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door Mirjam Noorduijn
DUSSEN – „Hans was een architect
en kunstenaar tegelijkertijd.” Zo ty-
peert Annemarie Koppers (70)
haar echtgenoot, wijlen architect
Hans Koppers (1933-2004). „Hij
was een representant van zijn ei-
gen tijd. De jaren vijftig en zestig.

De tijd van wederopbouw toen ie-
dereen geloofde in hard werken
en saamhorigheid om de duistere
oorlogsjaren te boven te komen.
In die zin hield hij - zoals veel jon-
ge architecten toen - van licht, een-
voud, ruimtelijkheid en gemeen-
schapszin. Een woning zag hij als
een plek waar je gezamenlijk leeft,
een plek om te ontmoeten.”
„Maar”, vervolgt Annemarie,
„Hans had ook zijn bijzondere, ei-
gen ideeën. Hij was een artiest die
zijn creativiteit wilde laten spre-
ken en liefst alles zelf deed: van de
eerste potloodstreep tot de laatste

spijker. Soms ging die kunstzinni-
ge houding ten koste van functio-
naliteit en pragmatisme. Al stelde
hij zich naar zijn opdrachtgevers al-
tijd dienstbaar op.”
Die dienstbaarheid kon hij laten
varen toen hij halverwege de jaren
negentig aan het einde van zijn le-
ven eindelijk de kans kreeg zijn ei-
gen huis te ontwerpen en te bou-
wen. Op een stuk grond aan de
Dussense Dorpsstraat.
„Ik heb geen woord gezegd over
hoe de woning eruit moest zien”,
vertelt Annemarie. „Natuurlijk.
Wij wisten goed van elkaar wat

‘Zijn hart en ziel

WERKENDAM – De directeuren van
de Werkendamse basisscholen
zijn zeer ongelukkig met de nieu-
we werkwijze van de GGD. Ze be-
klagen zich erover dat de jeugdarts
niet langer zélf de kinderen uit
groep twee ziet.
In een brief aan de Werkendamse
politiek en de GGD noemen de di-
recteuren een waslijst aan bezwa-
ren en mogelijke negatieve gevol-
gen voor de kinderen. Problemen
bij kinderen zouden niet of veel te
laat worden ontdekt.
De directeuren dringen aan op aan-
passing van de manier van wer-
ken. „Een kind wordt als baby
door een arts gezien, daarna als
vijfjarige door de assistente en als
11-jarige door een verpleegkundi-

ge. Nagenoeg tien jaar is er dus
geen contact met een
arts/verpleegkundige, tenzij de
leerkracht in overleg met ouders
dat aankaart.” De directeuren zeg-
gen een jaar lang ‘lijdzaam te heb-
ben toegezien’.
De kinderen in groep twee wor-
den niet langer gezien door een
jeugdarts, maar door een dokter-
sassistente. De scholen betwijfelen
of die voldoende zijn gekwalifi-
ceerd om het werk van de arts
over te nemen. Zeker omdat de
scholen flinke vraagtekens plaat-
sen bij de kwaliteit van de dos-
siers. De directeuren concluderen
dat voortaan de school moet aange-
ven dat er ‘iets’ is met een kind, en
dat er anders niks gebeurt. „Onge-
past”, vinden de directeuren. „Dat
zadelt ons op met een zeer grote
verantwoordelijkheid.”
Ouders moeten nu weliswaar een
vragenlijst invullen, maar de scho-

len zijn bang dat er al snel ‘sociaal
gewenste antwoorden’ worden ge-
geven. Ouders worden alleen nog
door de jeugdarts opgeroepen wan-
neer er iets aan de hand is. En als
er een oproep komt, zullen ouders
dat snel als bedreigend ervaren;
ook zal het moeilijk zijn een ge-
schikt tijdstip te kiezen, waardoor
ze uiteindelijk helemaal niet tot
stand komen en kinderen dus mo-
gelijk worden ‘vergeten’. Anders-
om zullen ouders minder snel
naar een jeugdarts toe stappen om
tips of hulp te vragen, is de angst.
In de nieuwe werkwijze worden
kinderen niet langer ontkleed ge-
zien. Mishandeling zal daardoor
minder snel opgemerkt worden.
„Dat wordt helemaal afhankelijk
van de leerkracht”, aldus de direc-
teuren in de brandbrief.
De directeuren hopen dat de ge-
meente onderzoekt of de zorgen
ook in buurgemeenten bestaan.

A ltijd op vakantie gewild naar het rustieke Land van Heus-
den en Altena. Van de luxe genieten in een viersterren-ho-
tel , met uitzicht op het nog zeldzame platteland. Of over-

nachten in een sfeervolle recreatie-ark, rustig dobberend op het wa-
ter. Wandelen, fietsen, kanoën, een golfbal slaan op een internatio-
naal befaamde 18-holes baan. Het kan allemaal op Recreatiepark
Werthuysen bij het pittoreske Almkerk (vanaf Utrecht 47 kilome-
ter, Parijs 428 kilometer).

Wie nu de vakantiebrochures doorbladert, moet deze werven-
de tekst nog missen. Recreatiepark Werthuysen bestaat wel,
maar alleen nog op papier. Heel veel papier.
Het ontbreekt initiatiefnemer Job Verschoor (dé man van golf-
park Almkreek) duidelijk niet aan moed en durf. Niet te be-
scheiden denken, is zijn motto. En dat doet hij dan ook niet
bij zijn ultieme droom: Recreatiepark Werthuysen.
Op een terrein van 171 hectare (!) kun je veel doen. Een hotel

in de vorm van een fort, veertig
recreatie-arken, een zeer luxe
golfbaan, een netwerk van wan-
del-, fiets- en kanoroutes. Veel
nieuwe natuur (twintig hectare)
en water (dertig hectare). Om
het peperdure plan toch nog be-

taalbaar te houden, moeten er nog eens achttien landhuizen
komen. Het kan allemaal niet op.
De missie van Verschoor is een zware. Probeer zo’n plan maar
eens verder dan het papier te krijgen. Procedures, procedures,
procedures: je hebt oneindig veel geduld nodig. Verschoor is al
enkele jaren bezig, maar de ambitieuze ondernemer heeft nu
een belangrijke slag geslagen. De angst voor de toerist lijkt ver-
dwenen.
Vroeger werden bestuurders badend in het zweet wakker.
Bang voor ‘Efteling-achtige’ toestanden in het Land van Heus-
den en Altena. Ze zagen de bussen met toeristen al komen, als
een ondernemer wat al te veel lef toonde. Maar alles wat er
kwam, was een verdwaalde fietser en wandelaar, wanhopig op
zoek naar een kopje koffie en een broodje.
Het roer lijkt nu echt om. Holle Bolle Gijs en Langnek zijn
nog steeds niet welkom in het Land van Heusden en Altena:
maar toeristen des te meer. Zolang het niet van die luidruchti-
ge vakantiegangers zijn, worden ze hier met open armen ont-
vangen.
Het Efteling-syndroom is dus definitief verdwenen, en het
plan Werthuysen leeft nog. Van de gemeente Woudrichem
mag Job nu verder de hort op met zijn ideeën. Al heeft hij nog
veel, heel vragen te beantwoorden, voordat recreatiepark Wert-
huysen werkelijkheid wordt. Kortom, dit gaat nog wel wat jaar-
tjes duren.
Om Verschoor te belonen voor alle moed en durf, wil ik nu al-
vast een vakantie op Werthuysen reserveren.
Daar heb ik geen wervende tekst in een vakantiebrochure
voor nodig.
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Het huis dat architect Hans Koppers uit Dussen zelf ontwierp.  foto Ad van Hasselt

door Michel KosterCOLUMN

� Het markante roodbruine houten dijkhuis aan de Dussense Dorpsstraat is
uit 2002 en ontworpen door architect Hans Koppers (1933-2004).

� Hij studeerde aan de TU Delft en was een typisch naoorlogse architect die
van ruimte en eenvoud hield.

� Hij werkte eerst bij architectenbureau Van der Laan (Leiden): Broer van
Hans van der Laan, Benedictijner monnik, architect en inspirator van de
Bossche school, door wie Koppers werd beïnvloed.

� Koppers’ weduwe zet haar werk als kleuradviseur voort.
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Efteling-syndroom is
nu definitief
verdwenen.

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzonder wo-
nen.

Directeuren vrezen dat
problemen te laat
opgemerkt worden.

Architect Hans Koppers
ontwierp zijn eigen
woning: licht, open en
passend in het
landschap.

WERKENDAM – Cees Schalken uit
Dussen heeft deze week tijdens
een CDA-bijeenkomst in De Kwin-
ter in Werkendam de zilveren
CDA-speld gekregen. Dit vanwege
zijn 25-jarig onafgebroken raadslid-
maatschap, eerst in de gemeente
Dussen, later in Werkendam. Arie
Haasnoot van het dagelijks be-
stuur CDA Brabant reikte de speld
uit. Hij roemde de verdiensten van
Schalken, vooral vanwege het be-
houd van de Brabantse (carnavals)
cultuur.
Er deed zich tijdens de uitreiking
wel een klein probleempje voor:
de speld was niet tijdig bezorgd.
Hij wordt nabezorgd, zo is be-
loofd.

COLOFON
Zilveren speld
CDA voor
Cees Schalken

Op vakantie
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we mooi vonden. Niet voor niets
hebben we heel ons gezamenlijke
leven ons eigen architectenbureau
gehad: Hans was verantwoordelij-

ke voor het hele ontwerp en ik
voor de kleuren en materialen bin-
nen.”
„Toch”, zegt Annemarie, terwijl ze
rondom wijst in de sobere, open

ruimte met veel glas en weids uit-
zicht op de weilanden, „toch is dit
Hans’ ideale huis voor deze plek.
Daarmee bedoel ik dat zijn ideaal-
huis in een andere omgeving er an-
ders had uitgezien. Hans zocht al-
tijd naar een optimale relatie tus-
sen architectuur, landschap en
identiteit. Zoals ook de Australi-
sche architect Glenn Murcutt: Een
leeftijdgenoot van Hans die hij be-
wonderde vanwege zijn eenvoudi-
ge, licht lyrische maar altijd in de
omgeving passende architectuur.”
Die eenheid van woning en bui-
tenruimte kan niemand ontgaan

die over de Dorpsstraat gaat. Het
met Zweedse roodbruine kookverf
behandelde ruwe hout aan de bui-
tenkant harmonieert met de rij
bruine beuken langszij het terrein.
De houten vlonder voor de voor-
deur en lange grote ramen zorgen
voor contact van de woning met
het landschap. En de simpele struc-
tuur, grote overkapping en natuur-
lijke materialen passen de een-
voud van het platteland.
Binnen ademt eenzelfde sfeer van
rust en openheid: Alle ruimtes, op
twee kamers en de badkamer na,
staan met elkaar in open verbin-

ding. De houten steunbalken met
zichtbare bouten en moeren, ber-
kenhouten plafondplaten, vertin-
de ruwe binnenmuren, kozijnen
van irokohout en zandkleurige
kunstharsvloeren, benadrukken
de woningvorm: Elementair, onop-
vallend en markant tegelijkertijd.
Annemarie: „Naarmate Hans
ouder werd versoberde zijn stijl.
Dit huis heeft hij op het goede mo-
ment in zijn leven gebouwd. Zijn
hart en ziel zitten erin. Had hij er
maar langer mogen wonen.”
Voor meer informatie: Annemarie Kop-
pers Kleuradvies: www.akkleuradvies.nl

WOUDRICHEM – De gemeente
Woudrichem is op zoek naar kan-
didaten voor de Cultuurprijs, die 4
januari tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie wordt uitgereikt. De prijs gaat
naar een persoon, vereniging of in-
stelling die zich heeft onderschei-
den op het gebied van kunst of cul-
tuur in Woudrichem, ten behoeve
van de gemeente.
De prijs zelf is elk jaar anders en
wordt gemaakt door een lokale
kunstenaar.
Aanbevelingen kunnen ingediend
worden bij het college van burge-
meester en wethouders van Woud-
richem, Postbus 6, 4285 ZG in
Woudrichem.

DRONGELEN – Dorpshuis De Oude
School in Drongelen staat vandaag
in het teken van een back to the
80’s & 90’s party. De dj’s van
toen, Arjan en Arno, zorgen voor
de muziek. De zaal is open van
20.30 tot 01.00 uur. Entree vanaf
zestien jaar.

UITWIJK – In gebouw De Hoogt in
Uitwijk heeft vandaag tussen 9.00
en 16.00 uur de jaarlijkse verkoop-
dag van de Hervormde Gemeente
plaats. Er zijn onder meer een rom-
melmarkt, tweedehands kleding,
boeken, bloemen, friet, oliebollen,
enveloppenkraam. Voor de kinde-
ren zijn er speciale activiteiten.
Om 13.30 uur laten ze ballonnen
op. De gehele dag draait het rad
van avontuur.

zijn zichtbaar in dit huis’

door Hannie Visser
ALMKERK/WERKENDAM – Feest in
verpleeghuis Altenahove in Alm-
kerk, deze vrijdagochtend. Om-
ringd door familie viert Dirkje van
den Heuvel er haar 100ste verjaar-
dag in de recreatiezaal. Sinds vijf
jaar woont Dirkje in Altenahove,
maar haar wieg stond honderd
jaar geleden aan de Vissersdijk in
Werkendam, meer bekend als de
Ka. Ze groeide er op in een gezin
van zeven kinderen. In 1930 stapte
ze in het huwelijksbootje van Li-
bertus van Rijswijk, schipper en
molenbaas; samen kregen ze vijf
kinderen. Al die jaren woonde ze
in de Ka. De kinderen zorgden sa-
men voor elf kleinkinderen en
weer tien achterkleinkinderen.

Eén van hen is peuter Dirkje die
vrolijk rondstapt, terwijl haar over-
grootmoeder de feestvreugde over
zich heen laat komen. Geschaard
rond de tafel is er koffie met gebak
en even later schuift burgemeester
Henk Hellegers van Werkendam
met zijn vrouw aan. Hij brengt
een boeket en een geschenk mee.
Ook van Altenahove is er een
mooi boeket.
Dochter Anneke vertelt dat de vie-
ring van de 100ste verjaardag van
haar moeder enige maanden gele-
den aan een zijden draadje hing.
„Ze was zo ziek, dat we nog ver-
baasd zijn dat ze weer opgeknapt
is. Ook toen ze 88 jaar was, is ze
een keer erg ziek geweest en uitein-
delijk in zorgcentrum Goezate te-
rechtgekomen. Maar voorheen
deed ze alles zelf nog, zelfs de
tuin. Ze was altijd ijverig en heeft
echt ontelbare sokken gebreid
voor kinderen en kleinkinderen.”

NAJAARSVERKOOP
t/m 4 november let op

gewijzigde openstelling

Tel. 0492-381870

www.galerij-
museum-bies.nl

Honderdjarige Werkendamse
viert verjaardag in Altenahove

Muziek uit de jaren
tachtig en negentig

HEUSDEN EN ALTENA – Waterschap
Rivierenland start 3 december in
het Land van Heusden en Altena
met de schouw van de zogeheten
B-watergangen die het zelf niet on-
derhoudt. Er wordt gekeken of de
sloten die van belang zijn voor de
waterhuishouding, goed zijn on-
derhouden door de eigenaren. Als
dat niet het geval is, volgt een
waarschuwing. Wordt daaraan
geen gehoor gegeven, dan laat het
waterschap de werkzaamheden
uitvoeren op kosten van de eige-
naar van de sloten.

Kandidaten gezocht
voor Cultuurprijs

Vandaag verkoopdag
voor kerk Uitwijk

Rust en openheid kenmerken de binnenkant van de woning die architect Koppers ontwierp.  foto Ad van Hasselt

SLEEUWIJK/BREDA – De familie Vou-
te moet de luxe voorzieningen uit
een bijgebouw op haar perceel aan
het Kerkeinde in Sleeuwijk verwij-
deren, anders mag de gemeente
Werkendam maximaal 25.000 eu-
ro aan dwangsommen innen.
Dat is de uitkomst van een spoed-
procedure die de familie had aan-
gespannen bij de bestuursrechter
in Breda. Het bijgebouw aan het
Kerkeinde is voorzien van onder
meer een keuken, sanitair en open
haard. Daarmee is het volgens de
gemeente een woonruimte, en dat
is in strijd met het bestemming-
plan.
De familie stelt dat het gebouw in
het verleden weliswaar bedoeld
was als gastenverblijf, maar nu in
gebruik is als veredeld tuinhuis.
Om die reden zou het toepassen
van bestuursdwang onredelijk
zijn. De rechter oordeelt nu echter
anders.

Burgemeester Hellegers en z’n
vrouw feliciteren D van Rijswijk-van
den Heuvel. foto Patrick Guitjens

Spekstraat 1   
Den Dungen
Tel. 073-5942227
www.halveput.nl

HET ADRES voor uw
DROOMTUIN

met diverse showtuinen

Schouw sloten
start in eerste
week december

Voorzieningen
uit tuinhuis
moeten weg

Bloemen voor Dirkje
van Rijswijk- van den
Heuvel.

Naarmate architect Hans
Koppers ouder werd,
versoberde zijn stijl.


