De Stentor 08/23/2013

26 REGIO

HIER IN SALLAND

Stammenoorlog 3
door Matthijs Oppenhuizen
Het was misschien ook wel te verwachten. Een jarenlange stammenoorlog die ineens wordt beëindigd en dan denken dat er direct
geen woord meer over wordt gesproken, zo werkt het natuurlijk
niet. Vandaar dat ik nog één keer
terugkom op de strijd tussen de
‘Begonianen’ en ‘Afrikaners’ in
Olst. U weet het vast nog wel: leden van herensociëteit Voorheen
De Nuts Neut wilden begonia’s in
hun Willy Dobbeplantsoen, terwijl er ook een groep leden was
die afrikaantjes wil. Uitleggen dat
dit leidt tot veel redetwisten, is uiteraard niet nodig.
Maar de strijdbijl is nu begraven,
de afrikaantjes blijven de perkjes
sieren en de 96 begonia’s zijn
door de leden Peelen en Koudijs
van de herensociëteit in schitterende bloembakken langs de
Rijksstraatweg in Olst geplaatst.
Eind goed, al goed. Ja, dat wel.
Maar het is wel zo eerlijk om iedereen de eer toe te wuiven die
hem toekomt. Maar ja, wie weet
nu hoe het op de achtergrond gevoerde onderhandelingsproces
dat leidde tot vrede precies is verlopen? Het kenmerk van stille diplomatie is dat het voor de buitenwereld verborgen blijft.
Gelukkig is daar regent Van der
Werf van de herensociëteit. Hij

stuurde een alles onthullende
e-mail waarin hij meldt dat de
Regent-Senior (de weleerwaarde heer Marinus Beumer voor
intimi) en tevens hoofd-bloemperkbeleid de onderhandelingen over de begonia’s en afrikaantjes ‘met strakke hand leidde’. „Sterker nog, het voorstel
de bloembakken aan de Rijksstraatweg te vullen met de begonia’s is op zijn conto bij te
schrijven”, schrijft Van der
Werf over de Regent-Senior.
„Ja, regent Beumer toonde zich
een vergevingsgezinde, doch
strakke en duidelijke leider.
Zonder zijn interventie hadden de begonia’s nu wellicht
gestaan in de tuin van één van
de onverlaten! Of de heren Peelen en Koudijs ooit nog in aanmerking komen voor een nominatie voor de Gouden Afrikaanse Begonia, wij weten het
niet”, gaat Van der Werf verder.
Trouwens, Van der Werf had
nog een nieuwtje: „Wij zijn
voornemens Regent-Senior
voor te dragen als Secretaris-Generaal van de NAVO als
opvolger van de heer Anders
Fogh Rasmussen.” Met Beumer
op die positie denk ik, nee
wéét ik dat de wereld een veel
mooiere plek is om te leven.
Nog even een zijstraat: de heer
Aberson, voormalig regent van
de herensociëteit, is zo goed geweest om de uitzending van
het NOS Journaal uit 1997 over
de opening van het Willy Dobbeplantsoen te digitaliseren en
op Youtube te plaatsen. Zoek
op die website op ‘Willy Dobbeplantsoen’ en het is niet te
missen. Prachtige beelden, een
aanrader. Met ‘good old’ Harmen Siezen die het item bloedserieus (hoe kan hij ook anders?) aankondigt.

Besluit mestvergister hangt nog
HEETEN – Het is nog niet zeker dat
de mestvergister aan de Weseperweg bij Heeten wordt ontmanteld. Het definitieve besluit daartoe moet eigenaar Schücking Energy Group nog nemen. Dat zou deze week gebeuren, maar volgens
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een medewerkster van het bedrijf
is dat nog niet gelukt. „Dat was
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Ze wonen er met
het wordt te groo
het huis van Jan-D
Alderkamp te koo
de voeten in de IJ
door Matthijs Oppenhuizen

VORCHTEN/WIJHE – Hij, Jan-Derk
Alderkamp, had het veer Wijhe-Heerde al verkocht en zijn
vrouw Riet werkte nog in Deventer. Aan de keukentafel vroeg Riet
aan haar man wat hij die dag zou
doen. „Ik draai de stoel een kwartslag, zet de theepot naast me en
kijk naar buiten”, was met een
kleine knipoog zijn antwoord.
Toch is dat niet zo gek gedacht,
want het uitzicht uit de woning
van het echtpaar Alderkamp is fenomenaal. Het huis staat officieel
in Vorchten, maar de kerktoren
van Wijhe lijkt bijna aan te raken
Automobilisten en fietsers die bij
Wijhe met het veer de IJssel oversteken, kennen het: zodra ze weer
voet aan wal zetten, is het de eerste woning die ze zien, op de kruising van de Veerweg met de dijk.
Vanuit het pand is het veer te
zien dat onophoudelijk heen en
weer vaart, schepen op de IJssel,
wisselende Hollandse luchten.
Kleurt door de winterkou de hemel oranje? Dan neemt de rivier
als een kameleon ook die kleur
aan en met storm is het water een
vervaarlijk donkere massa.

lichting. Hij was het die begin deze maand vertelde dat er over
wordt gedacht deze installatie
deels af te breken. Hier wordt
Jaren later dacht ik
mest en andere ‘biomassa’ vergist
om gas te produceren. Dit biogas
nog dat ik de geur
wordt dan weer gebruikt
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van het lichaam
triciteit mee op te wekken. Maar
de installatie is de afgelopen jaren
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