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door Matthijs Oppenhuizen

VORCHTEN/WIJHE – Hij, Jan-Derk
Alderkamp, had het veer Wij-
he-Heerde al verkocht en zijn
vrouw Riet werkte nog in Deven-
ter. Aan de keukentafel vroeg Riet
aan haar man wat hij die dag zou
doen. „Ik draai de stoel een kwart-
slag, 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 fe-
nomenaal. 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 over-
steken, kennen het: zodra ze weer
voet aan wal zetten, is het de eer-
ste woning die ze zien, op de krui-
sing 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 he-
mel oranje? Dan neemt de rivier
als een kameleon ook die kleur
aan en met storm is het water een
vervaarlijk donkere massa.

„Het verveelt niet”, zegt Jan-Derk
Alderkamp. „Je hecht er erg aan.
Vooral de scheepvaart, we herken-
nen vaak schepen en schippers
die langs varen. En we zijn in de
gelukkige omstandigheid dat we
bijna altijd de zon kunnen zien
opkomen. Dat is echt heel mooi.”
Maar niet iedereen kan hier wo-
nen. Heerde ligt op negen kilome-
ter afstand en Wijhe is dan wel
op loopafstand, maar daar ligt de
IJssel tussen. Bewoners van dit
huis moeten zelfstandig zijn,
goed vooruit denken met bijvoor-
beeld boodschappen en tegen
rust en stilte kunnen. „Een oom
uit Amsterdam was ooit zo blij
dat hij weer naar huis mocht na
een weekeinde hier”, zegt Riet.
„Je kunt niet zomaar even naar de
kroeg of bioscoop.”

Toch wil het echtpaar afstand
doen van dit geliefde huis, het
staat sinds ongeveer anderhalve
maand te koop. „Het wordt ons te
groot”, zegt Jan-Derk (70). „Er zit
veel onderhoud in, dat kunnen
we niet meer goed. Ik durf bij-
voorbeeld de ladder niet meer
op.” Illustratief zijn de ragebollen
op stokken van wel vijf meter
lang om bij alle hoekjes te kun-
nen komen. „Die zijn eigen fabri-
caat”, zegt Riet. Sentimenteel
doet het echtpaar niet, toch is af-
stand doen hiervan een bijzonder
moment. „Maar dit besluit neem
je niet van de één op andere dag.
En aan alles komt een eind.”
Jan-Derk is hier geboren in 1943.
De woning staat er sinds 1915 en
was het veerhuis. „Zoals alle veer-
huizen langs de IJssel en Rijn was
hier ook een café en paardenstal-
ling. Mijn vader had daarnaast

koeien en varkens.” De stallen
zijn er nog steeds, de dieren niet
meer. „Boeren uit de buurt kwa-
men hier met paard en wagen, de-
den het paard op stal en gingen
met het veer naar Wijhe. Naar de
markt, inkopen doen of voor een
borrel. Dan deden ze hier op de te-
rugweg vaak nog een borrel, het
was wel een soort herberg. Mijn
vader kwam hier in 1940 als veer-
man. Er was weinig verkeer, vrij-
wel niemand had een auto. Het
personeel van de pont wachtte
hier tot er iemand over moest.
Dan vroegen ze vaak hoe laat hij
of zij terug moest, dan konden ze
daar rekening mee houden.”
In de jaren vijftig werd het café
opgedoekt, maar de vader van
Jan-Derk bleef de veerman en het

HEETEN – Het is nog niet zeker dat
de mestvergister aan de Weseper-
weg bij Heeten wordt ontman-
teld. Het definitieve besluit daar-
toe moet eigenaar Schücking Ener-
gy Group nog nemen. Dat zou de-
ze week gebeuren, maar volgens
een medewerkster van het bedrijf
is dat nog niet gelukt. „Dat was
wel de planning, maar soms loopt
het een beetje anders.”
Binnenkort zou het definitieve be-
sluit wel worden genomen.
Directeur Jupp Schücking was gis-
teren niet bereikbaar voor een toe-

lichting. Hij was het die begin de-
ze maand vertelde dat er over
wordt gedacht deze installatie
deels af te breken. Hier wordt
mest en andere ‘biomassa’ vergist
om gas te produceren. Dit biogas
wordt dan weer gebruikt om elek-
triciteit mee op te wekken. Maar
de installatie is de afgelopen jaren
al twee keer failliet gegaan en kan
rekenen op veel weerstand vanuit
de buurt vanwege stankoverlast.
Daarom denkt Schücking er naar
eigen zeggen zeer serieus over
om de installatie te ontmantelen.

LEEUWARDEN/RAALTE – ,,Er waren
tijden dat de advocaat op zijn
woord werd geloofd, maar het
lijkt wel of deze nu zelf in het ver-
dachtenbankje zit”, zei advocaat
Arkesteijn gisterochtend tegen
het gerechtshof in Leeuwarden.
Zij diende een verzoek tot wra-
king in, wat betekent dat zij wil
dat een van de drie rechters in de
zaak omtrent J.H, die verdacht
wordt van het omkatten van au-
to’s, wordt vervangen. Volgens de
advocaat heeft de rechter de
schijn van partijdigheid, omdat
de rechter twijfel uitte of de advo-
caat werkelijk niet wist van de on-
derzoekswensen in zaken om-
trent andere verdachten.

In totaal zijn er twaalf verdach-
ten, die allemaal in aparte zaken
worden behandeld. De bende uit
Rotterdam heeft tientallen gesto-
len auto’s een ander identiteit ge-
geven en doorverkocht.
Gisteren zou besproken worden
welke onderzoekswensen er zijn
in de zaak van H., zoals het horen
van getuigen. De verdachte zelf
was niet aanwezig.
H. zou tot de bende behoren, en
een gestolen auto hebben verhan-
deld in Raalte. Ook zou hij deelne-
men aan een criminele organisa-
tie. H. kreg eerder 21 maanden cel-
straf. Nadat besloten wordt of de
rechter moet worden vervangen
of niet, kan de zaak verder.

Jaren later dacht ik
nog dat ik de geur
van het lichaam
kon ruiken als ik in
dat bootje stapte
Jan-Derk Alderkamp

Stammenoorlog 3
door Matthijs Oppenhuizen

Het was misschien ook wel te ver-
wachten. Een jarenlange stamme-
noorlog die ineens wordt beëin-
digd en dan denken dat er direct
geen woord meer over wordt ge-
sproken, 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: le-
den van herensociëteit Voorheen
De Nuts Neut wilden begonia’s in
hun Willy Dobbeplantsoen, ter-
wijl er ook een groep leden was
die afrikaantjes wil. Uitleggen dat
dit leidt tot veel redetwisten, is ui-
teraard 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 schitte-
rende bloembakken langs de
Rijksstraatweg in Olst geplaatst.
Eind goed, al goed. Ja, dat wel.
Maar het is wel zo eerlijk om ie-
dereen de eer toe te wuiven die
hem toekomt. Maar ja, wie weet
nu hoe het op de achtergrond ge-
voerde onderhandelingsproces
dat leidde tot vrede precies is ver-
lopen? Het kenmerk van stille di-
plomatie is dat het voor de buiten-
wereld 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 weleerwaar-
de heer Marinus Beumer voor
intimi) en tevens hoofd-bloem-
perkbeleid de onderhandelin-
gen over de begonia’s en afri-
kaantjes ‘met strakke hand leid-
de’. „Sterker nog, het voorstel
de bloembakken aan de Rijks-
straatweg te vullen met de be-
gonia’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 had-
den de begonia’s nu wellicht
gestaan in de tuin van één van
de onverlaten! Of de heren Pee-
len en Koudijs ooit nog in aan-
merking komen voor een nomi-
natie voor de Gouden Afrikaan-
se Begonia, wij weten het
niet”, gaat Van der Werf ver-
der.
Trouwens, Van der Werf had
nog een nieuwtje: „Wij zijn
voornemens Regent-Senior
voor te dragen als Secreta-
ris-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 ge-
weest om de uitzending van
het NOS Journaal uit 1997 over
de opening van het Willy Dob-
beplantsoen te digitaliseren en
op Youtube te plaatsen. Zoek
op die website op ‘Willy Dob-
beplantsoen’ en het is niet te
missen. Prachtige beelden, een
aanrader. Met ‘good old’ Har-
men Siezen die het item bloed-
serieus (hoe kan hij ook an-
ders?) aankondigt.

Leven aan rivier

“

Ze wonen er met veel plezier, maar
het wordt te groot. Daarom staat
het huis van Jan-Derk en Riet
Alderkamp te koop, de woning met
de voeten in de IJssel.

Besluit mestvergister hangt nog

HIER IN SALLAND

BIJZONDER HUIS

Zaak omkatten auto
in Raalte uitgesteld
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gezin hielp. Bijvoorbeeld met het
overtrekken van het veer, voordat
de pont gemotoriseerd werd. Bij
slecht weer hielpen vissers met
die zware klus, daar kregen ze
dan ook een vergoeding voor. „En
ze dronken dan een borreltje
mee.” Voor een kind was het bo-
vendien een heerlijke omgeving.
Jan-Derk: „Dan knoopte ik een
plank vast aan de pont en dan
ging ik zo de IJssel over.”

Nadat het café werd opgeheven,
werd het pand verbouwd tot twee
huizen. „Dit was de koeienstal”,
zegt het echtpaar aan de keukenta-
fel met het onvermijdelijke uit-
zicht op veer en IJssel. Het twee-

de huis werd verhuurd als zelf-
standige woning, de huidige pont-
baas heeft er als laatste kantoor ge-
houden. Alle grond tussen wo-
ning en IJssel hoort erbij. De
oever is van Rijkswaterstaat, maar
die huurt Alderkamp. Het is nog
steeds een officiële loswal, sche-
pen deponeerden hier vroeger bij-
voorbeeld suikerbieten en turf.
Naast idyllisch kan leven bij de ri-
vier ook rauw zijn. „Wat mij heel
goed is bijgebleven, is een schip-
per die basalt loste en te water
raakte. Hij verdronk, zijn lichaam
werd ons huis binnengedragen en
lag hier twee dagen.”
Iets meer kolderiek is een man
die op een stormachtige dag aan-

belde: hij had zijn auto bij de IJs-
sel geparkeerd om te plassen,
maar terwijl hij zijn behoefte
deed, rolde zijn voertuig de rivier
in.
Ingrijpend was dat een jonge
Jan-Derk op de pont stond en ie-
mand op een motorboot naar
hem schreeuwde. „Ik verstond
hem niet, maar later kwam die
man terug met een politieagent.
Er zou een lijk in de IJssel drijven,
met een boot moesten wij helpen
zoeken.” Het lichaam werd gevon-
den. „De agent trok handschoe-
nen aan en zei tegen ons: kom op
jongens, pak op. Jaren later dacht
ik nog dat ik de geur van het
lichaam kon ruiken als ik in dat

bootje stapte, dat verbeeldde ik
mij natuurlijk. Maar dat waren
echt andere tijden.”
Jan-Derk rondde na de middelba-
re school de scheepvaartschool af,
zat vijf jaar op de koopvaardij en
daarna werd hij de veerman, met
zijn vader en personeel. Tot hij in
2001 het veer verkocht en samen
met Riet ‘hele leuke dingen heeft
kunnen doen’.
Nu wachten ze dus op een koper
van hun veerhuis, een liefhebber
of iemand die er bijvoorbeeld een
Bed&Breakfast wil beginnen. De
ruimte is er en tegenwoordig is
volgens het echtpaar ook meer
mogelijk op dit perceel als het
gaat om recreatie, ook op de
grond in de uiterwaarden.
Maar stel dat ze het huis verko-
pen, wat wordt dan hun nieuwe
thuis? „Waarschijnlijk gaan wij
dan in Heerde wonen, misschien
in Wijhe. Ik wil wel weer een
huis met een tuintje. Absoluut
geen appartement”, zegt
Jan-Derk waar Riet zich overtui-
gend bij aansluit. „Ik wil de schop
kunnen meenemen.”

HEETEN – De medisch adviseur
Herman (H.J.) Gelmers uit Hee-
ten heeft een berisping gekregen
van het Centraal Medisch Tucht-
college voor het uitbrengen van
een onjuist adviesrapport.
De voormalig neuroloog van het
Almelose ziekenhuis, toen nog
Twenteborg, is volgens het tucht-
college te ver gegaan in zijn oor-
deel over een niet voorspoedig
verlopen neuscorrectie.
In zijn rapport schreef hij dat de
betrokken plastisch chirurg ‘niet
als deskundig, noch als bekwaam
heeft gehandeld’. Hij bracht dat
advies uit in een letselschadezaak,
die een patiënte had aangespan-
nen. De plastisch chirurg klaagde
Gelmers aan.
Volgens de uitspraak van het Cen-
traal Medisch Tuchtcollege in
Den Haag heeft Gelmers ten on-
rechte informatie uit het operatie-
verslag genegeerd, wat in het voor-
deel van de chirurg sprak. De be-
risping is als een aantekening op-
genomen in het BIG-register (Re-
gister beroepsbeoefenaren indivi-
duele gezondheidszorg).
Een berisping wordt opgelegd als
er sprake is van ‘ernstig verwijt-
baar handelen’, maar is na een
waarschuwing de één na lichtste
straf. De uitspraak van het college
is geanonimiseerd. Onbekend
blijft waar de patiënte vandaan
komt en waar de neusoperatie
plaatsvond.
Gelmers was ooit een vooraan-
staand neuroloog in Almelo. In
1998 kwam hij ernstig in op-
spraak wegens wetenschapsfrau-
de in een Europees onderzoek
naar een medicijn tegen hersen-
bloedingen. Hij verzon patiënten
en streek zo onterecht vergoedin-
gen op. Dat onderzoek vond
plaats tussen 1989 en 1995. Vanwe-
ge de fraude moest hij begin 1998
bij het ziekenhuis weg. Sindsdien
werkt hij als medisch adviseur
voor talrijke letselschadebureau’s
en advocaten.

Voormalig neuroloog gaat
volgens het tuchtcollege te
ver in zijn oordeel over een
neuscorrectie

is ook hard werken
� Het veerhuis staat aan de IJsseldijk

bij Vorchten, vlakbij de plek waar
het veer Wijhe-Heerde over de IJs-
sel aanmeert. Het is gebouwd in
1915 en er ligt bijna 10.000 vier-
kante meter grond omheen. Dit
loopt door tot aan de Ijssel.

� Het heeft zestien kamers in totaal,
waarvan negen slaapkamers. Het
zijn twee huizen tegen elkaar aan,
een deel van de bovenverdieping
werd als zelfstandig appartement
verhuurd. Daarnaast zijn er nog
schuren en de tuin ligt in de uiter-
waarden. „Je kunt er heerlijk vrij
en ongezien zitten”, zegt Riet Al-
derkamp.

� Vraagprijs is 645.000 euro, overi-
gens is het - opmerkelijk genoeg -
geen monument, beschermd aan-
gezicht of iets dergelijks. Twee
geïnteresseerden hebben tot nu
toe een bezichtiging gedaan.

� Meer informatie is te vinden via
bijvoorbeeld de huizenwebsite
www.funda.nl

�

� Jan-Derk en Riet Alderkamp met op de achtergrond het veerhuis in Vorchten. Iedereen die met het veer bij Wijhe
oversteekt, kent het: het is de woning pal aan de Veerweg. Het pand staat nu te koop. foto Gerard Vrakking

HET VEERHUIS

Berisping
medisch
adviseur
uit Heeten


