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Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar 
draait het om in het 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, een 
co-creatie van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm 
en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. 
Het boek verschijnt eind 
2014. In deze rubriek 
deelt dierenactivist 
Erwin Vermeulen alvast 
zijn gevoelens met de 
lezers van Weekkrant De 
Ahrenberger.

Onder redactie van Rob Smetsers.

VELDHOVEN - “Verbonden-
heid met de plek waar je ge-
boren bent of waar je woont, 
waar is die op gebaseerd? 
Nostalgie? Sentimentali-
teit? Ik ben in Veldhoven 
geboren en opgegroeid. Ik 
voetbalde er, ging er naar 
school en voor het eerst op 
stap. Iedere plek waar ik nu 
langs fiets op weg naar bij-
voorbeeld de EkoPlaza of de 
bibliotheek, heeft wel een 
herinnering aan zich ver-
bonden. Die herinneringen, 
is dat die verbondenheid? Is 
het niets anders dan leven 

in het verleden? Of zit ver-
bondenheid in dat woord 
‘thuis’? Mijn ouders wonen 
nog in het huis waarin ik 
in Zonderwijk geboren ben 
en ik heb mijn eigen (t)huis 
in d’Ekker. Maar mijn thuis 
zijn ook de oceanen waar-
over ik mijn hele volwassen 
leven vaar en Friday Harbor 
op het eilandje San Juan 

(Washington) waar mijn 
Canadese vriendin Susan 
met ‘onze’ honden en kat-
ten woont. Verbondenheid 
heeft dus iets te maken met 
de plek waar je geliefden, 
vrienden, familie en ken-
nissen verblijven. De reden 
dat mijn tochten me naar 
de Wega, Café de Locht en 
de Marvilde-kantine bren-
gen, is om die mensen te 
zien. Want zeg nu eerlijk, als 
Veldhoven niet de plek was 
waar ik mijn zus en haar 
gezin ontmoet en waar veel 
van mijn vrienden wonen, 
waarom zou ik er dan nog 
blijven terugkeren?
“Poes, ‘mijn’ pluizig-witte 
dove kat weet alles van 
verbondenheid. Ik heb ge-
probeerd haar in een huis 
te plaatsten waar ze wat 
meer gezelschap heeft dan 
mijn spaarzame bliksem-
bezoeken en de dagelijkse 
wandeling van mijn ou-
ders naar hun moestuin in 

mijn achtertuin. Poes moet 
echter niets weten van ver-
plaatsingen. Ze jankte net 
zo lang totdat ze weer terug 
gebracht werd naar haar 
vertrouwde stek; meestal 
binnen 24 uur. Zij is verbon-
den! Zij is gehecht aan het 
huis en de tuin die ze nooit 
verlaat. Interesseert het haar 
dat dit Veldhoven heet? Nee, 

dit is waar ze is opgegroeid, 
wat ze kent. Is dat verbon-
denheid? Gehecht zijn aan 
wat je kent en de angst voor 
veranderingen? Ik heb de 
antwoorden niet. Voorlo-
pig vind ik genoeg redenen 
steeds terug te keren naar 
Veldhoven. Als dat ‘Verbon-
den met Veldhoven’ is, vind 
ik dat prima.”

Verbonden met Veldhoven: Erwin Vermeulen

Erwin Vermeulen: “Ik ben in Veldhoven geboren en opgegroeid. (...).Die herinneringen, is dat verbondenheid?”

‘Voorlopig Vind ik 
genoeg redenen 
steeds terug te 
keren’

Erwin Vermeulen (1970) werkt al meer dan 20 jaar 
op zee. Tijdens zijn verlof reisde hij de wereld rond 
en groeide het besef dat al dat natuurlijke schoon 
dat hij bezocht ook bescherming nodig had. Sinds-
dien combineert hij zijn baan als hoofdwerktuig-
kundige op commerciële schepen met vrijwilligers-
werk voor Sea Shepherd.


