
                                                                                                      NOSTALGIE
Wat betekent nostalgie eigenlijk precies, vroeg ik me af. Mijn, intussen vriend gewor-
den, “Google” geeft hier diverse interessante antwoorden op. Mij gaat het om de vol-
gende uitleg: “Nostalgie is het gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt”. 
Niemand hoef ik te vertellen welke lading deze zin voor velen inhoudt. In deze column 
wil ik me beperken tot hoe het was en wat er is geworden van ons gebied rond de Waal. 
“Vroeger, ja vroeger was het beter”. Laten we het daar in deze column maar over hebben.

ONVERMIJDELIJKE ONTWIKKELING.
Vanuit mijn appartementje heb ik een schitterend uitzicht over polder Buitenland die een 
metamorfose heeft ondergaan. Het agrarisch gebied rondom Heerjansdam is stap voor 
stap veranderd in natuur, recreatief en groen gebied. De agrariërs hebben hiervoor de tol 
moeten betalen. Bijzonder spijtig natuurlijk maar niettemin bleek dit onvermijdelijk. 

Onze dichter Dorus (Dries Rijken) zag in de jaren negentig van de vorige eeuw die bui al 
hangen. Hij schreef een gedicht dat we wel moeten zien in de geest van die tijd. De eerste 
tekenen en geruchten deden toen al de ronde over sanering en alles wat dit zou kunnen 
inhouden. Ook al geeft het gedicht een nogal triest beeld, is het interessant genoeg om de 
gedachten van “Dries” hierover te lezen.
 
NATUURRAMP.
Heerjansdam ligt nu nog vredig
Omgeven door het polderland
Het koren groeit er nu nog welig
Er staan nu nog reigers aan de waterkant

Nu kan men ’s avonds nog heel goed horen
Als er een boot vaart door de Oude Maas
Uit de polder hoort men kikkerkoren
En in het veld huppelt een haas

In het weiland ziet men nu nog bloemen bloeien
De boer vertoeft nog op zijn land 
In de verte hoort men koeien loeien
En in de berm broedt een fazant

Maar het zou mij niets verbazen
Als dat heel snel anders wordt
Er in het Noorden snelle treinen razen
Er in het Zuiden huisvuil wordt gestort

Dan kan men het landelijke wel vergeten
Het is dan met de rust gedaan
Voor het vee groeit er geen eten
Men ziet geen koe meer staan
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Dan hoort men ’s nachts geen kikkers kwaken
De natuur die is dan wreed verstoord
De vogels zullen hun gezang gaan staken
En de boer ploegt niet meer voort.
                                                    DORUS.

VROEGER IS VOORBIJ.
Voltooid verleden tijd zeggen we dan. Kortgeleden maakte ik een praatje met een oer 
Heerjansdammer, geboren vóór de tweede wereldoorlog een dikke tachtiger dus. Gezellig 
babbelend vroeg ik hem wat hij er van vindt dat er nog regelmatig mensen blijven zeggen: 
het was vroeger allemaal beter. Zijn wenkbrauwen fronsend en duidelijk nee schuddend 
sprak hij de historische woorden in Heerjansdamse taal :“BREEK ME DE BEK NIET OPEN. 
NEE, HET IS WEL ANDERS GEWORDEN’.
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Heerjansdam heel lang geleden....


