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door Henk den Ridder

ZEVENBERGEN – Werkgroepen in
Fijnaart en Willemstad zien goe-
de mogelijkheden om de zwemba-
den Het Volkerakkertje en Het
Buitendiep na 2015 open te hou-
den.
Ze hebben gistermiddag hun busi-
nessplannen overhandigd aan bur-
gemeester Jac Klijs en wethouder
Eef Schoneveld.
In Klundert en Zevenbergen heb-
ben werkgroepen zich gebogen
over de toekomst van de zwemba-
den de Niervaert en De Bosselaar.
Zij hebben om uiteenlopende re-
denen aan de gemeente aangege-

ven dat ze de exploitatie niet over
willen nemen.
„Een moment in een proces”, zei
Klijs gisteren. Dat proces duurt al
jaren en begon toen de gemeente-
raad het college de opdracht gaf
te bezuinigen op de vier openbare
zwembaden in de gemeente.
Morgen zal wethouder Schone-
veld aan de raadscommissie laten
weten dat de vier initiatiefgroe-
pen hebben gereageerd op de op-
roep van de gemeenteraad om
een businessplan in te dienen.
„We gaan er heel serieus naar kij-
ken”, zei Schoneveld.
Op 16 april worden de plannen ge-
presenteerd aan de gemeenteraad.

FIJNAART – „Als ik in Fijnaart ben,
dan heb ik drie versies van het
dorp in mijn hoofd. Ik loop over
de dijk. Dan probeer ik me voor
te stellen hoe het eruit zag in het
Fijnaart van de eerste helft van de
negentiende eeuw. Ik herinner
me het Fijnaart uit de jaren ’60.
En ik zie het Fijnaart van nu.”
Anne-Mieke Vermeulen werd in
1957 in Leiden geboren. Op 6-jari-
ge leeftijd verhuisde het gezin
naar Fijnaart, waar haar vader een
huisartsenpraktijk had.
„Ik koester nog altijd warme ge-
voelens voor de Voorstraat 29,
waar zijn praktijk zat”, zegt ze. Ze

heeft zo’n twintig jaar in Fijnaart
gewoond.
„Als ik nu langs de boerderij loop
waar ik als klein kind geregeld
heb gespeeld, dan zie ik tot mijn
vreugde dat de boerderij nog goed
is. En ik bedenk dat dit soort boer-
derijen in de tijd van mijn hoofd-
persoon er ook al stonden.”
Als dochter van de huisarts was
ze een ‘bekend’ figuur in Fijnaart.
„Nu word ik nog af en toe her-
kend. Onderweg naar Fijnaart vo-
rige week werd ik in Roosendaal
aangesproken door een vrouw die
me herkende.”
Vermeulen woont tegenwoordig
in Den Haag. Vorige week was ze

in Fijnaart, omdat ze was uitgeno-
digd voor de jaarvergadering van
de Dorspraad Fijnaart. Daar heeft
ze een presentatie gehouden over
haar boek. Of boeken, want Ver-
meulen is van plan een serie van
vier boeken te schrijven. Die heb-
ben als werktitel: Machiel Dierks,
het leven van een dagloner. De eer-
ste twee delen spelen zich af in
het Fijnaart van de eerste helft
van de negentiende eeuw. Daarna
verhuist de hoofdpersoon naar
Den Haag. „Zoals ik 150 jaar later
ook zou doen. Ik wilde er iets van
mezelf in stoppen”, legt Vermeu-
len uit.
Het eerste deel heet Ketters en
paapsen.
Het is een historische roman ge-
worden, maar met een verzonnen
hoofdpersoon: Machiel Dierks. De
personages eromheen zijn histori-
sche figuren die allemaal iets met
Fijnaart te maken hebben.
„Ik had een idee van het boek dat
ik ging schrijven. Vervolgens ben
ik op zoek gegaan naar de bron-
nen. Daar zocht ik de achtergron-
den bij en zo ben ik op de perso-
nages uitgekomen.”
„Ik verzon een hoofdpersoon die
vanwege werk van Fijnaart naar
Den Haag was getrokken. Maar
wanneer kon een Fendertse dag-
loner het in zijn hoofd krijgen om
het avontuur aan te gaan en naar
Den Haag te trekken? Daar was
een crisis voor nodig. En die was
er.”Tussen 1845 en 1849 sloeg de

H et havencentrum van Ze-
venbergen is sinds eind
vorig jaar een attractie rij-

ker. De Venezolaanse Jacqueline
Perez (44) heeft er haar mode-
zaak geopend. „Mijn droom is wer-
kelijkheid geworden.”
Jaki Styling, met damesmode uit
onder meer Italië, Spanje en Pa-
rijs, maakt Zevenbergen kleurrij-
ker. Tussen de kleding met felle
kleuren hangt een portret van
Audrey Hephurn, de Hollywood-
se stijlicoon uit de vorige eeuw
met Belgisch-Nederlandse voorou-
ders. „Ik wil Zevenbergen kleurrij-
ker en vrolijker maken”, zegt Pe-
rez. Het openhartige ex-model en

voormalig secretaresse geniet al
enige bekendheid als Ballon Espe-
cialista. Zij verzorgt ballondecora-
ties bij jubilea, trouwerijen, ver-
jaardagspartijtjes en geeft work-
shops in deze Venezolaanse deco-
ratievorm. Ook verzorgt ze Ladies
Nights, inclusief modeshows. De
in de badplaats Puerto La Cruz op-
gegroeide ondernemersdochter
komt uit een gezin dat tien kinde-

ren telde. „We hadden thuis
een transportbedrijf”, vertelt
ze. „Altijd druk. Mama maakte
en verkocht kleding. Vanaf
mijn negentiende was ik met
mode bezig. Ik ben model ge-
weest, deed zelfs mee aan Miss
Carnavalsverkiezingen in onze
stad.” De vakantieliefde voor
Piet van Zantbergen uit Moer-
dijk bracht haar in het jaar
2000 naar de gemeente Moer-
dijk. Ze werkte vanwege haar
talenkennis onder meer als se-
cretaresse bij een internatio-
naal transportbedrijf, maar als
eigen baas voelt ze zich het
meest in haar element. Vanuit
haar winkel kan ze bovendien
haar andere activiteiten organi-
seren. „Zevenbergen is natuur-
lijk geen badplaats als Puerto
La Cruz, waar het gemiddeld
35 graden is. Maar sinds mijn
komst heb ik altijd dat gevoel
gehad welkom te zijn. Ik ben
positief en vrolijk. Dat straalt
ook door in mijn winkel, denk
ik.” Vorig jaar overwon ze een
ernstige ziekte. Maar ook in die
donkere periode kleedde ze
zich altijd met Latijnse vrolijk-
heid. „Als je je vrolijk kleedt,
ga je je automatisch vrolijker
voelen. Dat speelde in mijn her-
stel ongetwijfeld een rol. En
kijk waar ik nu sta. Ik droomde
altijd van een eigen winkel. Als
straks ook nog het water in de
haven terugkomt, voel ik me
hier helemaal thuis.”

door Toine Rongen

ZEVENBERGEN – De tiende editie
van het proefrondje Zevenbergen
heeft afgelopen zondag ruim
2.700 euro opgebracht.
Het geld was dit jaar bestemd
voor de wereldwijde Kiwanis ac-
tie ‘help tetanus de wereld uit’,
die de club samen met Unicef uit-
voert.
Omdat de club iets bijzonders wil-
de doen ter gelegenheid van het
tweede lustrum waren twee ton-
praoters uitgenodigd die het jubi-
leumthema ‘Kiwanis weet van
wanten’ van katoen gaven.
De gasten kregen daarnaast spe-
ciaal gemaakte ovenwanten, be-
drukt met het thema van 2015.

Als straks ook nog
het water in de
haven terugkomt,
voel ik me hier
helemaal thuis.

Droom is werkelijkheid geworden

COLOFON MOERDIJK

KENNIS VAN ZAKEN

! De Keenesluis speelt een belangrijke rol in het boek van Vermeulen. Hier
pleegde de pastoor zelfmoord. foto Anne-Mieke Vermeulen

Schrijfster
Anne-Mieke
Vermeulen
dook in de
geschiedenis
van Fijnaart.! Onderneemster Jacqueline Perez in haar modezaak Jaki Styling.

foto Robert van den Berge/het fotoburo

door
Majda Ouhajji

m.ouhajji@bndestem.nl

Plan voor zwembaden
Fijnaart en Willemstad

BOEKENSERIE

Het Fijnaart van

! Soldatenkamp in West-Brabant in 1836, door Barend Cornelis Koekkoek.

Proefrondje van
Kiwanis levert
2.700 euro op
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aardappelziekte in heel West-Eu-
ropa toe. Daardoor stegen de prij-
zen van alle voedingsmiddelen
tot grote hoogten. De armoede on-
der arbeiders was groot. Mensen
trokken naar de steden of emi-
greerden naar Amerika.
Machiel Dierks is 15 jaar als het
verhaal begint in 1828. Hij is de
oudste uit een gezin met tien kin-
deren, van wie er vier overlijden.
De familie woont in een klein ar-
beidershuisje langs de Oude Heij-
ningsedijk.
Langs de dijken en in de polder
stonden in die tijd typische
West-Brabantse boerderijen met
arbeidershuisjes er vlakbij.

De gemeente Fijnaart en Heijnin-
gen bestond uit een klein aantal
kernen, waarvan Fijnaart de be-

langrijkste was. Er woonden toen
2.054 mensen in Fijnaart.
„Research in deze tijd is heerlijk.
Je kunt thuis achter je laptop zoe-
ken. Ik ben begonnen met het be-
volkingsregister van Fijnaart te
raadplegen. En ik heb gezocht in
historische kranten.”
Zo stuitte Vermeulen op een peti-
tie die was ondertekend door Fij-
naartse katholieken. Katholieken
waren in die tijd een minderheid
die ook echt als minderheid werd
behandeld, vertelt ze. „In die peti-
tie vroegen ze om vrijheid van on-
derwijs en godsdienst. Er woon-
den toen in totaal 773 katholie-
ken, volwassenen en kinderen, in

het dorp. Van hen konden maar
ongeveer 200 mensen lezen en
schrijven. 130 mensen hebben die
petitie ondertekend. Dat is be-
hoorlijk veel.”
Verder onderzoek van Vermeulen
wees uit dat het kwam door een
petitie-beweging die vanuit Brus-
sel was opgezet door liberalen en
katholieken om meer invloed te
krijgen.
Een andere bron ging over een
brand in het huisje van de fami-
lies Tolenaars en Knook op 8 juli
1831. Terwijl een detachement sol-
daten van Willemstad naar Oud
Gastel marcheerde, ontstond er
brand in het huisje van de twee fa-

milies. Behalve in een krantenarti-
kel vond Vermeulen ook informa-
tie over de brand dankzij kapitein
Coursel, die het detachement leid-
de.
Hij beschrijft het schamele hou-
ten huisje, met zijn rieten dak,
waar zestien mensen in woon-
den. „Dat geeft een indruk van de
armoede van de mensen.”
Een ander personage is soldaat Ja-
cobus van Slot. Hij werd geboren
in het West-Friese Hoorn en over-
leed op 28 januari 1832 in het huis-
je van Syke Oostdijck aan de Nie-
me Molen. Slot is op diverse plek-
ken gestationeerd geweest, waar-
onder Fijnaart. In het West-Fries
archief kwam ze vervolgens een
liedje tegen bij zijn dossier dat de
soldaten in die tijd zouden heb-
ben gezongen.
‘Ik zing o Fijnaart, uwen schonen
‘k Wil u belonen
Uw lof verheffen in mijn lied
Al zij uwen kleding wat leelijk van
smaak
Gij gundet de schutter toch menig
vermaak
En ach, ach te merken dat ik u ver-
liet.
„De vrouwen van Fijnaart hebben
de hoofden van de soldaten een
beetje op hol gebracht”, lacht Ver-
meulen.
Een andere belangrijke rol is weg-
gelegd voor Albert van Raalte.
Zijn vader was dominee in Fij-
naart van 1828 tot 1833. Van Raalte
was in die tijd 16 jaar. Hij zou la-
ter Holland Michigan in de Ver-
enigde staten stichten.
Tot slot is er nog een belangrijke
rol weggelegd voor een pastoor
uit Fijnaart die zelfmoord heeft
gepleegd bij de Keenesluis. „Die
personages krijgen allemaal met
elkaar te maken. Er gebeurt van al-
les, wat uiteindelijk uitmondt in
de zelfmoord van de pastoor.”
Vermeulen hoopt het eerste deel
van haar boek na de zomer af te
krijgen.

door Henk den Ridder

ZEVENBERGEN – In wat voor soort
woningen willen de mensen in
de gemeente Moerdijk over tien
jaar wonen? Eengezinswoningen?
Seniorenappartement? Of in een
vrijstaande bungalow?
Om daar achter te komen houden
de gemeente Moerdijk en de wo-
ningcorporaties Brabantse Waard
en Bernardus Wonen een woning-
behoefteonderzoek.
Ze willen meer inzicht krijgen in
de ontwikkelingen in de lokale
woningmarkt en woonomgeving.
Hierdoor kan beter ingespeeld
worden op de vraag naar wonin-

gen. Het onderzoek brengt de
woonbehoeften van inwoners van
de gemeente Moerdijk in beeld.
In het woonbehoefteonderzoek
wordt gemeten wat de ideeën, de
wensen en de opvattingen over
de woningmarkt en de woonom-
geving zijn van de inwoners.
De uitkomsten worden onder an-
dere gebruikt om het woonbeleid
voor de komende jaren te onder-
bouwen.
Omdat het kennelijk niet haal-
baar is om aan iedere inwoner
een vragenlijst voor te leggen, is
er willekeurig een steekproef ge-
nomen. De geselecteerden krijgen
in april een vragenlijst.

Dierks verhuist
van Fijnaart naar
Den Haag. Zoals ik
150 jaar later ook
zou doen

Ketters en paapsen is het
eerste deel in een serie van
vier boeken. De eerste twee
spelen zich in Fijnaart af

Anne-Mieke Vermeulen

! Anne-Mieke Vermeulen voor de oude huisartsenpraktijk van haar vader op de Voorstraat 29.’Ik koester nog altijd warme gevolens voor dit pand.’
foto Marcel Otterspeer/het fotoburo
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Zo ondersteunend 
dat u zich helemaal 
gewichtloos voelt.

2e paasdag 
geopend

11:00 uur - 17:00 uur

Onderzoek naar de
woningbehoeften

de negentiende eeuw


