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DE TIRANNIE VERDRIJVEN.
Uit ons volkslied “Het Wilhelmus” kennen we de woorden “De tirannie verdrijven”.
Het schrikbewind van het naziregime werd na vijf jaar ontberingen verdreven. De
tweede wereldoorlog ligt intussen 75 jaar achter ons. Meer dan reden voor de Oranjevereniging er een extra fijn familiefeest van te maken. Ook de voetbalclub wilde de
bloemetjes buiten zetten. 13 juni 1945 is de oprichtingsdatum. (Slechts ter herinnering : Met een leren bal met veter, loodzwaar, oude hardleren voetbalschoenen met
stalen neuzen en met spijkers verankerde noppen, werd de bal enthousiast aan het
rollen gebracht. Het sportief plezier was er zeker niet minder om.)
Helaas helemaal niets van dit alles. Nederland, nee de hele wereld, is opnieuw in
oorlog. Nu een onzichtbare vijand die genadeloos om zich heen slaat en ontelbare
slachtoffers maakt: HET CORONAVIRUS. Ook deze oorlog zullen we winnen, ook al
ligt er nog een ongewisse periode voor ons.
Door de wereldwijde pandemie van het coronavirus is Nederland in een niets en niemand
ontziende plaag terechtgekomen. In het belang van de volksgezondheid moesten drastische maatregelen worden genomen. Hopelijk kan op korte termijn een nieuw medicijn
tegen dit virus worden gevonden. Vanwege alle maatregelen rond het coronavirus heeft
de voetbalclub een terecht besluit genomen om de viering van het vijfenzeventig jarig bestaan op 13 juni niet door te laten gaan.
Ik denk dat het goed is de geschiedenis van de vereniging toch nog wat nader in herinnering te brengen. Temeer omdat door de jaren heen “De saamhorigheid en het saamhorigheidsgevoel” van de Heerjansdammers centraal hebben gestaan. In deze onzekere tijd
blijft het samen optrekken en elkaar ondersteunen buitengewoon belangrijk.
HET WONDER VAN DE MOLENWEI.
In deze column richt ik het vizier op onze accommodatie “de Molenwei”. In de loop der jaren
heeft de vvHeerjansdam heel wat te verkassen gehad en moeilijke periodes doorgemaakt.
Het voetbalplezier van jong, oud, vrijwilligers en de niet voetballende Heerjansdammers
heeft hier zeker niet onder geleden. Helaas heb ik de realisering van de Molenwei slechts
op afstand kunnen volgen door zakelijke besognes. De informatie heb ik dan ook voor een
groot deel uit het jubileumboek van 1995 geput.
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Alvorens de commissaris van de koningin Maarten Vrolijk de eerste paal de drassige
grond naast de HSL-spoorlijn inramde en de openingswedstrijd in 1979 werd gespeeld,
moest het toenmalig bestuur moeilijke barrières nemen.
De ontmanteling van de beide complexen De Hoef en Het Gors konden zonder echt grote problemen worden gerealiseerd, heb ik begrepen. Een ambitieus plan kwam intussen
op papier en moest nu nog in daden worden omgezet. Onder regie van de toenmalige
voorzitter Janus van Peenen gingen de bestuurders energiek aan de slag. Van Peenen
werkte destijds als bedrijfsleider bij het dakbedekkingsbedrijf van de familie Gouman. Hij
kreeg hier de ruimte om zijn energie en creatieve kwaliteiten volledig waar te maken. Dit
resulteerde uiteindelijk in de geboorte van “De Molenwei”. Hoe ambitieus ook op papier,
de financiering was natuurlijk andere koek. Er werd becijferd dat de uitvoering een miljoen
Hollandse florijnen flink zou overschrijden. Met elkaar gingen ze aan de slag.

DE GELDELIJKE CAROUSEL
De geldelijke carrousel kwam op gang en het resultaat bleek overweldigend.
•
Een subsidie van de gemeente, de financiële verplichting voor de ontmanteling van
de Hoef en financiële afspraken werden door de gemeente zeker gesteld.
•
De ijzeren spanten van de tribune werden naar ASWH in Hendrik Ido Ambacht ver
kocht en zijn daar nog steeds te bewonderen.
•
De inzet van vrijwilligers betekende een besparing, die niet in geld kan worden uit
gedrukt, maar die aanzienlijk was.
•
De supportersvereniging wist binnen acht maanden Hfl.30.000,-- in de kas te storten
en hierna nog eens Hfl.5.000,--.
•
Ludieke acties werden op touw gezet en leverden Hfl.39.600,-- op.
•
Rentedragende en renteloze aandelen in grote en kleine bedragen, konden worden
ingeboekt.
•
Een subsidiebedrag van de NSF.
•
Het financiële aandeel van de Goumannen was substantieel en werd in het jubileum
boek op enkele tonnen geschat.
•
Het nog ontbrekende geld kon worden gedekt door een stevige hypotheek.

Met liefde bouwen aan een club.
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UIT HET JUBILEUMBOEK VAN 1995.
In het jubileumboek komt voorzitter van Peenen uitgebreid aan het woord over de vele
problemen die opgelost moesten worden en de energie die hiervoor nodig was. “Het was
echt geen hobby meer. Ik zou het geloof ik nooit meer over doen. De bestuurders hebben
me wel door dik en dun gesteund en er staat nu ook wel iets. Prima medewerking. Vooral
de aannemer heeft zich bijzonder soepel opgesteld. Er rust wel een flinke hypotheek op
de accommodatie. In de plaatselijke firma de gebroeders Gouman hebben we een unieke
sponsor gevonden. Een sponsor die in tegenstelling tot vele anderen, in ruil voor geldelijke
gunsten geen zeggenschap in de club eist. Er wordt zelfs gefluisterd dat de Goumannen
twee ton in de nieuwbouw zouden hebben gestopt. Werkelijk iedereen heeft meegeholpen.
Burgemeester Ordelman, loko Plazier, Mont Matre en niet te vergeten het bedrijfsleven. We
konden altijd bij ze aankloppen. Noem maar hier in de buurt een gemeente waar dit heden
ten dage in deze keiharde maatschappij allemaal nog kan”.
Een bijzondere prestatie, die ook in de weide omgeving respect afdwingt.
DE GEMEENTE HEEFT TOEGEZEGD DAT ER OP KORTE TERMIJN EEN KUNSGRASVELD ZAL WORDEN AANGELEGD. DAAR HOUDEN WE ZE AAN. EEN DIK VERDIEND
JUBILEUMCADEAU.
Lees hierover op de website van de club het betoog van de voorzitter in Zwijndrecht.

Joop van der Ent
joopvanderent@upcmail.nl
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