCIE…… 

 

“Twente is een van de merkwaardigste streken van ons land door de 

taaiheid waarmee de bevolking het oude bewaard” dat schreef de 

historicus Craandijk al in 1876. Dat behouden van het oude heeft 

door de jaren heen een samenwerking in de weg gestaan. Een 

belangrijk overleg liep al in 1603, vierhonderd jaar geleden, op de 9e 

juli, toen de ‘Gemeine Stedekens van Twente’ bijeen kwamen om 

over samenwerking te praten en er weinig resultaat was. Zelfs 

Tacitus, de Romeinse geschiedschrijver legde vast dat “De Saksen 

afgezonderd en eenzelvig leefden en dat eenieder zijn eigen huis met 

een eigen ruimte omgaf” En ja hoor, ook in onze tijd was er geen 

doorkomen aan. Een Twentse samenwerking is nog net zo taai als 

vroeger.  

   

Twentenaren eigenheimers  ? 
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De kleine baasjes in de eigen gemeenten legden alle initiatiefnemers 

tot Twentse samenwerking door de jaren heen steeds het vuur aan 

de schenen maar ook de bevolking gaf de bestuurders niet meer 

speelruimte dan de functie van de waakhonden van hun eigen erf.  

Dit cynisme kwam van de vrouw van burgemeester van Veen van 

Enschede en werd opgetekend door Herman Haverkate sr.  Zo’n 

gegeven is toch wel handig om te weten wanneer je van plan bent je 

loopbaan met een ervaring wilt verrijken in een bestuurlijke 

organisatie in Twente.  Het was in de loop der tijden een komen en 

gaan van Twentse gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Vanaf 

de zestiger jaren in de vorige eeuw zijn er op het toneel verschenen : 

De Stedenband Twente, De Twenteraad, Het Gewest Twente, pre-

provincie Twente, dubbelstad, Twentestad, Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband Twente en op dit moment De Regio Twente. 

Bij mijn aantreden in 1979 als junior voorlichter bij het  

intergemeentelijk samenwerkingsverband Gewest Twente had ik dus 

“keine blasse Ahnung’ wat er op me af zou komen. Twente wil 

provincie worden, dat was een vast gegeven. De Twentse gemeenten 

hadden besloten van de lopende landelijke reorganisatie van het 

binnenlandsbestuur gebruik te maken en gelijktijdig bomen te 

kappen in het bos van de onderlinge gemeenschappelijke regelingen 

voor de samenwerking. Enschede had zelfs 44 van dit soort 

regelingen. In die tijd zei ik steeds dat ze  : ‘allemaal steeds zo dicht 

mogelijk langs elkaar heen werkten….’.  Dus aan de slag. 

De wens tot bestuurlijke samenwerking in Twente is al oud, heel oud, 

maar steeds kwam er een kink in de kabel en bracht deze regio het 

het ook door onderlinge verdeeldheid nooit tot een respectabele 

eigen bestuurlijke eenheid. Bij de Twentse samenwerking  in de vorm 

van het Gewest Twente anno 1979 met het doel om provincie te 
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worden, was Ootmarsum in het geheel niet betrokken omdat de 

toenmalige burgemeester faliekant tegen een provincie Twente was. 

Toch wel voor mij erg vervelend wanneer het gezag in je woonplaats 

tegen het streven van je broodheer is… 

Desondanks heb ik een aangename periode van 6 jaar mee mogen 

maken die helaas afgesloten werd met een gigantische domper in 

1983 toen de toenmalige voorzitter van het Gewest Twente op 

kantoor aan de M.H.Tromplaan in Enschede kwam met de 

mededeling, dat de Minister van Binnenlandse zaken hem had 

gebeld en te kennen had gegeven dat we de provincievorming wel 

konden vergeten.  

Het was een periode die vooraf ging aan een tijd bij de Provinciale 

VVV Overijssel en gevolgd werd door een lange periode bij het NL-D 

samenwerkingsverband Euregio. Het is een optekening uit mijn 

herinnering, ondersteund door de documentatie die nog op zolder 

lag….     
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Periode 1978 -1985 Gewest Twente, M.H.Tromplaan Enschede 
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2. HET STREVEN. 

Het streven naar een andere bestuursvorm in Nederland kent een 

lange historie. De regering stelde in 1965 al een nieuwe 4e 

bestuurslaag voor door instelling van gewesten. Dat lukte niet. In 

1975 kwam de regering met een voorstel voor de vorming van 24 

provincies. Ook dat lukte niet. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er een roep naar 

bestuurs-vernieuwing. Het moest allemaal overzichtelijker, dichter 

bij de burger en op een meer menselijke schaal. Ministers Wiegel, 

Van Thijn en Rietkerk waren er mee bezig. We bleven in Nederland 

vasthouden aan de drie bestuurslagen : Rijk-Provincie-Gemeente. 

Wat steeds buiten de discussie bleef was de bevoegdheid van Den 

Haag. Daar zit en zat de centrale macht op alle beleidsterreinen. Op 

veel gebieden doken de regelzieke ministeries met honderden en 

honderden ambtenaren  hun beleidsterreinen in en regelden de 

samenleving in het hele land tot in het kleinste detail vanuit het 

verre Den Haag. Een regionale bestuurlijke tussenlaag werd niet 

geduld : alleen de provincies werden geaccepteerd en die hebben 

maar over een deel van het bestuurlijke functioneren een 

zeggenschap. We keken niet naar ons buurland : in Duitsland zijn de 

bevoegdheden verdeeld over 4 bestuurslagen : Bond, Deelstaten, 

Kreisen en Gemeenten. Iedereen praat op het eigen niveau mee over 

bestuurlijke zaken in eigen omgeving. Politieke dialoog en discussie 

zit in Duitsland ingebakken in de samenleving. Het ‘Fruhschoppen’ 

bijvoorbeeld op zondagmorgen in de cafe’s betekent vaak ook 

bijpraten en meepraten over wat er in de omgeving gebeurd en er zit 

altijd wel een raadslid bij die de opvattingen overbrengt naar  het 

dichtstbijzijnde bestuursorgaan. Dat is een goede basis voor het 

functioneren van de democratie. Dat kennen we in Nederland niet : 

hier zijn de woorden ‘politiek en ambtenaar’ besmet. Begin in de 

kroeg niet over politiek… 
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In 1965 stelde Minister Beernink voor bestuurlijk Nederland om te 

vormen in Gewesten, in 1975 kwam Minister De Gaay Fortman met 

het voorstel te komen tot 24 provincies. In de jaren tachtig kwam 

Minister Wiegel met een nieuw plan. In dit plan zou de naam 

Overijssel verdwijnen en kreeg de nieuwe provincie IJssellland de 

Noord-Oost polder er bij en zou Twente zelfstandige provincie  

worden. 

In Twente leefde steeds de wens naar een eigen bestuur en na de 

instelling van een Twenteraad werd er in Twente steeds ingespeeld 

op de nieuwe plannen van de regering tot het instellen van een 

bestuurlijke herindeling in Nederland.  In de jaren tachtig van de 

vorige eeuw zou het dan toch echt gebeuren. De gemeenten in 

Twente gingen vergaand samenwerken. Het nieuwe 

samenwerkingsverband Gewest Twente zetelde in Enschede. 

 

Bijeenkomst met Gewestbestuur o.l.v voorzitter Cor van ’t Hooft,  in het Gewestgebouw aan 

de M.H.Tromplaan ter gelegenheid van het werkbezoek van Z.K.H.Prins Bernhard. Ook Prins 

Bernhard stak het Gewest Twente een hart onder de riem…. 
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Verschillende Ministers van Binnenlandse Zaken hebben hun tanden 

stukgebeten op die bestuurlijke herindeling :  

In Twente was het vormen van een eigen provincie al heel erg ver. 

De “Wet splitsing Overijssel” lag op tafel, de respectievelijke 

ministers van Binnenlandse Zaken, Wiegel en Van Thijn kwamen met 

toezeggingen -en zelfs een zak met geld- om Twente alle steun te 

geven om voor elkaar te boxen wat verlangd werd : een provinciale 

status. 

  

Minister BIZA Hans Wiegel met het nieuwe plan voor de regorganisatie van het 
binnenlands bestuur van 1979 dat in 1983 werd goedgekeurd. 
 

Het Gewest Twente maakte zich op voor de strijd. Maar in de strijd 

was telkens weer duidelijk te merken dat er onderlinge 

tegenstellingen tussen de grootste Twentse steden waren.     

Enschede als hoofdstad lag niet goed in Hengelo en Almelo werd in 

veel zaken afzijdig gehouden. De Gewestraad, de vele commissies, de 

vele werkgroepen, het overleg met de gemeenten, provincie en het 

voordelen voor eigen gemeente vaak toch op de eerste plaats 

kwamen. Het was geen eenvoudige klus. Het mocht niet alleen een 

onderonsje van de gemeentebesturen worden : heel Twente werd 

gevraagd een mening te geven en waar mogelijk op te komen voor 

een upgrading van de streek naar een provinciale status. 
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Drie-en-een-half miljoen gulden voor het Gewest Twente in Almelo voor de 

toekomstige Provincie Twente van Minister BIZA Ed van Thijn en Minister WVC 

Eelco Brinkman. 

 

 

Kabinet Van Agt-Wiegel in De Holtweyde Lattrop. 
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3. PROPAGANDA OF VOORLICHTING ? 

De trein ging rijden. Om iedereen op te peppen en een saai 

onderwerp als bestuurlijke hervorming onder de aandacht van 

iedereen te krijgen werd door ons een ambitieus voorlichtingsplan 

opgezet met de weinige middelen die beschikbaar waren. Erg 

creatief werd te werk gegaan : de slogan “Gewe(n)st Twente – 

Provincie Twente” werd ingevoerd en bij de Hoge Raad van Adel 

werd de originele vormgeving van het Saksische Twentse Ros voor 

deze regio van stal gehaald. Er werden in alle 22 gemeenten lezingen 

en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, de pers werd 

gebombardeerd met informatie, op de scholen werden Twente-

lessen gegeven, er werd zelfs een Provincie Twente -krant 

uitgegeven etc. Dat alles tot grote ergernis van de voorlichters van 

de Provincie Overijssel in Zwolle. Zoals de provincie-voorlichtingschef 

Schelhaas het wel eens uitdrukte : ” Ze zijn daar in Twente niet bezig 

met voorlichting maar met pure propaganda !”. Gewoon afgunst 

natuurlijk, want toen we de historische tocht van  Harm Boom uit 

1846 per koets naspeelden en in Zwolle op het provinciehuis een 

bronzen beeld van het Twentse Ros aanboden, fluisterde de 

toenmalige Commissaris van de Koningin Niers de voorlichter in de 

oren : “ Zo’n symbool moesten we eigenlijk ook voor Overijssel 

hebben….” . 
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Het Twentse Ros werd in de strijd gegooid 

 

Afijn, hoe ga je aan de slag wanneer je provincie wilt worden. Er 

werd een uitgebreid onderzoek gedaan en dat moest natuurlijk 

allemaal op papier worden gezet : het BON rapport 

Bestuursonderzoek Oost Nederland zag het licht. Dat Overijssel een 

samenraapsel is van drie hoofdstructuren :  Kop van Overijssel, 

Salland en Twente, was gevoeglijk bekend. Zwolle als 

provinciehoofdstad lag in Twente niet zo goed maar er lag nu immers 

een keer een  historische grondslag aan het ontstaan van  de 

Provincie Overijssel. De provinciegrenzen Overijssel waren er al in de 

tijden van de Republiek der Zeven Provinciën en in de Franse tijd, 

tijdens de Bataafse Republiek en als Koninkrijk Holland. Lodewijk 

Napoleon noemde de provincie begin 1800 “Le Departement Bouche 

D’IJssel”. In de 20e eeuw moest er maar eens gemorreld worden aan 

de oeroude provinciegrenzen. 

Met de komst van de inpoldering van het IJsselmeer ontstond nieuw 

land en daarbij borrelde de vraag op of dit nieuwe gebied ook bij 

Overijssel zou moeten gaan behoren. Bij de provinciale herindeling 

was dit een belangrijk item omdat bij het zelfstandig worden van 

Twente, Overijssel (de nieuwe provincie IJsselland) te klein zou 

worden en weer dezelfde omvang zou krijgen wanneer stukken van 

de polder konden worden toegevoegd. Het is allemaal anders 

gelopen zoals we weten. 
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Zo’n Intergemeentelijk regionaal samenwerkingsverband  als het 

Gewest Twente, had het niet gemakkelijk. In die tijd werden er 

samenwerkingsverbanden bij wet ingesteld en kregen een daarbij 

behorend budget mee. Rijnmond en Eindhoven waren zo’n regio. In 

Twente echter waren we een vrijwillig samenwerkingsverband en 

moesten eerst zo’n wettelijke status nog zien te krijgen bij de 

Rijksoverheid. In Twente kenden de gemeenten een spinnenweb van 

vele onderlinge verbindingen in een belangrijke onderlinge 

intergemeentelijke samenwerkingsvorm  : de gemeenschappelijke 

regelingen, de WGR. Dat was een wirwar van overlegstructuren op 

allerlei beleidsterreinen. Op het gebied zoals de brandweer, GGD, 

gezondheidszorg, milieu, economie etc ,  was er  een oerwoud aan 

dit soort regelingen.  Of, zoals in het Gewestgebouw wel eens werd 

gezegd : in Twente wordt zo dicht mogelijk langs elkaar heen 

gewerkt…      

Voor een goeie samenwerking tussen deze gemeenten, waar de 

neuzen niet altijd dezelfde kant op stonden, hielp alleen een forse 

aanpak. Na vertrek van de tijdelijke Gewest-voorzitter Cor van ’t 

Hooft,  ging er een frisse wind waaien toen Philip Houben, 

burgemeester van Haskerland, voorzitter werd. Een waardevolle CDA 

coryfee met een bijzondere werkstijl, veel gevoel voor humor en een 

vlotte pen. De gesprekken op zijn werkkamer met het moderne 

Leolux meubilair, aan de M.H.Tromplaan Enschede hadden altijd een 

vrolijke toon en een spirit van “we moeten er tegenaan”.  

De afdeling voorlichting kreeg de opdracht een voorlichtingsplan te 

schrijven en aan te geven welke middelen noodzakelijk zijn om een 

en ander te realiseren. 

Dat was dus een mooie kans om weg te schieten van de oubollige  

overheidsstijl in de communicatie in die jaren, weg van de formele 

en onduidelijke teksten en een doorbraak van het saaie stramien 

waarin de overheidsvoorlichting in die tijd vastzat. 
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De tweede voorzitter van het Gewest Twente mr. Philip J. I. M. Houben en de club die de Provincie 

Twente waar moest gaan maken 

 

Het voorlichtingsprogramma werd opgesteld en er werden acties 

opgezet waardoor het streven naar een provinciale status een breed 

draagvlak moest krijgen in de regio maar ook landelijk moest er een 

grote bekendheid komen om de wettelijke status van een Provincie 

in de wacht te kunnen slepen. Een echt budget was niet beschikbaar 

en het voorlichtingsplan werd uitgewerkt op basis van participatie 

van instellingen, organisaties, inwoners en bedrijfsleven. 

“ Gewe(n)st Twente : Provincie Twente”  werd de algemene slogan 

van de campagne. Als voorlichter moet je kien zijn op de vormgeving 

en huisstijl. Het huismerk van Twente, het Twentse Ros werd van stal 

gehaald, maar dat was een versie afgeleid van de etiketten van 



 
15 

 

Hengelo’s Bier. Dat moest beter. Daarom gebeld met Jonkheer Dull 

tot Backenhagen van de Hoge Raad van Adel of er in een of andere 

lade niet een echt Twents Wapen lag dat we zouden kunnen 

inzetten. Dat was er. Naast de vele vormen van het Niedersachsen 

Ros zoals voor de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen 

was er eind 1800 een uitvoering van een wapen voor Twente 

vastgelegd : dat kregen we toegewezen en werd tot boegbeeld van 

het streven naar de provinciale status gepromoveerd. 

 

Het echte paard in de promotie 

Naast de vormgeving moesten er voorstellen op tafel komen hoe de 

campagne aan te pakken. Natuurlijk moest het inhoudelijke werk 

professioneel uitgewerkt worden  : waar staan we, wat doen we en 

wat willen we, maar ook  : wat brengt ons de nieuwe status, welke 

kansen hebben we en wat worden we er allemaal beter van. 

Dat vraagt om en creatieve aanpak. Philip Houben en Wim van 

Geffen hadden vele interessante brainstorm sessies en ik mocht de 

mede de acties uitvoeren. Een werkgroep voorlichting en PR  werd 

gevormd. De beste tekstschrijvers uit de reclamewereld, grafische 

bureau’s zoals de Toonder Studio’s en veel Twentse free lancers 

werden ingeschakeld.  Hechte banden werden gesmeed met de 
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regionale en landelijke pers. Marinus Jansen, Jan van Nus, Ruud 

Klumpers, Gerard Vaanholt, Gerben Kuitert, Wim Timmers, Dick 

Houwaart, Jan van Kooij, Klaas Goinga, … etc. : de regionale media 

Tubantia en Twentse Courant waren kind aan huis, Hennie Everts en 

Jaap Even van RTVOost hielden contact, Ed Figee van “Het 

Binnenhof” liep regelmatig binnen, Thijs Zijda van de NOS voor 

Gewest tot Gewest maakte regelmatig opnamen….. 

      

De Twentse media steunden de provincievorming van de eigen regio. 

In elke gemeente moest de Provincie Twente goed zichtbaar zijn, dus 

er moest een grand-tour langs alle gemeenten georganiseerd 

worden, de gewestafdelingen moesten in hun deeltaken 

ondersteuning geven en overal de provincievorming inbouwen.  

 
Stripverhalen om de communicatie te verlevendigen 
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Het Twentse Ros in Den Haag  :   prominent in de senaat aanwezig… 

 

Een speciale Gewestraadvergadering in de Eerste Kamer in Den Haag 

“Willen we naar Den Haag, dan gaan we naar Den Haag”  was de 

slogan en we reserveerden een speciale Twente-trein voor alle 

Twentse gewestraadsleden naar Den Haag, waar we het 1e kamer 

gebouw afhuurden om er een reguliere gewestvergadering te 

houden en natuurlijk een oproep te doen aan de landelijke politiek.  

Een audio-visuele presentatie in veelvoud moest er komen, bergen 

drukwerk moesten verschijnen waaronder de “Eerste Provinciekrant 

van Twente”. Benefiet evenementen stonden op het programma en 

bij evenementen moesten spandoeken, vlaggen en bergen stickers 

en posters worden gedropt. 

Inderdaad was het een andere aanpak dan de doorsnee voorlichting 

die de overheidsinstanties tot dan toe hadden gepraktiseerd. Geen 

saaie overdaad aan uitleg, documentatie en dikke nota’s : nee 
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mensen overtuigen en de publieke opinie meekrijgen. De reacties 

bleven niet  uit.  

Het liep geweldig en de “Wet splitsing Overijssel” lag op de plank. 

Doordat de politiek in Den Haag op het laatste moment besliste 

terug te vallen op de oude bestuursstructuur in Nederland, werd al 

deze Twentse energie teniet gedaan. Jammer. 

 

 

 

 

4. IS HET WAAR WAT ZE ZEGGEN VAN TWENTE ? 

 

Het dagelijks bestuur van het Gewest Twente bestond bij de start in 

1978 uit Philip Houben voorzitter, Harm Renkema secretaris en de 

gecommitteerden George Henneberke VVD, Martha Vonk PvdA en 

Hajo Schartman CDA.  

De ambitie was groot. Op alle fronten vond overleg plaats en 

kwamen nieuwe ideeën naar boven. Zelfs rechtstreekse verkiezingen 
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voor de leden van de Gewestraad Twente werd  in 1982 geopperd. 

Maar dat was helaas een station te ver.  

Om verschillende bijeenkomsten een ludiek tintje mee te geven hield 

de voorzitter regelmatig geweldige toespraken. Motivatie op en top 

die zelfs een enkele keer aanvullend muzikaal werd vormgegeven. 

Gecommiteerde Henneberke aan de piano : iedereen in de zaal een 

songtekst op papier en de voorzitter die de toon aan gaf. Een van die 

strijdliederen was “Is het waar wat ze zeggen van Twente”.             

Een lofzang op onze regio die nu eindelijk eens kreeg wat ze al 

jarenlang had verdiend : een eigen provinciaal bestuur. 

De nuchtere tukkers stonden hier helemaal onwennig tegenover. 

Zingen bij een politieke bijeenkomst ! Wanneer je als tukker op een 

bijeenkomst ging zingen dan moest eerst “het kijkglas” vol zijn. En 

dan nog alleen werden de alom bekende liederen gezongen zoals “ 

En wie goat nog nich noar hoes…”. 

Na het aanschrijven van een massa sociaal culturele instellingen in 

Twente stroomde bij de afdeling voorlichting van het Gewest de 

aanvragen binnen voor het houden van voorlichtings- bijeenkomsten 

over de nieuwe Provincie Twente.  Er werd een Audio-visual  met  

dia’s en een cassettebandje- geproduceerd waarmee het 

standaardverhaal werd verteld en er werd apparatuur aangeschaft. 

In die tijd waren dat Kodak Caroussel projectoren met een 

stuurapparaat. Op talloze plekken kris kras door heel Twente heb ik 

de serie vertoond, bijgestaan door een spreker maar vaak moesten 

we zelf ook de inleiding verzorgen en het beantwoorden van vragen. 

Vooraf werd gewaarschuwd dat aan het eind van de inleiding een 

paar vragen werden gesteld in de vorm van een Twente-Quiz en wie 

de vragen goed kon beantwoorden, kon de hoofdprijs in de vorm van 

een bronzen Twents Ros mee naar huis nemen. Een bijzondere 

entertainment-avond dus die nogal wat inspanning vergde. Dat alles 
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naast het meeslepen van de spullen en opbouwen van de apparatuur 

op de meest vreemde locaties. 

 

       

Het Ros als wapen……. 

 

Ik herinner me nog de allereerste keer toen de serie presentaties van 

start ging, waarvan de voorzitter zei : de aftrap doe ik wel. Het was 

een verzorgingstehuis in Enschede. In de grote zaal van het tehuis 

zou de presentatie plaatsvinden. Ik kom daar aan en zie dat de hele 

zaal versierd was. Langs de balustrades rondom slingers en Twentse 

folkloremuziek klonk door de luidsprekers. Ik stelde de apparatuur 
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en grote scherm op en plaatste de Flip Over met de kernbegrippen 

op voor de inleider. 

Langzaam aan begon de zaal vol te lopen en de voorzitter was nog 

nergens te bekennen. Van alle kanten werden rolstoelen en zelfs 

hele bedden de ruimte in geschoven met mensen die al behoorlijk op 

leeftijd waren.  “Doar bint jullie dan” riep de hoofdzuster tegen me 

toen ik de zaken opgesteld had en het tegen het tijdstip van 

beginnen aanliep. “Wie maakt d’r ne gezellige boel van” zei ze nog, Ik 

kreeg door dat ze ons verhaal niet had begrepen. In die tijd was er 

een zekere Hoeben (let wel met e) in de top tien met het liedje “ En 

Adam sloeg Eva met een suukerbiete veur de kont”. Laat ze nou 

denken dat deze succesvolle artiest in hun verzorgingstehuis een 

bonte middag zou verzorgen…… Als de wiedeweerga heb ik toen 

Houben bij de ingang opgewacht en hem voorbereid op wat hem 

daar binnen te wachten stond. Onvoorstelbaar hoe goed hij hier op 

reageerde en helemaal op een cabareteske manier het hele 

gezelschap meekreeg. Hij wist er een show van te maken. Aan het 

eind werd zelfs gemeenschappelijk het Twentse Volkslied gezongen. 

Toen dacht ik : als onze actie voor een provincie Twente nou niet 

slaagt dan weet ik het niet meer.  

Meer dan honderd presentaties verzorgde onze afdeling voorlichting 

in gemeentehuizen, in clubhuizen, in cafe-zaaltjes, in verenigings -

gebouwen etc. Steeds in alle 22 nieuwe Twentse 

provinciegemeenten en dus zelfs in de Gelderse gemeenten Eibergen 

en Neede  :  behalve in Ootmarsum….. 
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De afdelingen van het Gewest Twente werden uitgebreid en kregen 

de zware taak om te bewijzen dat het samenwerken op hun 

vakgebied en het stroomlijnen van de bestaande taken  de goeie 

richting was die wel moest uitmonden in een provinciale status voor 

Twente.  

Een afdeling Economische zaken met de Twentse SER onder leiding 

van  Wim van Rossum, die zich inzette voor werving van nieuwe 

bedrijven, betere industrieterreinen, betere verkeersverbindingen en 

openbaar vervoer etc.  

Een afdeling Milieuzaken onder leiding van Henk de Klerk, die de 

projecten in de regio aan elkaar koppelde en Twentse rapportages 

opstelde , de glasbakken in Twente introduceerde, etc. 

Een afdeling recreatie onder leiding van Huub Borrenbergs, die de 

recreatieparken beheerde, fietspaden liet aanleggen en het toerisme 

begeleide. Een afdeling die trouwens, zeer controversieel, gevestigd 

was in Ootmarsum 

Een Openbaar Lichaam Afvalverwerking Twente onder leiding van 

Huub Borrenbergs en Frans Swennenhuis, dat een aantal 

vuilstortlocaties in Twente in gebruik nam en de aanzet op gang 

bracht van een grote Twentse afvalverwerkingsinstallatie. 

Een afdeling Euregio onder leiding van Wim van Geffen, met een 

eigen Euregioraad en 120 gemeenten, een Europese dimensie gaf de 

grensoverschrijdende gemeenschappelijke ontwikkeling van  Twente 

en de Achterhoek met delen van Nedersaksen en Noord Rijn 

Westfalen. 

En dat alles met zo’n 70 mensen in het oude ziekenfonds-gebouw 

aan de M.H.Tromplaan in Enschede in geïmproviseerde 

kantoorruimtes en vergaderzalen. 
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En daar zaten we dan in de kelder van het gebouw, net onder het 

maaiveld en uitzicht met de grasmat op ooghoogte, aan grijs stalen 

bureau’s samen met Bertus Scholten, en Diane van Geffen en 

afdelingshoofd  : Wim van Geffen. 

    

Het voorlichtingskantoortje in het souterrain. 

1979 was het jaar van de waarheid en de machinerie  kwam 

langzaam aan op gang. 
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De missie werd via het Gewestelijk netwerk “op de kaart gezet” en 

door alle gelederen heen werd de boodschap overgebracht. Dat was 

niet alleen de boodschap van de wil een eigen bestuurseenheid te 

worden, maar ook de boodschap in Twente meer eenheid in het 

optreden te tonen en meer verdraagzaamheid onderling te kweken 

en ons door kissebissen niet uit elkaar laten spelen. Een geweldig blik 

communicatie werd opengetrokken. Publiciteit rond de 

vergaderingen die werden gehouden, een wekelijks bulletin, 

persconferenties, inwonersacties,  voorlichting in de deelnemende 

gemeenten, landelijke publiciteit, projectpubliciteit  rond de 

verschillende zaken die door het gewest werden aangepakt en 

uitgevoerd, kortom : het was een heel pakket dat elke dag weer 

nieuwe dingen met zich meebracht. 
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Op alle fronten liep het voorlichtingsoffensief 

 

Het Gewest Twente had een ontwikkelingsplan voor de 

provincievorming opgesteld met daaraan gekoppeld een planning 

voor personeelsuitbreiding : minstens 50 mensen zouden er bij 

moeten komen en natuurlijk de noodzakelijke extra financiële 

injecties. Ook voor de opstartfase zouden er per direct middelen 

moeten komen. Dat bleek te lukken en de minister zou ons dat zelf 

komen brengen. Voor een voorbespreking op Binnenlandse Zaken 

met Staatssecretaris Henk Koning mocht ik met het dagelijks bestuur 

mee naar Den Haag.  

 Staatssecretaris BIZA Henk Koning 

Een officieel bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan 

Twente zou worden gepland en de hoogte van de bijdrage voor de 
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provincievorming zou bekend worden gemaakt. De staatssecretaris 

wachtte ons op en in de wandelgang van het BIZA gebouw en op weg 

naar de vergaderruimte ving ik op dat Koning tegen Houben zei dat 

ook de burgemeesters van Enschede en Hengelo er deze week ook 

waren geweest en dat ze nog niet zo gecharmeerd waren van de 

voorliggende plannen voor een provincie Twente. Ik was geschokt. 

Een regelrecht onderuit halen vanuit de eigen gelederen. Typisch 

Twente ? 

     

De herindelingsplannen en het bezoek van de ministers aan Twente 

trokken landelijke publiciteit en in Zwolle op het provinciehuis waren 

de rapen gaar. Gaan er in Zwolle ontslagen vallen, wat wordt het 

budget voor de plaatsvervanger van de provincie Overijssel, de 

nieuwe Provincie IJssellland ? Spanning alom. 

 

Een vlucht met de NLM naar het regiobestuur in Eindhoven van een 

Gewest Twente delegatie  
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De contacten met de andere nieuwe provincies moesten goed zijn. In 

Rijnmond en Eindhoven - de bij wet ingestelde samenwerkings-

verbanden - , vonden regelmatig gesprekken plaats. Vliegveld 

Twente was destijds volop in bloei. Er werden door de NLM                  

- Nederlandse Luchtvaart Maatschappij - binnenlandse lijnvluchten 

onderhouden en de directeur Vogely bestookte de Twentse 

bestuurders vanuit zijn kantoor op de luchthaven met uitnodigingen 

voor gratis promotievluchten Twente-Schiphol. Toen we op bezoek 

waren in Eindhoven kwamen allerlei gemeenschappelijke  problemen 

aan de orde en vonden er een gezellige informele ontmoetingen 

plaats. Wat me is bijgebleven is een gesprek over de gelden uit de 

Europese fondsen die voor de regio’s beschikbaar kwamen. We 

keken in Twente steeds met argwaan naar elkaar en zo maakte de 

ene grote stad in de regio vaak bezwaar wanneer de andere grote 

stad een mooi bedrag aan Europese subsidie had binnengehaald.     

De gemoedelijke Brabanders hadden daar een heel ander systeem 

voor : ze lieten de aanvrager van subsidie mooi aanmodderen, 

namen deel aan alle besprekingen en wanneer de pot met geld 

binnen was werd er pas ruzie gemaakt over de verdeling. In Twente 

was er al ruzie vooraf en zo liepen we in Twente bergen geld mis. 

 

 

Gewest Twente delegatie op bezoek bij de  Universiteit Twente 
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Gewestraadvergadering in Hengelo      

De verhouding met Zwolle werd steeds spannender : gelijk optrekken 

van de nieuwe provincies IJsselland en Twente liep niet lekker.. 

Bestuurlijk en politiek stonden we in Twente alleen op de barricaden.  
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5. ALTIJD MAAR DOORGAAN  ? 

Het voorlichtingsprogramma moest buitengewoon zijn en we 

moesten de mensen op alle fronten weten te bereiken. Dat was de 

missie en de boodschap. 

 

 

    
De Gewestelijke voorlichting : een algemene brochure en duizenden folders…. 
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In de hectische jaren van 1979 tot 1983 vonden honderden 

bijeenkomsten plaats. Niet alleen de reguliere vergaderingen van de 

gewestraad, de werkgroepen en de commissies, maar ook de 

verschillende gewestsektoren waren erg actief. Het bedrijfsleven 

mobiliseren en samenbrengen met de overheden, de milieumensen 

aanspreken, plannen maken en uitvoeren,  de recreatie in Twente op 

een hoger plan brengen en grote parken realiseren, de 

samenwerking over de grens structureel maken met een band naar 

Brussel, de vuilverwerking moderniseren etc. Als een rode draad liep 

daar steeds de provincievorming doorheen. De afdeling voorlichting 

functioneerde als spin in het web en moest overal hand en span 

diensten verrichten om vooral de dynamiek van een nieuwe jonge 

overheidsorganisatie ‘op de kaart te zetten’.  

 

        

                                                                                         
Een kwinkslag van de voorzitter.                           Sektorhoofd Euregio &          
                                                                                     voorlichting : Wim van Geffen 
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Vele nieuwe voorstellen kwamen voorbij en een van de blijvers werd 

de in 1982 ingestelde Twentse Ideeën Bank door Houben , Van den 

Kroonenberg van de UTwente, Bram Hulshof van de ABN/AMRO en 

Delfos van het ITC: de TIB. Van de mensen met know how en 

vakkennis werd gevraagd jonge Twentse ondernemers mee te 

helpen een bedrijf op te zetten en bestaande ondernemers  te 

helpen bij problemen. Om het Twentse product te promoten werd 

o.a. voorgesteld jaarlijks een “ Twentse Topleverancier” te 

benoemen. 

 Een van de ideeën van de TIB. 

 

Opening van een EIC Europees Informatie Centrum voor ondernemers in 

Hengelo. 



 
33 

 

Ook het personeel werd niet vergeten. Een actieve 

personeelsvereniging organiseerde allerlei activiteiten. Menige 

Gewest-medewerker probeerde de rage windsurfen met de 

surfplanken uit in het Rutbeek, de ‘witte fietsen karavaan’ werd 

besteld voor een Twente fietstocht en excursies werden 

georganiseerd zoals een bezoek aan het Binnenhof in Den Haag. 

 
Personeelsuitstapjes vonden regelmatig plaats. Hier :  bezoek aan het parlement. 

 

of een sportieve dag in het Hulsbeek. 
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of een cultureel uitstapje in de directe omgeving….. 

 

De communicatie 

Het was een andere tijd : geen internet, mobiele telefoons, twitter of 

facebook, maar enkel de gedrukte media, radio en TV. Hoog op de 

lijst stond steeds het persoonlijke contact op alle fronten, zowel bij 

de bestuurlijke contacten als ook bij de algemene publiciteit . De 

verschillende afdelingen moesten hiervoor over materiaal kunnen 

beschikken, De afdeling voorlichting moest hier steeds inschieten en 

de helpende hand reiken. Materiaal voor de recreatie in Twente, het 

milieu, de economische ontwikkeling : het vroeg allemaal een eigen 

aanpak. Productie van AV presentaties waren populair. Voor de 

recreatie werd een presentatie gemaakt die honderden keren is 

vertoond, voor de komende installaties voor de afvalverwerking 

werd  “De Afvalrace Twente” gemaakt, de Euregionale 

samenwerking kreeg een eigen informatiestand voor beurzen en de 

Gewest Twente-stand maakte een tour langs alle gemeentehuizen.  
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Presentaties op locatie met AV shows : 

dia’s en cassettebandjes maar ook 

met Flipover’s 

 

 

Informatiestands bij de gemeenten       
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Nieuwsverspreiding op grote schaal 

Bijzondere campagnes werden op de deelgebieden gevoerd. 

Invoering van het landelijke alarmnummer met stripverhalen van       

“Rudolf Risico” of het omgaan met chemisch afval door “Max Milieu” 

van de Toonder Studio’s. 

 En natuurlijk de stripverhalen van onze eigen “Familie Twenterink” 

van Henk Kuipers over de provincievorming. Het materiaal werd op 

grote schaal ter beschikking gesteld van de verschillende redacties 

van de regionale dagbladen tot het clubblad van de lokale 

klootschietersvereniging. 

     



 
37 

 

   

 

Recreatie was een gewild onderwerp bij de gemeenten en er vonden 

vele bijeenkomsten plaats, maar ook de vuilverwerking stond in de 

spotlights. Twee nieuwe stortplaatsen moesten eer op korte termijn 

komen maar boven alles moesten we als inwoners anders met ons 

afval omgaan in de toekomst. Afval verwerken en hergebruiken was 

het toverwoord. Hiervoor was geld nodig. Veel geld.                         
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Met een AV Show werd ingebroken in raadsvergaderingen, 

milieubijeenkomsten, plattelandsvrouwenbijeenkomsten. Allemaal 

om draagvlak te krijgen voor de nieuwe opzet. Die werd in 1983 

gepresenteerd als “De Twentse Afvalrace” waarin gesuggereerd 

werd dat we binnenkort de recreatieparken Hulsbeek en Rutbeek uit 

nood zouden moeten ombouwen tot afvalstortplaats…. 
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Een belangrijk onderwerp was verkeer en vervoer. De A! bestond 

nog niet en een goeie verbinding met Duitsland was hoognodig 

omdat ook het zware vrachtverkeer vaak dwars door de kernen van 

de gemeenten liep. 

 

De Euregionale samenwerking was een Europees voorbeeld. “De 

proeftuin van Europa” gaf hier het voorbeeld omdat een echte 

Europese samenwerking in een grensregio begint. 

 

Euregionale ontmoetingen brachten duizenden mensen op de been.  

 

De sector recreatie zorgde voor een boost in Twente door de aanleg 

nieuwe recreatieparken en kilometers fietspaden. 
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Ondersteuning voor de Provincie Twente kwam uit vele hoeken. Het 

Twente gevoel kreeg een fundament en de Twentse bescheidenheid 

werd steeds meer aan de kant gezet. 

 

 

Tijdens het bloemencorso in Rekken werd de nieuwe provincie compleet met 

gemeentewapens in dahlia’s uitgebeeld. 
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De trein begon te lopen…… 

Sinds de start van het Gewest Twente in 1977 was er dus een 

bezoldigd bestuur bestaand uit drie gecommitteerden en een 

voorzitter en een gewestraad met 55 leden, die gekozen werden 

door de raadsleden van de aangesloten gemeenten. Ambitieus werd 

getracht in 1982 rechtstreekse verkiezingen te organiseren. Dat 

bleek juridisch (nog) niet haalbaar. Er werden plannen in Twente 

opgesteld in de pre-provinciale fase. Daar was geld voor nodig en de 

ministers uit het kabinet Van Agt-Wiegel  II kwamen regelmatig naar 

Twente.  

 

In 1980 kwam  de BIZA Minister Ed van Thijn uit het kabinet Van Agt 

II met de nodige financiën naar Twente. 

 

. 
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Het NOS Journaal bracht het blijde bericht voor Twente 

 

Na de landelijke verkiezingen in 1981 kwam er het kabinet Lubbers I 

en gelijk ontstond een draai in de bestuurlijke herinrichtingsplannen 

van Nederland. Koos Rietkerk werd minister van Binnenlandse zaken. 

De onderhandelingen werden moeilijker en het parlement liet 

uitrekenen wat de totale herindelingskosten voor de 17 nieuwe 

provincie zou gaan kosten. Een Provincie Twente kwam op ongeveer 

eenmalig 250 miljoen gulden. 

We bleven in Enschede natuurlijk optimistisch en gingen door met de 

campagne 
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Toen kwam het fatale bericht. Koos Rietkerk, de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken, gaf op  17 januari 1983 telefonisch de fatale 

kabinetsbeslissing door aan de Gewest-Twente voorzitter, waarna in 

november de wet werd ingetrokken. Het doek was gevallen en de 

verslagenheid groot. Met ingang van 1985 werd het Gewest Twente 

opgeheven. 

 
Koos Rietkerk, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Lubbers I bracht 

de onheilstijding voor Twente. Hij overleed in 1986 in zijn werkkamer aan een 

hartstilstand. 
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6. EEN AFSCHEID EN DAARNA. 

 

 
Een afscheidsbrief voor alle betrokkenen. 

“ ’t Went wel” was de laatste kwinkslag van Philip Houben als 

voorzitter van het Gewest Twente waarmee hij het exit-schrijven aan 

de gewestraad in 1985 afsloot. Achter die kreet lag de grote 

teleurstelling verborgen over het feit dat de missie ‘Provincie 

Twente’ niet geslaagd was.  Maar hij gaf daar gelijktijdig mee aan dat 

Twente er maar mee moest leven dat door de onderlinge 

verdeeldheid, de regio ook in de toekomst geen vuist zal kunnen  

maken.  Dat de bestuurlijke kwaliteiten van Houben in het nuchtere 

Twente niet tot hun recht konden komen bewijst wel het feit dat hij 

in zijn volgende functie als burgemeester van Maastricht de 

drijvende kracht werd achter de Euregionale samenwerking in 

Limburg en dat hij met de Europese Unie de ondertekening van het 

Monetaire Verdrag van Maastricht en de realisering van het MECC 

met verve wist te begeleiden. 
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Niet alleen binnen de deelnemende gemeenten maar in het 

bijzonder bij het personeel kwam in Twente de klap erg hard aan. 

Het was een depressieve bijeenkomst in 1983 in de vergaderzaal aan 

de Tromplaan. Het gezamenlijke personeel was aanwezig en het 

gewestbestuur  en de burgemeesters van de drie grote steden 

moesten mede de slechte boodschap overbrengen. Ik hoor nog 

Bevers en Wieringa met hun hand op het hart verklaren dat we 

“jullie niet in de kou laten staan” . “We zullen er voor zorgen dat 

jullie binnen onze gemeenten weer aan de slag kunnen”. Daar is niet 

veel van terecht gekomen. Het Gewest Twente was niet bij wet 

ingesteld zoals de Regio’s Rijnmond en Eindhoven. De mensen van 

het Gewest Twente kwamen gewoon op straat te staan.  

 

 

Dat bleef over van het fiere Twentse Ros. Een symbool dat werd geplaatst bij 

het Natuurmuseum Twente in Enschede dicht bij het Gewest Twente gebouw. 
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Tijdens de persconferentie naar aanleiding van het niet doorgaan van 

de Provincie Twente sprak voorzitter Houben de door Gerard 

Vaanholt van Tubantia opgetekende historische woorden : “over tien 

jaar komt de Provincie Twente weer op de agenda en dan kan het 

alsnog lukken”. 

En inderdaad, na een aantal jaren nadat voor het Gewest Twente het 

doek viel, werd er in Twente weer getracht de provinciale status 

binnen te slepen : nu door de Regio Twente. 

De kar werd getrokken door de regiovoorzitter van Overbeeke. Ook 

toen werd behoorlijk op de trom geslagen. Zelfs pagina - grote 

advertenties in de dagbladen met een foto van een reuze 

krentenwegge. Het mocht ook toen niet baten. In januari 1997 viel 

weer een kabinetsbesluit dat een Provincie Twente er niet in zit. Een 

sterfhuis - constructie volgde. 
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In  2015 gingen de meeste bevoegdheden en taken van de Regio 

Twente naar de provincie Overijssel. Tekenend was dat aan de Regio 

Twente maar 16 van de 23 Twentse gemeente deelnamen. Student 

bestuurskunde Rick Bos van de UTwente omschreef het in zijn 

afstudeeropdracht van 2007 treffend : ‘problemen in Twente zijn 

terug te voeren op onderlinge afhankelijkheid en een gebrek aan 

vertrouwen tussen de participerende gemeenten’. Hij stelde ook dat 

de veel te uitgebreide overlegstructuur alleen maar negatief heeft 

gewerkt. De zegswijze “ze hieven het glas en deden een plas en voor 

de rest bleef het al bij het oude” is hier al jaren van toepassing. Ook 

werd gesteld dat het dagelijks bestuur van de Regio Twente 

overbodig is en er beter een slagvaardige onpartijdige voorzitter kan 

worden benoemd. Hadden we dat met het Gewest Twente toen al 

niet goed voor elkaar en zaten we toen niet al aardig op een 

gemeenschappelijk spoor ? Wanneer dat fatale telefoontje in 1983 

nooit was gekomen, had het er in Twente heel anders uitgezien, 

daarvan ben ik overtuigd.   

De gemeentelijke samenwerking was in 1969 met veel ambitie 

begonnen met de vorming van een Twenteraad, deze ging over in 

een Gewest Twente, daarna kwam er een Samenwerkingsverband 

Twente, later een Regio Twente en anno 2020 eindigt het verhaal 

weer met een Twenteraad. De cirkel is rond…. 
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In ieder geval heb ik een rijke ervaring opgedaan en kon verder met 

het intergemeentelijk samenwerkingsverband Euregio op een locatie 

precies op de Nederlands-Duitse grens. Een nieuwe uitdaging  waar 

systematisch gewerkt kon worden aan de afbouw van nog veel meer 

barrières dan alleen gemeente- , regio- en provinciegrenzen. 
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