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Musical Goudkoorts
Pastor Mirjam Dirkx (50) van de regio Dongemond heeft na
‘Santiago’ in 2003, een tweede musical geschreven: Goud-
koorts. Zij benadrukt: „Deze musical is een project waarin de
zes parochies van Dongemond samenwerken. In totaal doen
ruim honderd acteurs, dansers, zangers en decorbouwers mee
uit de parochies Woudrichem, Dussen, Hank, Raamsdonk,
Raamsdonksveer en Geertruidenberg. We oefenen in de OLV
ten Hemel Opneming kerk in Raamsdonksveer, waar de musi-
cal op 29 februari, 1 en 2 maart wordt opgevoerd.”

Joran van der Sloot
Leidraad vormt het boek ‘De duivel en het meisje’ van de Bra-
ziliaanse schrijver Paulo Coelho (1947). Diens boeken beant-
woorden aan de behoefte ‘van niet-gedefinieerde religiositeit’.
Dirkx legt uit: „In dit boek van Paul Coelho wordt de integri-
teit van de bewoners van een dorp zwaar op de proef gesteld.
Zij ontvangen tien goudstaven, mits zij een moord plegen. Het

boek gaat over de vraag op wel-
ke manier je goed handelt. Wat
is fout en wat is goed? Daar is
niet zomaar een antwoord op te
vinden. Er spelen zoveel nuan-
ces mee. Neem Joran van der
Sloot. Iedereen heeft een me-
ning over hem. De publieke opi-
nie is ‘wraak’. Ik vind dat heel
zorgelijk. Moeilijke zaken en
vraagstukken zijn niet eenduidig
op te lossen. Dat is balanceren
op een heel dunne draad.”

Half jaar
Over het samenstellen van
Goudkoorts zegt Dirkx: „Ik
schreef bij vlagen. Soms heel in-

tensief. Dan weer een tijdje niet. Een half jaar ben ik bezig ge-
weest om het verhaal op papier te krijgen. Te zoeken naar een
goede vormgeving en me te buigen over de financiën, publici-
teit, goede arrangementen en muziek.”
Er zijn enkele sponsors. „Als alle kaartjes van 7,50 euro ver-
kocht worden, kunnen we kostendekkend werken.”
De melodieën zijn van meer of minder bekende liederen. Het
arrangement is van Herman Riel uit Hank. De regie is in han-
den van Renee van Veen uit Tilburg. „Ik speel zelf niet mee.
Dat wordt te veel. Ik coördineer de muziek en dans, heb een
deel van de regie en de algehele leiding. Alle losse draadjes ko-
men bij mij terecht.”

Bezeten
„Het verhaal van Goudkoorts gaat over goud”, vervolgt pastor
Dirkx. „De mensen uit een dorp kunnen goud verdienen. Zij
raken er helemaal door bezeten. Zo ontstaan er allerlei morele
dilemma‘s.”
Over de inhoud van Goudkoorts gaat Mirjam Dirkx morgen,
woensdag 13 februari uitgebreid vertellen in de parochiezaal
van de RK-kerk in Hank. Zij begint aan haar uitleg om 20.00
uur.

I n ‘de Hoek’ aan de zuid-
oever van het riviertje de
Dusse staat een huis: Anders
dan alle andere huizen in
Dussen. Anders dan alle an-

dere huizen in het Land van Heus-
den en Altena.
De witgepleisterde voorgevel in
blokmotief en betimmerde groene
topgevel met fraaie kroonlijst,
smeedijzeren ornamenten in de
daklijst/rand, oosterse ‘spuitertjes’
op de hoeken en dakkam van ‘rui-
tertjes’ geven je het gevoel in een
ander land te zijn. In een voorbije
koloniale tijd. Eventjes maar.

De omringende hoogstamboom-
gaarden en de bij het huis behoren-
de markante ‘Appelschuur’ met
losstaand ‘secreet’ en eigen toe-
gangspad doen je beseffen dat dit
echt Nederland is.
Onder de gootlijst van het woon-
huis uit 1900 prijkt een naam: Ca-
sa Cara, ‘dierbaar huis’. Voor Rein
Kraakman en Evelien Lammers
van Toorenburg bleek het een
naam met voorspellende waarde.
Toen zij ruim zes jaar geleden Ca-
sa Cara tussen de karakteristieke
oude perenbomen zagen opdoe-

men wisten ze onmiddellijk: „Dit
is het. Dit wordt onze nieuwe
woonplek.”
„Ik woonde aan de Keizersgracht
in Amsterdam”, vertelt Evelien.
„Maar na een arbeidzaam leven
verlangden Rein en ik naar ruimte
om ons heen. We wilden een gro-
te tuin, lazen in een advertentie

door Sander van Mersbergen
HEUSDEN – In hervormd weekblad
Voetius schrijft dominee André
Troost van de Hervormde Ge-
meente Heusden een columnach-
tige oproep aan PVV-politicus
Geert Wilders. Troost hekelt zijn
manier van werken (‘Hij onder-
schat de moordende kracht van
zijn verbaal geweld’). Tegelijk
brengt hij begrip op voor een deel
van zijn standpunten (‘Lang leve
Wilders. Als hij protesteren wil te-
gen een steeds groter wordende in-
stroom van allochtonen, mijn ze-
gen heeft hij’).
Waarom heeft u juist over dit onder-
werp een artikel geschreven?
„Je merkt dat het in the air is. Wil-

ders gaat zo ver in zijn uitspraken
dat ik bang ben voor de gevolgen.
Een weerslag kan haast niet uitblij-
ven.”

Is het gebruikelijk dat u dit soort tek-
sten publiceert? Is dat wel een taak
voor een dominee?
„Meestal zijn mijn teksten van ker-
kelijke of persoonlijke aard. Maar
ik heb het vaker gedaan, bijvoor-
beeld met Hirsi Ali. Natuurlijk
moet een dominee dat doen. An-
ders kunnen we net zo goed onze
knopen gaan tellen.”

Maar wat wilt u ermee bereiken?
Wilders zal dit stuk niet lezen.
„Over zijn hoofd heen wil ik men-
sen die met hem sympathiseren
bereiken. Het is in deze tijd niet ge-
bruikelijk dat predikanten stemad-
vies geven, maar we kunnen wel
de algemene opinie beïnvloeden.”

Wat is de kern van de boodschap die
u over wilt brengen met uw tekst?
„Dat ik, met alle begrip voor de po-
litieke beleidslijn die Wilders voor-
staat, wil bestrijden dat zijn ge-
dachtegoed tot de joods-christelij-
ke traditie behoort, zoals hij be-
weert. Zo extreem als Geert Wil-
ders is, dat past niet in die tradi-
tie.”

U geeft aan in te stemmen met de
standpunten van Wilders, gedeelte-
lijk althans.
„Ik geef dat aan omdat het niet
mijn doel is hem of zijn partij
neer te sabelen. En wat hij feitelijk
betoogt, is zo gek nog niet. Ik
woonde zeven jaar in Amsterdam
en daar voelde ik me soms buiten-
lander in mijn eigen land. Het is
belangrijk onze eigen cultuur te be-
waren. Ik denk dat veel dominees
hier mee in zullen stemmen.”

BIESBOSCH – Door een overeen-
komst met Biesbosch-boer Ad van
Bergeijk is de tweede fase in het
project Zuiderklip in een stroom-
versnelling gekomen. De Dienst
Landelijk Gebied is eigenaar gewor-
den van polder de Moordplaat.
Van Bergeijk heeft zijn verzet te-
gen het plan ingetrokken. Bij de
Raad van State loopt alleen nog
een beroepszaak van Elma Gussen-
hoven tegen het Zuiderklipproject.
Zij is de voormalige bewoonster
van de inmiddels gesloopte vakan-
tiewoning de Victoriahoeve.
Van Bergeijk woont en boert op
de Moordplaat, in het noordooste-
lijk deel van de Zuiderklip. Het is
op zijn grond waar de dijken wor-
den opengemaakt om het rivierwa-
ter binnen te laten. Boer Van Ber-
geijk (39) heeft altijd geweigerd
zich te laten onteigenen. Hij wilde
op de Moordplaat blijven wonen,
in de boerderij waar hij is geboren.
„Met geld kan ik niet boeren, heb
ik altijd gezegd. Ik voel er niks
voor om me nu uit te laten kopen
en als een soort opzichter door de
Biesbosch te scharrelen.”
Nadat werd overeengekomen dat
Van Bergeijk in zijn boerderij kon
blijven, stuitten de onderhandelin-
gen op de grondruil. Waar moest
hij boeren? „Ik had op de Moord-
plaat ruim 100 hectare bouw-
grond. Er was mij grond aangebo-
den in de polder Spitshennep, op
het vasteland, tien minuten varen.
Het waren twee stukken land,
maar het was te weinig. Ik ging
pas overstag toen er ook een stuk
grond, 70 hectare, in de polder Jan-
nezand bij kwam.” Van Bergeijk
moet nu op drie plekken boeren.
„Ik vind dat niet erg. Een ander
staat met z’n auto in de file. Ik zit
’s morgens in m’n bootje.”

Mirjam Dirkx.
 archieffoto Patrick Guitjens

Casa Cara, een
droomhuis tussen
oude fruitbomen

Dominee Troost uit kritiek
op ‘verbaal geweld’ Wilders

De oude appelschuur in Dussen, één van de weinig overgebleven fruitmaga-
zijnen in de streek.  foto Frank Trommelen
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Boer stopt
verzet
tegen plan
Zuiderklip

‘Appelschuur’ is één van de
weinig overgebleven
fruitmagazijnen in de streek.

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzondere
woningen in de streek.
Vandaag Casa Cara in Dussen

door Mirjam Noorduijn

Dominee André Troost
schrijft opvallend stuk
over PVV-politicus.

BIJZONDER WONEN

KERKNIEUWS

Grondruil in Biesbosch:
boer Ad van Bergeijk
mag er blijven wonen.

NIEUWENDIJK – De eerste Juliana-
loop in Nieuwendijk krijgt vol-
gend jaar een vervolg. Willem Len-
ting uit Lier won afgelopen week-
einde de wedstrijd over tien kilom-
ter. Het was voor het eerst in ruim
tien jaar dat in Nieuwendijk weer
in wedstrijdverband is gelopen.
Zo’n 120 atleten (jong en oud)
kwamen in actie. De organisatie
was in handen van de Hankse
Hardloop Organisatie, samen met
Altena Road Runners en voetbalve-
reniging Altena. Een aantal atleten
uit de regio presteerde opvallend.
Zo werd Gerard Lensvelt (Dussen)
tweede bij de senioren tot en met
34 jaar. Martin Delleman (Werken-
dam) werd derde bij de 35plussers.
Ook Sjaak Hofmans (Dussen)
werd derde, bij de categorie 45+.

COLOFON
Julianaloop
krijgt vervolg
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ALMKERK – Een aantal gereformeer-
den in Almkerk heeft vanwege het
jaarthema ‘Naar buiten’ het initia-
tief genomen voortaan de deuren
van de gereformeerde kerk op don-
derdagen van negen tot elf uur
open te zetten. Het publiek heeft
drie mogelijkheden. Een kopje kof-
fie drinken. Een praatje maken
met de gastvrouwen. Of gewoon
even stil zitten in een kerkbank.

WIJK EN AALBURG – Voetbalclub
Noad’32 en wandelsportvereniging
Wandelvreugd houden vrijdag een
bingo-avond.
Bingoliefhebbers kunnen weer te-
recht in de kantine van voetbalver-
eniging Noad’32, aan de Maasdijk
in Wijk en Aalburg.
De bingo-avond begint om 20.00
uur.

EETHEN – In de Prins Willem
Alexanderschool in Eethen wordt
morgen van 16.00 tot 19.00 uur
een Valentijnsfair gehouden. Er
worden spelletjes gedaan, er is een
grabbelton en een restaurant waar
koffie, thee en frisdrank of een ech-
te lovemix wordt geserveerd. Er is
een winkel met bloemstukjes en
snoepzakken. De opbrengst is be-
stemd voor kindertehuis Casa Li-
minii in Roemenie.

Gereformeerde kerk
op donderdag open

over Casa Cara en besloten in het
voor mij onbekende Dussen te
gaan kijken.”
„Het regende. Buiten was ‘t grauw
en grijs. En bij het uitstappen zak-
te ik met mijn Amsterdamse
schoentjes in de modder. Maar al-
leen al bij de aanblik van het huis
wist ik dat het ons dierbaar zou
worden.”
Trots zijn ze op hun ‘Appel-
schuur’, een van de weinig overge-
bleven fruitmagazijnen in de
streek. De donkerrode gietijzeren
ramen zijn authentiek, zoals ook
het houten kantoortje in de grote
open binnenruimte met klinkerbe-
strating in visgraatmotief.
Evelien: „Je kunt je helemaal voor-
stellen hoe de arbeiders - vaak
buurtkinderen - hier ooit hun
plukloon kwamen ophalen. Zo’n
acht cent per kilo fruit. Veelal bes-
sen. Die bessenstruiken zijn inmid-

dels verdwenen. Wat is overgeble-
ven zijn vooral handperen, zoete
appeltjes en goudrenetten. Die
koesteren we. Én we vullen ze aan
met ‘nieuwe’ oude rassen, zoals
het notarisappeltje, en pruimen.”
Het onderhoud van de boomgaard
vergt veel inspanning, maar Rein

en Evelien hebben dat er graag
voor over. „In de zomer is het hier
heerlijk”, aldus Rein. „IJsvogeltjes
langs de Dusse. Reeën achter het
huis. En natuurlijk al die heerlijke
peren en appels.”
„Wel te veel”, vindt Evelien. „Daar-
om zetten we in de oogsttijd kist-
jes met NEEM langs de weg. En

van wat overblijft maak ik appel-
taarten, jam en vruchtencompo-
te.”
De oude foto’s die Rein en Evelien
liefdevol tonen, ‘vertellen’ onom-
wonden over de onlosmakelijke
verbintenis van hun huis met de
vroegere fruitteelt in de streek: Bo-
men die zo zwaar zijn van de pe-

ren, dat ze het zicht op ‘de Appel-
schuur’ - toen nog met grote opge-
klampte schuurdeuren en ‘deur-
luik’ - ontnemen.
En op een foto uit 1920 poseert
boomgaardopzichter Hendrik Teu-
lings trots voor zijn ‘opzichterswo-
ning’: Toen al Casa Cara. Want
toen al de bewoners dierbaar.

door Marry Bouman
VEEN – Het is goudbruin en bereid
met traditionele Veense handels-
producten: het ‘Veens Handelaar-
tje’. Echte Bakker Hans van Balleg-
ooijen bracht vanwege ‘Veen 900
jaar’ de cake eind vorige week op
de markt. Met succes. „In twee da-
gen tijd waren we helemaal uitver-
kocht. Tweehonderd stuks gingen
er over de toonbank. We hebben
heel veel nee moeten verkopen.”
Wat zijn de ‘echte Veense handels-
poducten’ waaruit het ‘Veens Han-
delaartje’ bestaat?: roomboter, eie-
ren, appel, walnoten en amarena-
kersen.
Veense bedrijven zijn gevraagd
producten te ontwikkelen om zo
het 900-jarig bestaan extra luister

bij te zetten. Koekhuys Jan de
Backer ontwikkelde vanwege
‘Veen 900 jaar’ al de Veense Heer-
lijkheid, die vrijdag wordt aange-
sneden. „Wij zijn op het ‘Veens
Handelaartje’ gekomen”, aldus bak-
ker Hans (57). Hij bestiert sinds
1977 aan de Mussentiend in Veen
de bakkerij, die dit jaar 110-jaar be-
staat (Hans is de vierde generatie).
„Er moest natuurlijk een link zijn
met de Veense handelsgeest. Daar-
om zijn er appels, kersen, boter en
eieren in de cake verwerkt. Het
moest ook iets zijn met een wild
karakter. Een Veens karakter dus.
Zo ontstond de goudbruine cake.”
Van Ballegooijen had niet ver-
wacht dat het zo storm zou lopen.
„Normaal verkoop je van iets
nieuws in het begin een stuk of
vijftig stuks. We werden nu echter
totaal overrompeld. Ook in onze
winkel in Wijk en Aalburg was er
veel vraag. De eenvoudigste pro-

ducten slaan soms het beste aan.
We hebben nu snel meer grond-
stoffen ingekocht en vanaf morgen
is de cake weer volop te koop.”
Het ‘Veens Handelaartje’ wordt zo
goed als zeker naast de ‘Veense
Paaltjes’ (krentenbrood) een blij-
vertje. „Het is ontwikkeld vanwe-
ge het 900-jarig bestaan van Veen
maar we willen het in het assorti-
ment houden. Vanwege het jubi-

leum van Veen hebben we er een
speciaal etiket bij laten maken.”
Op het etiket staat een foto van
wijlen Bas van Ballegooijen, de va-
der van Hans, met de transport-
fiets. „Het herinnert aan vroeger
toen veel Veeners met de honden-
kar, fiets, paard en wagen en later
de vrachtwagen er op uit gingen
om boter, eieren, appels en kersen
te verhandelen.”

RIJSWIJK – De Gereformeerde Kerk
Giessen-Rijswijk houdt morgen in
de gereformeerde kerk in Rijswijk
een avond over het thema ‘Passie
voor heelheid’. Aanvang 20.00 uur.
Margriet van der Kooi gaat in op
de onderwerpen gebedsgenezing
en ziekenzalving. Van der Kooi is
ziekenhuispastor en schrijfster van
een boekje over ziekenzalving.
Ook is zij betrokken bij de dienst
van voorbede en handoplegging
binnen de charismatische bewe-
ging.

WERKENDAM – Vandaag is een
ouderenmiddag in hervormd
jeugdcentrum De Bron in Werken-
dam. Amateur-fotograaf Snijders
toont klankbeelden over Gods
schepping. Aanvang 14.00 uur.
Voor vervoer bellen: 0183-505379.

Het ‘Veens Handelaartje’ was in twee dagen tijd helemaal uitverkocht. Ook
tot verrassing van bakker Hans van Ballegooijen.  foto Frank Trommelen

Wandelvreugd en Noad
houden bingo-avond

Valentijnsfair op
basisschool Eethen

‘Je kunt je voorstellen hoe
de arbeiders hier ooit hun
plukloon kwamen ophalen’

De woning Casa Cara geeft mensen het gevoel in een ander land te zijn. In een voorbije koloniale tijd.  foto Frank Trommelen

‘Het moest iets zijn
met een wild karakter’
Lekkernij ‘Veens
Handelaartje’ vanaf
morgen weer te koop.

Margriet van der Kooi
over ziekenzalving

Amateur-fotograaf bij
ouderenmiddag in Bron

� In 1865 liet Leonardus Bouman, erfgenaam van Dirk van Dijk, een opzich-
tershut bouwen in zijn aangekochte boomgaard Welgelegen aan de Dus-
sense Hoek.

� Hut en boomgaard verkocht hij in 1896 aan de bemiddelde J.E. de Ko-
ning-Kooij en infanterieluitenant C.J. Tijken.

� Herbouw in koloniale stijl vond plaats in 1900: Eerst het lage huis aan de
Hoek (opzichtershut), daarna het hoge achterhuis aan de Dusse en Appel-
schuur.

� Tot 1967 waren grond en gebouwen in bezit van de erven Tijken.
� Sinds 2007 is de woning Casa Cara met de oude Appelschuur een ge-

meentelijk monument.
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