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Toespraak bij uitreiking Gouden Erepenning aan Johan Willemstein,
marsleider van de Vierdaagse
Ewijk, 12 oktober 2017

Dames en heren, beste meneer Willemstein,
Fijn dat ik u hier op Slot Doddendael mag toespreken.
Bij uw afscheid, na maar liefst 36 jaar, van de Stichting DE 4DAAGSE.
Tja, en wat geef je iemand bij zijn afscheid?
Wat geef je iemand die al een hoge waardering heeft gekregen?
Die al een hoge koninklijke onderscheiding, Officier in de Orde van
Oranje-Nassau, heeft?
Ik wilde vandaag niet met lege handen komen.
Want 36 jaar Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, was
ook 36 jaar Gelderland promotie.
Het is dat u het aantal deelnemers wel moet limiteren, anders zouden
nog veel meer dan 47 duizend inwoners in juli komen wandelen in onze
mooie provincie.
Waar ik maar kan, zeg ik dat ik commissaris van de Koning ben in de
mooiste provincie van Nederland.
Dat zeg ik niet alleen omdat ík dat vind, het is ook objectief zo:
Zeven van de twintig nationale landschappen liggen in Gelderland.
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Meneer Willemstein, ik zei het u al, ik wilde hier vandaag niet met lege
handen komen.
Ik mag u namens de provincie Gelderland een bijzondere onderscheiding
uitreiken, die slechts eens in de vijf à zes jaar wordt toegekend aan
iemand die zich uitzonderlijke verdienstelijk heeft gemaakt voor onze
provincie.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft gemeend u de Gouden
Erepenning van de provincie Gelderland toe te kennen.
De eerste Gouden Erepenning van de provincie Gelderland werd 65 jaar
geleden uitgereikt.
En de laatste die hem kreeg was Jan Vaessen, de oud-directeur van het
Nederlands Openluchtmuseum, in 2009.
Daarmee wil ik maar zeggen dat het krijgen van de Gouden Erepenning
echt bijzonder is.
In de toekenningscriteria staat, dat de verdiensten van wie de penning
wordt toegekend een ‘provinciale of ten minste een breed regionale
uitstraling’ moeten hebben.
Aan dat criterium beantwoordt u ruimschoots. Wat heet.
Ik denk dat je zonder overdrijven kunt stellen dat wat u voor de
Vierdaagse hebt gedaan, een mondiale uitstraling heeft.
U bent immers al 36 jaar betrokken bij de organisatie van een
wandelevenement waar mensen van over de hele wereld voor naar
Nijmegen komen.
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Volgens het tweede toekenningscriterium zijn grote verdiensten op
zichzelf niet voldoende.
Om de Gouden Erepenning te kunnen krijgen, moet sprake zijn van
verdiensten ‘van zo uitzonderlijk gehalte, dat zij niet in gelijke mate aan
anderen op het betrokken terrein kunnen worden toegeschreven’.
Het toekennen van de Gouden Erepenning is een bevoegdheid van het
college van Gedeputeerde Staten.
De overweging van ons college is, meneer Willemstein, dat u zich hebt
onderscheiden door:
• uw altijd herkenbare zorgvuldigheid;
• uw klantvriendelijk en representatief optreden;
• uitstekende contactuele eigenschappen;
• een altijd prettige samenwerking met andere partijen, en;
• een voortreffelijk gevoel voor verhoudingen.
Bij uw afscheid van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen laat u bovendien een financieel gezonde stichting achter.
Een stichting die toegerust is voor de toekomst.
Een organisatie die voldoet aan de toenemende eisen die
evenementenveiligheid worden gesteld.
Een meerdaags wandelfestijn dat wereldwijd te goeder naam en faam

bekend staat.
Ook de organisaties van andere grote sportevenementen komen graag
bij u kijken hoe u dat toch elk jaar weer doet.
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Nu zult u in alle bescheidenheid zeggen: ‘Dat is te veel eer voor mij
alleen, dat heb ik niet alleen gedaan.’
De vierdaagse had nooit zo groot - en groots - kunnen worden zonder
de grote inzet van de andere bestuursleden van de stichting, de hoofden
van dienst en al die andere vrijwilligers.
Natuurlijk, dat is helemaal waar.
Maar als marsleider en voorzitter was u het boegbeeld, en het
vertrouwde gezicht van dit grote evenement.
En daar staan we vandaag, bij uw afscheid, graag even bij stil.
Daarnaast was u de aanjager van de oprichting van de Stichting DE
4DAAGSE Sponsorloop.
Een prachtig initiatief, om de sportieve prestatie van de
langeafstandswandeling te combineren met uiteenlopende goede
doelen.
Dankzij de Stichting Sponsorloop hebben wandelaars en sponsoren
afgelopen jaar samen ruim 500 duizend euro bijeengebracht voor 233
goede doelen.
Van de dierenbescherming en doelen in ontwikkelingslanden, tot geld
voor onderzoek en genezing van diverse ziektes.
Of het doel nu klein of groot is, dicht bij huis of aan de andere kant van
de wereld:
Lopen voor een goed doel geeft een extra betekenis aan het
Vierdaagsekruisje.
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Het is een extra motivatie op de momenten dat het letterlijk even niet zo
lekker loopt: in de stromende regen of als blaren en vermoeidheid zich
steeds meer laten gelden.
Meneer Willemstein, ik kom aan het eind van mijn verhaal.
Met alles wat u voor de wandelsport en de Vierdaagse hebt gedaan,
hebt u de stad Nijmegen, de elf andere gemeenten waar de Vierdaagse
doorheen voert en de provincie Gelderland op de wereldkaart gezet.
Daarvoor is de provincie Gelderland u zeer erkentelijk.
En die waardering wil ik u graag laten blijken, door u nu de Gouden
Erepenning te overhandigen.
En, anders dan de Olympische medailles, is de erepenning gemaakt van
14 karaat massief goud.
Dus pas er goed op!

