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door Gerco Mons

- De rij met wachtenden om
Hans Alberse en ziin vrouw MarijULFT

ke de hand te schudden, was zo
lang, dat het programma voor de
afscheidsreceptie gisrermiddag
dreigde uit te lopen. Maar daar
stak spreekstalmeester Frans Migchelbrink een stokje voor. Hij riép
Alberse op het podium. Om vervolgens verschillende bezoekers
te vragen naar hun ervaringen
met de vertrokken burgemeester.
Zoon Huub wist het karakter van

zijn vader te verwoorden met een
anekdote. ,,Het was in de tiid dat
ik in Kosovo werkre. Mijn vader
vond het maar een beet;'e vaag,
wat ik daar deed. Tijdens een bezoek bracht ik hem in contact

met de burgemeester, maar dat
maakte het verhaal niet veel helderder. De volgende dag wandelde hij over de markt en raakte aan
de praat met een marktkoopman
die Kalashnikov-geweren verkocht aan kinderen. Speelgoed hè.
Hijvond dat zo raar, dat hij het
wilde begrijpen. Mijn vader werd
prompt bij de handelaar thuis uitgenodigd. Ze vonden het prachtig, Dat is typisch mijn vader. Hij
wil het begriipen en zoekt naar
het verhaal achter de mens."
Zelf kwam Alberse ook aan het
woord. Onder andere over zijn favoriete momenten uit zijn burgemeestersperiode: de ontwikkeling
en opening van ICER eq het eerste bezoek aan de kermis

in Wie-

ken met hooftlgast Arne fansen

die de tent op z'n kop zette.
Maar Alberse heeft vooral zijn
hart verpand aan de vernieuwing
van de politiek. Daarover zei hij:
,,Ik ben zelf opgegroeid met de
maakbaarheid van de samenleving uit de iaren zestig en zeventig. Maar die tijd is geweest. We
hebben verbinders nodig met de
huidige, moderne samenleving.
En dat mag geen speeltje of hobby zijn. Het is pure noodzaak."
Het is die drang om te vernieu-
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Oe afscheidsreceptie van

oud-burgemeester Hans
Alberse werd bezocht door
honderden inwoners

wen en de verdieping in de medemens, die burgemeester Niels
Joosten van Doetinchem herkende. ,,De Achterhoek gaat hem missen. Hij kwam til'dens bijeenkomsten van de Regio altiid met gekke en vernieuwende ideeën."
En volgens René van Gils, voorzitter van ICER en het Graafschap
College, zal de naam van Hans Alberse over tien jaar in goud geschreven staan in Oude lJsselstreek.
,,Het is ongeloofliik wat Hans reweeg heeft gebracht. Kijk alleen
al naar dit gebouw. Hier gebeuren

dingen die zijn weerga niet kennen. We mogen dolblii zijn dat
Hans hier de afgelopen iaren burgemeester is geweest."
En zo ging het maar verder. Ook

waarnemend wethouder |an
Finkenfliigel toonde zich enthousiast over het werk van Alberse.
,,Wat hij in de kop heeft, zit niet
in de kont, zeggen we in de Achterhoek. Hif was standvastig als
burgemeester, maar ook stond hii
open voor andere ideeën. Altiid
bereid om te luisteren."
Tijdens de receptie was er alleen
ruimte voor een positief geluid.
De aanleiding van zijn vertrek, de
storm van kritiek vanuit de gemeenteraad over zijn handelen
rond het rapport van Annelies
Verstand, werd omzeild. Niemand van de aanwezigen stipte
het onderwerp aan. Niemand had
daar ook behoefte aan. En zo
kreeg Alberse een waardig aÊ
scheid na een roerige periode.

