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Zo’n stedenband heeft tot doel het tonen van vriend-
schap, het leren kennen van elkaars cultuur en het 
eventueel elkaar wederzijds ondersteunen. Diverse 
plaatsen begonnen contact te zoeken met een min 
of meer gelijkwaardige stad in een van de genoemde 
landen en dit lukte. Rond 1960 kwamen deze con-
tacten geleidelijk steeds vaker tot stand. Alkmaar 
was de vroegste. Deze stad knoopte al in 1958 ban-
den aan met Bath in Engeland, Troyes in Frankrijk 
en Darmstadt in Duitsland. Om de interesse aan te 
wakkeren riep de V.N. 1965 uit tot het jaar van inter-
nationale samenwerking: een vruchtbare vorm van 
spontane internationale contacten. Er werden gege-
vens beschikbaar gesteld: er waren op dat moment 
in ons land 110 gemeenten die een jumelage waren 
aangegaan met 254 buitenlandse gemeenten, in 20 
verschillende landen. Er waren nog 47 jumelages in 
opbouw. Burgemeester W. Thomassen van Rotterdam 
wist het mooi te zeggen. “Voor het Europa van morgen 
achten wij een veelvuldig geschakeerd menselijk contact 

met onze buren onmisbaar. En dat mag best iets kosten.” 
Want dit laatste was natuurlijk steeds het twistpunt als 
er in een raadsvergadering gesproken werd over het 
aanknopen van een eventuele stedenband. Wat kost 
het en brengt het wat op? 

Lochem als eerste 
Na de val van de muur in 1989 ontstond er ook be-
langstelling om een partnerstad in het voormalige 
Oostblok te vinden. Echter, de gemeente Lochem was 
al veel vroeger geïnteresseerd. Vooral burgemeester 
mr. H.N.C. baron van Tuyll van Serooskerken (van 1964 
tot 1971 burgemeester van Lochem) was een warm 
voorstander van dit idee, dat hoogstwaarschijnlijk uit 
zijn eigen koker kwam. De gemeente Lochem had al 
in 1966 een vriendschapsverzoek gekregen van de 
stad Billerbeck, waarop positief werd gereageerd. 

Contacten over de grens

De jumelage van Lochem met 
Billerbeck en Ballenstedt in de Harz
Betty Blikman-Ruiterkamp

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er behoefte aan contact tussen landen op Europees niveau. 
Men had het gevoel dat de verstandhouding tussen buurlanden beter moest worden. Vooral het 
herstel van vertrouwen tussen Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland kon wel een zetje 
gebruiken. Door elkaar over en weer te bezoeken zou er hopelijk meer wederzijds begrip en her-
nieuwd vertrouwen ontstaan. Het idee van een stedenband of “jumelage” ontstond. 

Drie burgemeesters op de stoep van het gemeentehuis van 
Ballenstedt.
V.l.n.r.  H.C.N. van Tuyll van Serooskerken van Lochem, R. Baender 
van Ballenstedt, J. Roeters van Lennep van Zutphen.
07-04-1970

Een deel van de delegatie in gesprek met hun gastheren in een 
hotel te Ballenstedt.
07-04-197012
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Lochem ligt aan de Berkel en het Duitse stadje ook, 
ongeveer 80 kilometer stroomopwaarts. Dat schept 
een (natuurlijke) band. Men sloot een verdrag en er 
ontstond een prettig contact, over en weer. Hoewel 
alles prima verliep was de burgemeester niet geheel 
tevreden. Hij had een -naar zijn mening- beter idee 
en liet via de Graafschapbode het volgende weten: 
“Hoewel gemakkelijk, gezellig, hartelijk en zo, draait het 
toch veelal uit op folklore uitwisselen. Zouden we iets 
dergelijks met een Oost-Duitse stad doen, dan zou het 
heel anders gaan en vooral oneindig veel interessanter 
zijn. En misschien kan het ook nog dienen om via onze 
stedenband de verstandhouding tussen de beide Duitse 
gemeenten (Billerbeck en Ballenstedt) onderling te verbe-
teren”.
Van Tuyll van Serooskerken was op dit idee gekomen, 
doordat hij een professor aan de universiteit in Halle 
in de DDR goed kende en wist dat veel mensen in 
de DDR verlangden naar contact met het westen. 
Hij legde het idee voor aan deze mensen om tot een 
jumelage te komen: “om vanuit onze zo verschillende 
werelden ervaringen en vriendschap uit te wisselen”. 
De suggestie viel in de smaak. Binnen de DDR kende 
men wel een uitwisseling met een communistische 
concentratie in Frankrijk, maar niet met echte West-

Europese gemeenschappen. 
Van Tuyll van Serooskerken bracht het idee te berde in 
een raadsvergadering en kreeg de Lochemse ge-
meenteraad ook aan zijn kant. Men besloot een stad 
te zoeken die niet verder weg zou liggen dan ± 400 
kilometer, een afstand die per auto in een dag was 
te overbruggen. Het werd Ballenstedt, een prachtig 
stadje met circa 10.000 inwoners, aan de voet van het 
Harzgebergte. Dit was groot nieuws; verscheidene 
landelijke dagbladen schonken er aandacht aan, zoals 
het Algemeen Dagblad, het Vrije Volk en Trouw.

Vaker naar Ballenstedt
Op vrijdag 21 april 1967 vertrokken er enkele auto’s 
met een Lochems gezelschap richting Oost-Duitsland 
om de eerste contacten te leggen. De delegatie 
bestond uit burgemeester H.C.N. van Tuyll van Seroos-
kerken, ds. F. van der Heyden, H.B. Althoff, H. Marke-
rink, J. Schuurman en L. Stegeman en nog ongeveer 
twaalf anderen. Aan de grens bij Helmstedt voegde 
de burgemeester van Ballenstedt, R.Baender, zich bij 
zijn gasten om hen de laatste 100 kilometer te bege-
leiden. De Lochemers werden in een hotel onderge-
bracht, waar men de Ballenstedtse raadsleden ont-
moette. Zij begeleidden de groep de rest van de tijd. 

Het gemeentehuis of Rathaus van Ballenstedt. Met dank aan A. van der Heijden.
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In de stad bezichtigde men het mooie centrum met zijn 
achttiende-eeuwse slot, het even oude theater en het 
fraaie gemeentehuis, waarin een historische bibliotheek 
en een uitleenbibliotheek waren gevestigd. Op zater-
dag bekeek men het ziekenhuis, het sanatorium en een 
bosbouwschool.
‘s Avonds vond de officiële ontvangst plaats in het 
hotel waar men verbleef. Er waren ± vijftien mensen 
uit Ballenstedt aanwezig, raadsleden en enkele ande-
ren. Burgemeester Baender voerde eerst het woord en 
na hem Van Tuyll van Serooskerken. Deze legde in zijn 
toespraak vooral de nadruk op het feit dat men graag 
nader tot elkaar wilde komen, met erkenning van el-
kaars politieke standpunten. Met als achtergrond dat de 
menselijke problemen praktisch overal hetzelfde zijn. 
De twee burgemeesters ondertekenden het verdrag 
in Ballenstedt, want het was niet waarschijnlijk dat de 
Oost-Duitse burgemeester al snel een visum zou krijgen 
om naar Lochem af te reizen. Op zondagochtend werden 
nog het interieur van het theater en het slot bezichtigd 
en woonde men een demonstratie bij van een instruc-
tieschool voor zweefvliegers en parachutespringers. Na 
de lunch nam het gezelschap afscheid. Baender bege-
leidde zijn gasten weer tot aan de grens. Men vertrok 
met de uitnodiging om met een groter gezelschap terug 
te komen. De delegatie was tevreden, er waren goede 
contacten gelegd. Jammer dat het er nog niet in zat dat 
er van een echte uitwisseling sprake kon zijn! Maar er 
was nog hoop.
Mr. Van Tuyll van Serooskerken vertelde naderhand het 
volgende: 
“Vooral de persoonlijke gesprekken maakten indruk, het 
ging er om dat de predikant met de predikant sprak, de 
dokter met de dokter en de vertegenwoordigers van de 
vakbonden met elkaar. Ginds hebben ze echt honger naar 
deze contacten. Ook zijn er daar nog minstens tien andere 
gemeenten die voor dit soort uitwisselingen in aanmerking 
komen. De provincie Haller in de DDR heeft er zelfs bij ons op 
aangedrongen om moeite te doen om een vriendschapsver-

drag te sluiten tussen twee provincies! Hier in Nederland is er 
veel kritiek op ons initiatief. Maar voor mijn part kunnen ze 
allemaal een staart krijgen”. Een duidelijke, maar opval-
lend geformuleerde mening!

Eenzijdig contact
In april 1968 vertrok er een grotere delegatie, wat ook het 
geval was in 1969 en 1970. Steeds was het een doorsne-
de van de Lochemse bevolking, zoals een leraar, een jour-
nalist, een predikant, een huisarts en een hotelhouder, 
maar ook een huisvrouw en een landbouwer. Ds. van der 
Heyden en zijn vrouw (PvdA raadslid) namen hun drie 
kinderen ook mee. Men was vier dagen te gast en dat wa-
ren drukke dagen. Er werden zaken bezichtigd -altijd in 
gezelschap van een lid van de Stasi- die de moeite waard 
waren: fabrieken, kerken, musea en scholen. Uiteraard 
zag men alleen de mooie en positieve zaken. Interessant 
was het om te horen over het feit dat er in principe in de 
DDR geen werkloosheid voorkwam en de agrarische sec-
tor was omgevormd tot agrarische productiecoöperaties.
Men hoopte steeds dat de mensen in Ballenstedt ook de 
kans zouden krijgen om eens naar Lochem te komen. 
Het was immers een uitwisselingsprogramma dat voor 
mensen uit alle sectoren zou gelden: landbouw, econo-
mie, kerk, onderwijs, gezondheidszorg, enzovoort. Maar 
dit gebeurde nauwelijks. Tientallen inwoners van de 
gemeente Lochem gingen op bezoek in de DDR, maar 
slechts af en toe werd er door enkele mensen een tegen-
bezoek gebracht. Door de burgemeester bijvoorbeeld, 
met enige ‘gezagsgetrouwen’; waarschijnlijk gebeurde dit 
in 1971. Toch was de Lochemse delegatie zelf er van over-
tuigd dat het zin had om de betrekkingen te verbreden 
en te verdiepen, hoewel de samenlevingsstructuren veel 
verschilden. Maar het lukte niet om meer vertegenwoor-
digers van Ballenstedt naar Lochem te krijgen, hoe graag 
men van beide zijden ook zou willen. De oorzaak was dat 
de regering de gemiddelde inwoner nooit een visum gaf. 
Te gevaarlijk: ze mochten eens op het idee komen om 
niet terug te keren! 

De opgang naar het slot. Blik over Altstadt Ballenstedt vanaf het slot.
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In 1992 schreef de voormalige gereformeerde predikant 
ds. N. Schelhaas over zijn ervaringen in Ballenstedt in 
dagblad Trouw:  
“Vrijheid van meningsuiting was er niet. Altijd werden we 
groepsgewijs ontvangen in een hotel en sliepen daar ook. 
Maar we zouden zo graag eens bij de mensen thuis ver-
blijven, zodat we ongestoord met elkaar konden praten, 
niet meer onder het oog van de communistische autoriteit 
aldaar. In 1970 hadden wij afgesproken om op het moment 
dat we onze gastheren zouden ontmoeten wij hen zouden 
voorstellen om met hen mee te gaan naar hun woning voor 
een echt persoonlijke ontmoeting. Men accepteerde dit en 
het werd zo snel uitgevoerd dat de autoriteiten niet konden 
ingrijpen. Voordat deze door hadden wat er gebeurde, zat 
iedereen al bij iemand thuis in de stad of omgeving. 
Wij waren met vier personen te gast in een pastorie. Daar 
liep de gastheer op kousenvoeten steeds naar het raam om 
te kijken of we niet bespioneerd werden. Zo moeten velen 
zich in W.O. 2 hebben gevoeld! Een ervaring om nooit te 
vergeten!” 
En inderdaad, toen hoorden ze over de onvrijheden 
die er waren, het gebrek aan bouwmaterialen, de te-
genwerking van de regering en dat men nergens een 
vergunning voor kon verkrijgen. Persoonlijke initiatieven 
werden de kop ingedrukt, men moest gewoon de regels 
volgen. Hoewel men deze feiten in het westen groten-
deels wel kende, maakte het toch veel indruk op de 
deelnemers.

Hoe het afliep
In 1974 werd het ‘Grundlagen Vertrag’ getekend, wat 
inhield dat West-Duitsland de D.D.R. officieel in grote 
lijnen als een ander land erkende. Het bleek een groot 
voordeel voor de D.D.R, want andere landen volgden 
het voorbeeld van die erkenning, zodat het economi-
sche voordelen opleverde. Helaas had het ook minder 
leuke effecten: hoe sterker de banden van het buiten-
land met de D.D.R. werden aangehaald, des te sterker 
werd de eigen bevolking aan banden gelegd. Dit 
duurde tot 1989. De meesten van ons kunnen zich het 
nog goed herinneren dat De Muur viel. Het was het 
begin voor een grote verandering voor heel Duitsland. 
De band tussen Lochem en Ballenstedt was toen al-
lang verbroken. 
Niet alles over het vriendschapsverdrag is terug te 
vinden, maar een brief die burgemeester H.J. Beuke in 
mei 1974 aan zijn collega in Ballenstedt schreef, maakt 
duidelijk dat het op een einde liep. Ook daar was de 
post van burgemeester door iemand anders ingeno-
men, dit was nu ‘mevrouw burgemeester Albert.’
“Uw vriendelijke uitnodiging om ook dit jaar weer een de-
legatie naar Ballenstedt af te vaardigen is onderwerp van 
bespreking geweest in de gemeenteraad. De raad bleek 
algemeen van gevoel te zijn dat nu de D.D.R. officieel er-
kend is, een einde dient te komen aan de uitwisseling van 
uitsluitend officieel samengestelde delegaties. De raad is 
van mening dat een vriendschapsverdrag thans in de eer-
ste plaats onderhouden dient te worden door spontane 
uitwisseling op het niveau van de bij u en ons bestaande 
verenigingen, zoals landbouworganisaties, culturele ver-
enigingen, vrouwenverenigingen e.d. Dit sluit uiteraard 
contacten tussen de gemeentebesturen niet uit, maar 
naar ons inzicht dient primair thans de weg vrijgemaakt 
te worden voor contacten in deze vorm. Ter illustratie van 
het bovenstaande deel ik u mede dat ik dezer dagen het 
Lochem’s Mannenkoor vergezelde, dat een concert gaf 
in onze partnerstad in de Bondsrepubliek, Billerbeck, in 
het kader van de Duits-Nederlandse Week. Op grond van 
het bovenstaande deel ik u mede dat wij u dit jaar geen 
officieel bezoek zullen brengen.”
Dit bleek het einde te zijn. Ook de gehoopte contac-
ten tussen Billerbeck en Ballenstedt kwamen nooit op 
gang. Het mooie initiatief stierf een zachte dood.
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De Kaderschool, die zowel NS- als SED- middenkader opleidde.
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