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Het Marianum Groenio door de Nederlands-Duitse bocht

Op 20 januari 2017 tweette onder andere
het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

deze tekst:
'Leerlingen Marianum Groenio win-

nen eervolle PeopletoPeopleEuregioprijs
met heel frisse opstellen overonze Duitse
Buren. Deutsch macht Spafs!' De prijs
werd met het nodige decorum uitgereikt
in de Gronause Biirgerhalle.

Dat was het eindpunt van een proces
dat ergens in het vorige schooljaar begon
met een aantal ontmoetingen tussen Ben

Verheij, erelid van de Oudheidkundige
Vereniging Groenio, en Rob ter Woord,
docent Duits aan het Marianum aldaar.
Ze dachten dat het leuk zou zijn als
leerlingen van het Marianum mee zou-
den doen aan de '250 jaar grens', een

herdenking met een tentoonstelling en
een symposium. En zo kwam het dat
havo- en vwo-leerlingen uit de leerjaren
3,4, 5 en 6 van het vorig schooljaar in het
kader van het vak Duits opstellen gingen
schrijven over hoe zij hun buren zagen,

nu en in de toekomst. Een vergelijkbare
actie vond plaats op een school aan de

andere kant van de grens. De bedoe-
ling was dat op basis van alle opstel-
len een gezamenlijke spreekbeurt door
een Duitse en Nederlandse leerling zou
worden gegeven. Rob ter Woord vroeg

Naomi Dibbets, toen in havo 4, of zij
zoiets aandurfde. Naomi, altijd in voor

een bijzondere actie, zei prompt ja. Ze
vond het altijd al leuk om op een podium
te staan. Maar als (toen nog) zeventienja-
rige ben je toch best wel even zenuwach-
tig als je voor zo'n officieel gehoor staat,
geeft ze eerlijk toe.

Op zaterdag 24 september 2016 zat
de Oude Calixtuskerk in Groenio vol met
functionarissen uit de politiek, cultuur,

het onderwijs en de industrie. Vraag was

vooral: wat verbindt de Nederlandse en

de Duitse inwoners in de grensregio al
250 jaar? Een symposium zoals er vele
zijn, totdat Naomi aan de beurt kwam.

Ze keek in de toekomst, naar het jaar
2040. Haar toespraak was een compi-
latie van materiaal uit alle opstellen,
samengesteld door Rob ter Woord. De

hoogwaardigheidsbekleders in de zaal
wisten niet hoe ze het hadden en barst-
ten regelmatig in lachen uit.

Wegens doorslaand succes werd
Naomi gevraagd haar spreekbeurt nog
een keer te houden op vrijdag 25 novem-
ber 2016, weer in de Oude Calixtuskerk in

Groenio. Hier vond het jaarlijkse burge-
meesterstreffen van de Achterhoekse en

Borkense burgemeesters plaats, van wie
Naomi veel waardering kreeg: 'Een mooi
verhaal, dat ze keurig in zowel Duits als

Nederlands voordroeg!' Hier enkele gre-
pen uit haar verhaal:

Dames en heren, meine Domen und
Herren,

(...) Ganz kurz zu meiner Persom Mein
Name ist Naomi Dibbets, ich mache in

diesemjahr Abitur und mein Deutschlehrer
hat mich zum zweiten Mal gefragt hier

heute diese Ansprache uorzulesen. Er hat
mir dafür schon eine Note geben. Ich habe
diesen Vortrag auch am 24. September
gehalten zusammen mit einem deutschen
Schuier, nd'mlich mit Fabian Nienhaus aus

Burlo. Fabian hatgesagt, mein Lehrersolle
mir eine Eins geben, aber ich habe eine

Zehn bekommen! (...)
Natürlich kó'nnte ich stundenlang reden

über die schone deutsche Angeiuohnheit in
weifsen Socken und Sandalen durch die
Weltgeschichte zu latschen, aber es gibt
noch so uiel mehr luorüber ich reden mö'ch-

te und auch reden muss. (...)

Mijn toespraak bestaat uit onder-
delen van de opstellen van mijn mede-

leerlingen. Soms zal ik hun namen
erbij noemen en soms al leen maar over

'enkelen' spreken. So bemerkt Era/in,
dass w\r uns alle mal umdrehen sollten und
nicht nur immer nach Amsterdam, Utrecht,
Den Haag usw. schauen sollten. Es gibt für
uns auch jetzt schon in Deutschland i/iel zu
entdecken.- Zum Shoppen nach Düsseldorf
fahren geht genauso schnell als uienn man

uon hier aus nach Amsterdam fa'hrt. Dat
zou nog sneller gaan wanneer het
openbaar vervoer van Nederland naar
Duitsland beter georganiseerd zou
worden. In Bocholt gibt es genauso scho-
ne Laden o/ie in Enschede. Kó'ln eignet sich
auch sehr gut zum Geld ausgeben. Wenn

w'ir studieren mochten gibt es sehr i/iel
Möglichkeiten in Deutschland. Munster

ist eine wunderbare Unii/ersitatsstadt. De
Duitse studenten hebben Nijmegen
al lang ontdekt, es mird Zeit dass die
niederldndischen Studenten Deutschland

entdecken. (...)
Maar dat is nu, in 2016, hoe zal de

Nederlands-Duitse wereld er in 2040
uitzien? Natürlich gibt es uiele Schuier die

eruiarten, dass die Niederlande in einigen
Jahren vom Hochtuasser iiberschiuemmt
tuird und dass die höher gelegenen Gebiete,

wie zum Beispiel de Achterhoek, dann
einen freiiiM'lligen Anschluss an Deutschland

beantragen werden. (...) Als wij dan
onderdeel worden van Duitsland, zal
het een en ander veranderen: So finden

ulele Schuier zum Beispiel, dass die holld'n-
dische 'Ehrendiuision' nicht sehr interessant
ist, well die u/irklich guten FufSballspieler in
Spanien, England oder Deutschland spielen.

Es ware also uiel besser nur noch einen
einzigen niederldndischen Fufsballklub
mit einem einzigen Stadion in Enschede
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