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Oprichting van de Rotaryclub Kerkrade-Herzogenrath-Eurode 
 

Op 4 juni 1997 vond de Charteruitreiking van RC 1550 NL 

KerkradeHerzogenrath-EURODE in de Abdij Rolduc plaats. Ter gelegenheid 

van de oprichting van deze nieuwe club, die in Duitsland bij district 1810 zou 

gaan behoren, verschenen naast de leden van de eerste binationale en tweetalige 

Duits-Nederlandse club de leden van de moederclubs, t.w. van de Nederlandse 

kant de Rotaryclub Kerkrade en van de Duitse kant de Rotaryclub Aachen-Land. 

Bovendien waren de Duitse en Nederlandse Governors aanwezig alsmede 

belangrijke vertegenwoordigers van de grensregio Aachen-Limburg. 

 

Hoe ontstond het idee om deze club op te richten? 

 

De geschiedenis van het hedendaagse Eurode (de steden Herzogenrath en 

Kerkade) is hierbij van groot belang en gaat terug tot het jaar 1104, toen voor de 

eerste keer in de Annales Rodenses door de monniken in het klooster Rode de 

burcht aan de Duitse kant vermeld werd. De burcht, die toebehoorde aan de 

familie Saffenberg uit het Ahrdal en het van hieruit gestichte klooster, dat 

gesticht was door Ailbertus, maakten een belangrijke eeuwenlange gezamenlijke 

ontwikkeling door, waaraan pas in 1815 op het Congres van Wenen door de 

deling van het Land van Rode in politieke zin een einde kwam. Deze deling 

werd door de inwoners van het Land van Rode, die met elkaar in hun 

gemeenschappelijk dialect communiceerden steeds ontkend en geenszins 

geaccepteerd. Zelfs toen ten gevolge van oorlog de grens door een hek op de 

huidige Neustrasse/Nieuwstraat manifest werd en zeker vanaf 1995 toen het hek 

verwijderd was, maar een muurtje de beide straten deelde, onderhielden de 

mensen aan beide zijden van de grens nauwe contacten met elkaar en zetten zij 

zich in voor een zichtbare eenwording die o.a. moest blijken uit de verwijdering 

van de grenskenmerken en -symbolen. Vele jaren werkten de steden 

Herzogenrath en Kerkrade samen. Het duurde echter lang, totdat het 

gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Eurode opgericht werd. Nog langer (tot 

1995) duurde het, totdat de grensmuur afgebroken werd en de nieuwe 

Europastraat gebouwd en door de ministers van Buitenlandse Zaken van het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland officieel in gebruik 

genomen werd.  
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Deze Europese hoogtepunten in Eurode vormden de basis voor het idee om een 

grensoverschrijdende Rotaryclub op te richten. Reeds 1996 vonden er concrete 

gesprekken over dit onderwerp plaats waaraan geïnteresseerde inwoners van 

beide steden alsmede vertegenwoordigers van de beide latere moederclubs, RC 

Kerkrade en RC Aachen-Land deelnamen. Ook dezen stonden zeer positief 

tegenover dit idee. Op 17 januari vond het beslissende voorbereidende gesprek 

in Klooster Rolduc plaats. De heer Frans Diels was de kwartiermaker voor dit 

gesprek. Aan dit gesprek namen de volgende personen deel:

 

Governor Gerard Kroon, district 1550 NL 

Governor Dieter Lange, district 1810 D 

De speciale vertegenwoordigers van de moederclub RC Kerkrade: 

  Paul Snijders (overleden) en Frans Diels 

De speciale vertegenwoordigers van de moederclub RC Aachen-Land: 

  Helmut Ronnenberg (overleden) en Dr. Götz Sandmann 

De latere charterleden uit Kerkrade: 

  Marianne Soomers-Turlings (uitgetreden), John van Thoor (uitgetreden), 

  Gerrit van Oijen (overleden) en Theo van Hoven 

De latere charterleden uit Herzogenrath: 

  Ruth Crombach-Trommler (uitgetreden), Helmut Lesmeister (overleden) en 

  Gerd Zimmermann (uitgetreden)

 

 

In dit constituerend overleg werden veel modaliteiten besproken en vastgelegd. 

Steeds weer onderstreepten de beide Governors de historische dimensie van dit 

grensoverschrijdend initiatief. Bovendien waren zij zeer enthousiast over de 

centrale doelstelling van deze op te richten Rotaryclub, t.w. de stimulering van 

activiteiten tot nut van het algemeen en in het bijzonder gericht op jeugd. Ook 

werden kwesties aangaande het lidmaatschap, de plaats van samenkomst, de 

lidmaatschapsbijdrage, de eerste ontmoeting van de toekomstige leden, de 

begeleiding door de speciale vertegenwoordigers van de beide moederclubs en 

de wijze van elkaar aanspreken besproken en geregeld. Wat betreft het laatste 

aspect is het vermeldenswaardig dat dit heel pragmatisch door de Nederlandse 

leden opgelost werd, omdat zij de Duitse leden bij deze eerste ontmoeting 
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gewoon met de voornaam aanspraken en tutoyeerden. Bij de Duitse leden 

vereiste dit enige gewenning, maar vandaag de dag is iedereen blij, dat deze 

informele vorm van communiceren met elkaar binnen de club gemeengoed 

geworden is. 

 

 

 

 

De constituerende bijeenkomst en de Charteruitreiking 

 

De constituerende bijeenkomst vond plaats op 5 maart 1997 in Rolduc. De ware 

spirit van Rotary was volop aanwezig. We ontmoetten elkaar voor de eerste keer 

en we hadden aan het einde van de bijeenkomst het gevoel, dat de gewaagde 

poging om een grensoverschrijdende Rotaryclub op te richten een groot succes 

zou kunnen worden. Veel interessante en veelbelovende toekomstplannen 

werden drietalig (in het Duits, Nederlands en in ons eigen dialect) 

bediscussieerd. In de weken daarna werd voornamelijk Charteruitreiking 

voorbereid. De uitnodiging en het programma tonen aan, dat het een 

hoogstaande bijeenkomst was, die door veel eregasten bezocht werd. Het was 

een zeer succesvolle start in Rolduc, waar wij in de door Frans Diels gehuurde 

ruimtes een waardig onderkomen vonden. 

 

De ontwikkeling van onze club 

 

Na een zeer constructieve opbouwfase van onze club, waarbij de attendance bij 

de bijeenkomsten (nog steeds op woensdag van 18.30 uur tot 20.00 uur) mede 

dankzij de uitstekende programmering en inleidingen heel hoog was, moesten 

wij uiteindelijk in 2005 erkennen, dat er sprake was van een flinke crisis binnen 

de club. De verhuizing van Rolduc richting het Eurode Business Center (EBC, 

een evenzo symbolische plek direct op de grens), was wegens de vochtige 

kelderruimten in Rolduc noodzakelijk geworden. Helaas bracht deze nieuwe 

plek van samenkomst niet de gewenste verbinding tussen de leden tot stand. 

Ondanks een keur van hoogstaande presentaties en activiteiten liepen wij tegen 

die grenzen aan, die wij nu juist met onze club wilden doorbreken. Na veel 

discussies en veel schriftelijke communicatie, waarin de geest van Rotary soms 
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ver te zoeken was, verlieten enkele leden de club en brachten daarmee de club 

aan de rand van de afgrond. Later bleek dat de leden die onze club verlaten 

hadden, actief geworden zijn in een nieuw opgerichte club, die wij veel succes 

toewensen. De overgebleven clubleden moesten en wilden in gezamenlijkheid 

deze feiten onder ogen zien en verwerken. Vandaag de dag, nadat de krimp 

enkele jaren doorgezet heeft, is deze crisis achter de rug. Duits-Nederlandse 

fellowship vormt de basis voor onze club, die inmiddels op 15 jaar ervaring 

bogen kan. We zijn echter met onze groeiprognoses voorzichtig geworden. 

Onze uitgebalanceerde procedure voor de opname van nieuwe leden, die de 

inbreng van alle leden garandeert, bleek in de praktijk van grote waarde te zijn, 

omdat zij kwaliteit met fellowship verbindt. Een groot woord van dank richten 

wij aan onze Governors, die ons tijdens hun jaarlijkse bezoeken een hart onder 

de riem steken en veel waardevolle tips geven. Eveneens een groot woord van 

dank richting alle voorzitters die in de afgelopen jaren onverdroten het speciale 

belang van onze club onder ieders aandacht gebracht hebben en de clubleden 

gestimuleerd hebben om te denken en te handelen in de geest van Rotary en in 

die van onze club. Speciaal denken wij hier in dankbare herinnering terug aan 

onze onvergeten en onvergetelijke clubcommissaris en eerste clubvoorzitter 

Gerrit van Oijen, die veel te vroeg in 2012 overleden is. Nadat wij enkele jaren 

onze meetings in het EBC hadden, zijn we nu weer terug in Rolduc, omdat wij 

ons op deze plek met onze gemeenschappelijk geschiedenis zeer sterk 

verbonden voelen. Inmiddels hebben we besloten om halfjaarlijks de 

vergaderplaats te veranderen en zijn we nu in het winterhalfjaar in Rolduc 

(momenteel echter in de Brasserie Nieuw Ehrenstein) en in het zomerhalfjaar in 

Burg Rode. 

 

Een blik in de toekomst 

 

In de afgelopen jaren konden wij verschillende nieuwe leden in onze club 

opnemen, die uitstekend hun plek binnen onze gemeenschap gevonden hebben. 

Uit ons clubprogramma blijkt dat onze club zeer actief en in de lijn van het 

gedachtengoed van Rotary bezig is. Ons doel is om langs de weg der 

geleidelijkheid te groeien, goede contacten te onderhouden met onze 

partnerclubs aan Nederlandse en Duitse zijde c.q. met hen gemeenschappelijke 

activiteiten te plannen. We hebben hierbij al een begin gemaakt en in de 
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toekomst zullen nog zeker meer gezamenlijke projecten opgezet worden. Een 

gelukkige bijkomstigheid is in dezen het feit, dat onze moeder-/partnerclub RC 

Kerkrade haar bijeenkomsten ook in Rolduc houdt, zodat de lijnen heel kort zijn 

om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ten slotte richten wij een groot 

woord van dank richting onze partners, die zich in al die jaren aangetrokken 

voelden en voelen tot het idee van de grensoverschrijdende samenwerking en dit 

tonen door hun talrijke aanwezigheid bij evenementen. Ook in de toekomst 

zullen wij concrete invulling blijven geven aan onze fellowship, geheel 

volgende de beste Rotary-tradities.  


