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CULTUUR-COLUMN RON VAN DER MOST

Op een ijskoude dag in janu-
ari 1895 wordt de Joods-Fran-
se officier Alfred Dreyfus 
voor het oog van een woe-
dende menigte van zijn 
zwaard en rang ontdaan en 
veroordeeld tot levenslange 
opsluiting op Duivelseiland. 
Dreyfus is schuldig bevon-
den aan spionage voor de 
Duitse aartsvijand.
De Engelse journalist en 
schrijver Robert Harris heeft 
zowel fictie als non-fictie op 
zijn naam staan. Maar steeds 
is een belangrijke historische 
gebeurtenis wel de basis 
waarop zijn verhalen zijn ge-
vormd. Ook hij heeft de zaak 
Dreyfus als onderwerp voor 
zijn historische thriller ‘De 

Officier’ gekozen. En met 
succes! De Officier’ is uitge-
roepen tot ‘de thriller van het 
jaar’.
De commandant van de 
Franse geheime dienst, 
George Picquart besefte dat 
Dreyfus vals veroordeeld 
werd toen hij ontdekte dat 
een zekere Esterhazy de ech-
te spion was. Dreyfus kwam 
echter pas vrij nadat Emil 
Zola zijn beroemde open 
brief ‘J’accuse’ aan de Franse 
president gepubliceerd had. 
Robert Harris heeft dit histo-
rische gegeven verwerkt in 
een magistrale roman.
Het verhaal wordt verteld 
door George Picquart en zel-
den is de geest van de tijd, 

de Jodenhaat, de alom aan-
wezige angst voor de Duit-
sers en de Franse samenle-
ving van het fin de siècle, 
raker getroffen dan in deze 
roman. De schrijver (1957) 
verstaat de kunst ieder per-
sonage in een paar woorden 
te schetsen en diepte te ge-
ven, waardoor de lezer bij-
voorbeeld op de spionageaf-
deling van Picquart de 
ongezonde spanning voelt, 
hoewel er weinig woorden 
aan vuil worden gemaakt. 
Een bijzonder boeiend en 
spannend van begin tot ein-
de, alsof de afloop niet reeds 
bekend is.
De Officier / Robert Harris/ 
Uitgeverij Cargo

De Thriller van het Jaar

De klok van de toren van de voormalige kerk werd speciaal voor deze 
gelegenheid weer in werking gesteld als symbool voor perspectief. 

Op 22 maart vond onder gro-
te publieke belangstelling de 
officiële start van de bouw 
van 50 appartementen 
plaats. Onder de aanwezigen 
vertegenwoordigers van het 
buurtcomité, bewonersver-
eniging, gemeente Heusden, 
Chapeau Woonkring Heus-
den, het kerkbestuur, archi-
tect, buurtbewoners en 
Woonveste. Van de 50 ap-
partementen zijn er 18 be-
stemd voor Chapeau Woon-
kring Heusden.

HEUSDEN - Het realiseren van 
een dergelijk project neemt 
gemiddeld 7 jaar in beslag 
neemt. De aanloop heeft tot 
nu toe 5 jaar geduurd. Als alles 
naar verwachting verloopt, is 
het project in het tweede 
kwartaal van 2019 klaar, dus 
aardig volgens het gemiddel-
de schema.
Chapeau Woonkring Heusden 
is zeer verwachtingsvol over 
de 18 woonruimtes die be-
doeld zijn voor bewoners met 
een zekere kwetsbaarheid op 
psycho-sociaal gebied. Om 
eventuele problemen voor te 
blijven, is er 7 dagen per week 
en 24 uur per dag begeleiding 
aanwezig. Dat is één van de 
aspecten die het concept van 
Chapeau Woonkringen inno-
vatief maakt.
De 17 appartementen zijn zo-
genaamde nul-op-de-meter 
woningen met een gemiddeld 
woonoppervlakte van 60 vier-

kante meter. Het hele complex 
is voorzien van 550 zonnepa-
nelen. Voor Chapeau is er 
naast de 17 appartementen 
voor bewoners die daar zo 
zelfstandig mogelijk wonen 
ook een centrale ruimte die 
dienst doet als ontmoetings-
ruimte. Met een eigen keuken, 

zodat bewoners samen voor 
de maaltijd kunnen zorgen. 
Eerdere ervaringen in Uden en 
Tiel hebben laten zien dat de 
bewoners zeer tevreden zijn 
met het feit dat het accent ligt 
op zelfstandig wonen met 
‘ruggensteun’. De eerste aan-
meldingen zijn al binnen.

Officiële start bouw vijftig 
appartementen in Heusden


