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Heerjansdam
AAN DE KEUKENTAFEL MET.

In de podcast serie met als titel “Aan de keukentafel met”* ontvangt onze burgemeester Hein van der Loo regelmatig inwoners van Zwijndrecht. In een ontspannen
sfeer mogen zijn gasten hun zegje doen over wat hun activiteiten zijn en hun drive. In een recente aflevering van “aan tafel” waren de gasten Anda Verhoeven en
Alexandra van Gameren. De beide dames, nichten van elkaar, zijn bestuursleden
van E.M.M. (Eendracht Maakt Macht). De alom bekende Heerjansdamse muziekvereniging die al een dikke honderd jaar (1908) melodieuze klanken in Heerjansdam
en daarbuiten laat horen. Enige jaren geleden werd daar ook nog een jong popkoor
(Enjoy More Music) aan toegevoegd. Aan een uitgebreid gezelschap van vrijwilligers en muzikanten zwaaien zij onvermoeibaar de scepter. Onder leiding van de
dirigent wordt er gedisciplineerd geoefend en brengen zij hun welluidende klanken
ten gehore. Door het gezamenlijk musiceren en óók hun publieke optredens leveren zij een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid in onze kleine gemeenschap.
STOER EN EIGENWIJS VOLKJE.
Tijdens het interview kwamen er twee zaken naar voren waarover ik in deze column wat
meer wil zeggen. Allereerst het mooie gedicht “Lente in Heerjansdam” van Kees Jan Visser
dat via een eerdere opname te beluisteren was. Het was een ode aan en over het mooie
stukje grond op aarde rond de Waal.
Het tweede was een terloopse opmerking van één van de dames dat Heerjansdammers
een “eigenwijs volkje” zou zijn. Dit vraagt natuurlijk om uitleg. Het wonder van de techniek
“High Google” geeft als voorbeeld van ‘eigenwijs’ onder meer : “De oude man wilde in
het ziekenhuis absoluut niet luisteren naar de welwillende en belangrijke adviezen van de
verpleegster”. Een voorbeeld uit het heden over eigenwijsheid kan zijn: ”Het Coronavirus
is slechts een griepje.” (terwijl wereldwijd miljoenen mensen hieronder lijden en sterven).
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WAT BEDOELEN DE DAMES EIGENLIJK ?
Om geen misverstand te laten bestaan weten we allemaal: Heerjansdammers staan op
hun strepen en het belang van het dorp dragen zij met overtuiging uit. Dat is wat de dames
met de uitspraak wilden zeggen. Eigenwijs zijn hoeft niet alleen negatief te zijn, het kan je
ook verder brengen.

Een geschiedschrijver schreef ooit :“Heerjansdam heeft zich als klein zelfstandig dorp
eeuwenlang staande weten te houden ondanks soms tegenwerking van grotere broers”.
In een wat vrijere vertaling zou je kunnen zeggen : Zwijndrecht verstedelijkt steeds meer
terwijl de Heerjansdammers het dorpse en kleinschalige karakter willen behouden en dit
met verve verdedigen.
Het geeft een prettig gevoel dat uit de officiele documentatie van onze bestuurders in grote lijnen hierin wordt meegegaan.
Heerjansdam zal volgens Rijks- en Provinciebeleid ook in de komende periode,
gelegen in de groene buffer tussen de beide agglomeraties, haar dorpse karakter moeten behouden. (...)Wij (de provincie red.) onderschrijven de opvatting van
Zwijndrecht dat naar een versterking van de natuur en de recreatieve functie van dit
gebied moet worden gestreefd.
WAT IS ER BEREIKT DOOR ONZE ‘EIGENWIJSHEID’.
* HET ZWEMBAD moest worden gesloten. Met een slordige 200 commando’s toog het
gezelschap naar Zwijndrecht. Met overtuiging werd het belang van behoud van het zwem
bad uitgedragen. Het gemeentebestuur liet zich overtuigen en zag hiervan het belang
eveneens in. Tot op de dag van vandaag is iedereen blij en biedt dit buitenbad veel plezier,
ook voor een deel van de bezoekers dat uit de directe omgeving komt.
* HET GROENE KRUISGEBOUW. De spaarcentjes van de vroegere vrijwilligers
dreigden de mist in te gaan. Alle vele voorafgaande perikelen vergeten we maar. Mede
dankzij de inbreng van de vroegere wethouder Aike Kamsteeg in de eindfase werd het
uiteindelijk toch nog een succes.
* POLDER BUITENLAND. Een commissie, namens de dorpsraad, schreef hierover een
uitgebreid en duidelijk advies. Voor een groot deel zien we dit terug in het eindresultaat.
Fiets- wandelpaden, Speelruimte voor de jeugd onder de titel “Speelpolder HEERJAN
NEKE” waar het genieten is en er is ook in polder Buitenland nog ruimte voor een
klein stukje agrarisch gebied.
Weet u het nog ? Wat wilden we allemaal niet: geen kassenbouw, geen villa’s bij de
Slobbert en geen hoge jammerende windmolen.
Niet vergeten mag worden dat de Heer van den Berg met de aankoop van
zo’n tien hectare poldergrond, dat werd herschapen in natuurgebied, aan het
mooie resultaat onverwacht een positieve bijdrage heeft geleverd.
Met alle voorafgaande en bijkomende zorgen daar omheen, is er reden tot tevredenheid, denk ik. Laat ik het hierbij laten. Tevredenheid temeer omdat in de media
te lezen is dat óók het kunstgrasveld voor de voetbalclub er nu definitief gaat komen.
Dus Heerjansdammers: blijf lekker eigenwijs!
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*via de website van de gemeente Zwijndrecht kunt u de podcast “Aan de keukentafel” beluisteren:
www.zwijndrecht.nl

