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HIER IN SALLAND

Stammenoorlog
(2 en slot)
door Matthijs Oppenhuizen
Terwijl wij allen dag na dag worden overspoeld door triest
nieuws van oplaaiend geweld in
meerdere brandhaarden op deze
wereld, zijn er gelukkig ook mensen die een meningsverschil oplossen. Uiteraard heb ik het over
het Willy Dobbeplantsoen en herensociëteit Voorheen De Nuts
Neut in Olst, en de ‘stammenoorlog’ die woedde tussen de Afrikaners en Begonianen. Woedde inderdaad, want er is een wapenstilstand. Sterker nog, er is vrede!
Waar ging het ook al weer over?
Ruim een maand geleden meldden de heren Vincent Peelen en
Erik Koudijs, leden van Voorheen De Nuts Neut, trots dat zij
de renovatie van het Willy Dobbeplantsoen hadden afgerond.
De begonia’s in de twee perkjes
hadden zij vervangen door afrikaantjes, omdat dit de bloempjes
waren die in den beginne het
plantsoen kleur gaven. Louter
vanuit de beste bedoelingen deden Peelen en Koudijs dit: besef
van het belang van historie en gevoel voor het bewaren van cultureel erfgoed.
Maar daarmee begon het gedonder... Want de afrikaantjes waren
in de loop der tijd vervangen
door begonia’s, omdat de afrikaantjes niet goed bestand zijn
tegen de ontberingen van een publiek plantsoen. De begonia’s
kunnen deze nietsontziende
plek wel aan, zo weten
hoofd-bloemperkbeleid Beumer
en zijn rechterhand Oerlemans.
Hun oekaze leidde tot de wisse-
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ling van afrikaantjes naar begonia’s en dat verdeelde de heren
van Voorheen De Nuts Neut in
twee kampen: liefhebbers van
afrikaantjes (‘Afrikaners) en van
begonia’s (‘Begonianen’). Regent
Reint Eilerts vertelde vorige
maand dat dit al jaren zorgt voor
felle discussies onder de leden,
‘al dan niet met steekhoudende
argumenten’. U begrijpt, dit kon
zo niet langer.
Mijn zucht van verlichting moet
dan ook in Wijhe (Olst-Noord)
te horen zijn geweest toen ik gisteren een e-mail, of beter gezegd communiqué, las van Peelen en Koudijs. „De onrust tussen de Begonianen en Afrikaners is definitief beëindigd. Na
de begonia’s vervangen te hebben door afrikaantjes bleven we
met 96 begonia’s zitten. We wilden deze aanbieden aan de gemeenschap en ergens een
mooie plaats geven, zodat de
burgerij van Olst toch nog van
de begonia’s kon genieten. In
overleg met onze burgervader is
geopperd deze aan de winkeliersvereniging te schenken, omdat deze het centrum van Olst
wil opleuken met mooie bloembakken. Uiteindelijk duurde dit
erg lang waarop afgelopen weekeinde de begonia’s zijn geplaatst
in de bloembakken aan de Rijksstraatweg. Op deze manier kan
iedereen ervan genieten en we
zien ook regelmatig dezelfde auto’s langsrijden... En zo is de rust
tussen de Begonianen en de Afrikaners teruggekeerd. Eind goed,
al goed”, besluiten de twee heren.
Ik hoop dat echt alle leden van
Voorheen De Nuts Neut hun verbale wapenen nu kunnen neerleggen. Zo ja, dan is het misschien een idee om van deze herensociëteit een speciale afdeling van VN-gezanten te maken.
Met afrikaantjes én begonia’s op
hun blauwe helmen trekken zij
dan de conflictgebieden van deze wereld in om te laten zien
dat ogenschijnlijk onoverbrugbare meningsverschillen toch op
te lossen zijn. ‘Make love, not
war’.
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Inwoners kijken
naar elkaar om,
overheid. „Verk
vorming”, zegt
door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl
HEETEN – „Ze vochten elkaar de

tent uit!” Betty Stam is twee weken later nog verbaasd. Ze was bij
een debat over de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning)
tussen overheden, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. „Verwijten over en weer. Ik was verbijsterd dat ze zo ver van elkaar af
staan. Terwijl ze het vanaf 2015
met elkaar moeten doen.”
Bij dit debat waren ook ‘gewone’
inwoners aanwezig, maar zij kwamen er nauwelijks tussen in de
discussie, zegt Stam. Dat is volgens haar exemplarisch: het belang van inwoners is nog steeds,
ondanks alle beloftes van overheden en zorginstellingen, een ondergeschoven kindje. „Ook bij
evaluaties: naar de ervaringen
van patiënten, cliënten en burgers wordt vaak niet gevraagd. De
professionals evalueren met elkaar, terwijl er met de ervaringen
van bijvoorbeeld mensen in een
rolstoel nog veel valt te winnen.”
De inwoonster van Heeten heeft
recht van spreken, Stam heeft er
haar werk van gemaakt op te komen voor de belangen van inwoners en patiënten (zie kader).
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Naar de ervaringen
van patiënten,
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