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Geachte aanwezigen, 

 
Fijn u hier te ontmoeten bij deze bijeenkomst ter gelegenheid van mijn 

afscheid als burgemeester van onze prachtige gemeente Montferland. Ik zal 

niet lang spreken. Maar even samen terugblikken en vooruitkijken is wel 
plezierig.  

 

Dank aan 
- Waarnemend burgemeester Harry de Vries 

- Burgemeester collega Arend van Hout, Westervoort 

 
Vandaag eindigt een periode waarin ik als burgemeester het levende gezicht 

van onze gemeente heb mogen zijn. Voor wat ik bij vele contacten en andere 

momenten in de samenleving, voor mensen in Montferland, soms heel 
persoonlijk, heb mogen en kunnen betekenen ben ik heel dankbaar.  

 

Goede herinneringen bewaar ik aan alle momenten waarop ik officiële, 
representatieve taken mocht vervullen. Meestal samen met mijn echtgenote 

Lida beleefde ik veel plezier aan uitreikingen van Koninklijke Onderscheidingen, 

uitreikingen van de Pluim van de Burgemeester, vele vieringen van 
huwelijksjubilea en talloze evenementen in de kernen in het kader van het 

traditionele schutterswezen, natuurlijk carnaval en kermis, maar ook 

Veteranendag, Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag.  
 

Ook in de samenwerking met onder meer Huis Bergh, de Oudheidkundige 

vereniging Didam, de Heemkundekring Bergh, Bergh in ’t Zadel, en 
ondernemers, zoals MKB Montferland en Lindus, of bij boekpresentaties, 

concerten, denk aan Harmonie De Club, waar ik mocht dirigeren, en 

kooroptredens, denk aan Sign of Friendship, waar wij mochten meezingen, kon 
ik vaak mijn hart ophalen.  
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Als intredend burgemeester waren voor mij de schutterijen een nieuw 

fenomeen. En ze bleken fenomenaal! Ik denk bijvoorbeeld terug aan 2017. Wat 
vond ik het geweldig om het indrukwekkende defilé te mogen af te nemen van 

zo’n 3.500 schutters. Die presenteerden zich piekfijn tijdens het door St. 

Isidorus georganiseerde Landjuweel. Prachtig was het!  
 

Teleurstellingen waren er helaas ook. In 2020 gooide de vermaledijde storm 

Dennis danig roet in het eten bij de jaarlijkse carnaval en een jaar later deed 
Corona dat nog eens dunnetje over. Maar het carnaval is gelukkig springlevend 

gebleven.  

 
U begrijpt het al! Heel graag wil ik mijn hartelijke dank en diepe waardering 

uitspreken voor alle mensen in Montferland die de waardevolle tradities en 

maatschappelijke betrokkenheid in de kernen en in de verenigingen in stand 
houden. Daar mag je trots op zijn! 

 

Ook wil ik de vele ambtenaren bedanken die mij, maar ook het college en de 
raad, de afgelopen jaren met raad en daad terzijde hebben gestaan. Niet alleen 

ambtenaren van onze gemeente, maar ook van de politie, de veiligheidsregio, 

Veilig Thuis, de GGD en andere regionale organisaties. En niet te vergeten: 
justitie. Een strak georganiseerde agenda, vlekkeloos verlopende 

bijeenkomsten, een stevig veiligheidsbeleid en juridisch goed gefundeerde 

adviezen zijn maar een paar voorbeelden van jullie belangrijke taken. Wist u 
dat de digitale dienstverlening in Montferland tot de beste in Nederland 

behoort? Ook daar mag je trots op zijn! 

 
Bij mijn installatie verheugde ik me zeer op de samenwerking met de collega’s 

uit de burgemeesterskringen Achterhoek en Liemers & Veluwezoom. En dat is 

evenzo terecht gebleken. Zelfs ondanks dat Montferland als bestuurlijke 
partner zowel voor de Achterhoek als voor Arnhem-Nijmegen een tamelijk 

perifeer gebied is. Dank voor de vele regelmatige en reflectieve momenten dat 
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we samen onze zienswijzen en ervaringen deelden. Het open en respectvol met 

elkaar spiegelen is onmisbaar voor het burgemeestersambt.  
 

Mensen kennen mij als ontwikkelingsgericht, als omgevingsbewust en als 

optimistische verbinder. Wijlen Commissaris van de Koning Clemens Cornielje 
zag het in 2016. Hij verwachtte dat ik, als tweede kroonbenoemde 

burgemeester vanaf de herindeling, de gemeente Montferland een aantal 

stappen verder zou kunnen brengen. En deels is dat gelukt. Maar iedereen 
weet dat het werk niet af is. 

 

Het was een eervolle opgave om als burgemeester de belangen van de 
inwoners van Montferland te mogen dienen. Maar het was ook een zware 

opgave om burgemeester in Montferland te zijn. Bij mijn installatie sprak nog 

de belofte van een hechte en productieve samenwerking. Het politieke klimaat 
in college en raad van Montferland is mij echter zwaar gevallen.  

 

Terugkijkend viel mijn aantreden in de tijd samen met een omslag in de politiek 
in Montferland. Net als landelijk en tegen de achtergrond van het verschuiven 

van de voorkeur van de kiezer, zagen we het aanwakkeren van tegenstellingen 

en het verdiepen van conflicten voor eigen gewin. Polarisatie, ego’s en strijd 
om de macht komen wel vaker voor in de politiek, maar in Montferland 

begonnen ze de boventoon te voeren.  

 
Ondanks vele pogingen van mij wilde de Montferlandse politiek – natuurlijk 

uitzonderingen daargelaten - in deze woelige periode niet in de kleinste spiegel 

kijken en niet op het geringste verbonden worden. Niet op koers en niet op 
samenwerking, niet op inhoud en niet op proces, niet op spelregels en niet op 

stijl. Behalve in kritiek op de burgemeester.  
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Maar …. om verder te komen blijft werken aan zelfreflectie, samenhang en 

visie de opgave voor college en raad van Montferland. Het werk dat onder mijn 
leiding al was ingezet, zal moeten worden afgemaakt. Eigenlijk kun je niet 

eerder van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester vragen dat hij of zij hier 

aantreedt.  
 

President Biden zei bij zijn installatie als president van een verscheurd land: 

“Let there be a time to heal and a time to build”. Ik zeg het als scheidend 
burgemeester van een politiek verscheurde gemeente. “Laat er voor 

Montferland een tijd aanbreken om te helen en te bouwen. Samen met de 

inwoners, ondernemers en partners van Montferland. Voor hen doen we het.” 
 

En hoe zit het dan met mij …? Het zijn de zwaarste momenten die ons 

definiëren. Hoe we ermee omgaan en wat we ervan leren, zowel in het 
moment zelf als achteraf, maakt wie we zijn. Ik ben niet onfeilbaar. Helaas ben 

ik ook geen tovenaar. Te vaak was het ambt van burgemeester eenzaam en 

alleen. De dichter en kunstenaar Lucebert wees er al op: Waar het recht van de 
sterkste geldt, is alles van waarde weerloos. Vooral de laatste jaren hebben een 

zware wissel op mij getrokken, geestelijk en lichamelijk, en ook op mijn gezin. 

Gelukkig is die periode voorbij! Ik ben klaar voor nieuwe uitdagingen! 
 

Beste mensen, veel dank voor uw aandacht. Samen blikten we even terug en 

keken we vooruit. Ik zeg adieu! Het gaat u allen goed! 


