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Deze vier woorden kunnen heel veel betekenen. Enerzijds weten we dat onze planeet 
aarde haar rondjes in het heelal onafgebroken blijft draaien. Althans  we weten niet be-
ter. Nu het coronavirus nog steeds verwoestend toeslaat, is de verwarring groot. “De 
wereld lijkt volledig door te draaien” is een niet mis te verstane boodschap. Er is veel 
onvrede. Helaas worden veel Nederlanders meegezogen in de hectiek en waan van de 
dag. Het helpt zeker niet hieraan toe te geven. Laten we daarom vertrouwen houden in 
de deskundigen en de velen die hun uiterste best doen om deze pandemie te bestrij-
den. In het wekelijkse bijblad van mijn krantje las ik een paar zinnen die mij aanspreken. 

“In deze barre tijden kunnen we onder een dekentje op de bank gaan liggen, 
maar juist nu is het de kunst de moed er in te houden.” In de woorden van geluks-
deskundigen: geef jezelf een schop onder de kont en ga iets doen”.

EEN JONGEN VAN STAVAST.
Als ouwetje gaan mijn gedachten onwillekeurig uit naar een oud Heerjansdams  voetbal-
maatje, hij hield de moed erin en ging niet op de bank liggen bij ontij: Jan van der Burg. Hij 
is enige weken geleden op 92 jarige leeftijd overleden. Graag wil ik hier even bij stilstaan. 
In de nieuwsbrief van de dorpsraad van 2012 geeft de redactie uitgebreid aandacht aan 
sportman Jan van den Burg. Uit het uitgebreide gesprek enkele citaten. 

“Voetbalkanjer Jan van der Burg. 
Wanneer je als Heerjansdamse voetbalfan de naam Jan van den Burg noemt dan weet 
iedereen over wie we het hebben, zeker de oudere generatie. Het is in Heerjansdam één 
van de oudste en bekendste voetballers uit de glorierijke geschiedenis van de voetbalclub. 
We praten met Jan over zijn liefde voor de club, het verleden, zijn werkzaamheden en de 
toekomst. 

Na de ellende van de tweede wereldoorlog pakten in 1945 de Heerjansdammers de draad 
weer op en stampten een voetbalclub uit de grond. Het was een bijzonder moeilijke tijd. Op 
de algemene ledenvergadering  werden 16 paar schoenen verloot. Het was ook de periode 
dat veel leden en supporters hun weinige vakantiedagen opofferden om het terrein en de 
kleedkamers op te knappen. Ook al was hij nog erg jong, we kunnen hem rustig rekenen 
tot de mannen van het eerste uur. Rond 1950 toen Piet Confurius (ex EBOH) trainer werd, 
groeide Jan uit tot één van Heerjansdams beste voetballers. Hij had overzicht, technisch, 
was gedreven maar wist ook wat pingelen was. Hoewel Aart Visser (bijgenaamd Aart de 
mug) een groot fan van hem was, slaakte hij na een bepaalde wedstrijd toch de verzuch-
ting “Jan, je krijgt van mij een bal, dan kun je voor jezelf gaan voetballen”. Jan speelde een 
groot aantal jaren in het eerste elftal, werd diverse keren geselecteerd voor het Dordts elftal 
en werd gekozen in de selectie van de KNVB. Hoewel het onvergelijkbaar is met nu, werd 
er heel anders, maar wel hard getraind.

Na Jan’s voetbalcarrière bleef hij trouw aan zijn club. Achtereenvolgens werd hij barkeeper 
en maakte hij deel uit van de commissie ‘materiaal’. Hij werd verkozen tot lid van het 
hoofdbestuur. Na 1970 kreeg hij de functie van toezicht en beheer van alle materialen en 
aanverwanten (vroeger ballenbewaarder genoemd)
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ERELID OM TROTS OP TE ZIJN. 
Zijn verdiensten bleven niet onopgemerkt. In 1985 
kreeg hij een Koninklijke onderscheiding, De “Ereme-
daille” verbonden aan de orde van Oranje Nassau. In 
1999 ontving hij een oorkonde van de club en werd 
hij benoemd tot erelid. Door de K.N.V.B. werd hij in 
2005 onderscheiden met de waarderingsspeld in zil-
ver. Een erelid om trots op te zijn.

ECHTE CLUBLIEFDE.
Als we het over de toekomst van de club hebben, is 
Jan terughoudender. Wel vindt hij dat de commercie 
te nadrukkelijk in de amateursport is gekomen. Spe-
lers komen en gaan en willen overal geld voor zien. 
De echte liefde is voor veel lagere elftalspelers en 
vrijwilligers wel gebleven, maar is toch minder her-

kenbaar bij spelers op het hoogste niveau, die de groen/zwarte kleuren van Heerjansdam 
verdedigen. Dit geldt dan uiteraard lang niet voor allemaal, meent Jan. Het mooiste zou 
zijn dat de toch wel goed florerende jeugdafdeling grootdeels leverancier van de eigen-
kweek zou kunnen worden. Tenslotte stelt Jan terecht vast dat wanneer je op het hoogste 
niveau in de amateursport wilt acteren er geen ontkomen aan is om verder te kijken dan 
Heerjansdam.”

De wereld draait door, helaas met een voormalige Heerjansdamse sportman minder die 
niet alleen goed kon voetballen maar ook een prima en duidelijke mening had op de ont-
wikkelingen in de amateursport.

Joop van der Ent
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