
Dokter H.J. Jager (†) : oud voorzitter en erelid van Eldenia. 
 

Hij was voorzitter van Eldenia van 1962 tot 1976. Hij was een goede voorzitter, die structuur aanbracht in 
de vergaderingen en daarna nog tijd nam voor een gezamenlijk borreltje of spelletje biljart. Hij was recht 
voor zijn raap, had een hekel aan flauwekul en dwong met zijn persoonlijkheid respect af.  

Over besturen en vrijwilligerswerk had hij een uitgesproken mening. "Een bestuur moet besturen, dat is 
leiding geven. Het bestuur behoort niet gedegradeerd te worden tot een stel klusjesmensen, tenzij ze het 
zelf willen en het juist hun hobby is, bepaalde klusjes erbij te doen. Het bestuur moet niet boven zijn 
krachten en ten koste van veel vrije tijd het bedje spreiden voor de heren voetballers om dan als er een 
kreukje in de sprei komt, een grote mond toe te krijgen. Ik ben ervan overtuigd, dat een bestuurslid, dat 
een avond vergaderd heeft, nuttiger werk heeft verricht voor de vereniging, dan een voetballer, die 
zondags een wedstrijd speelt. Ik hoop tenminste dat hij het voornamelijk voor zijn plezier doet. Een 
bestuurslid werkt voor een vereniging, omdat hij zich geroepen voelt iets voor de gemeenschap, of voor 
de jeugd, of voor de volksgezondheid te doen. Het wordt meestal nauwelijks gewaardeerd en vaak wordt 
hij meer tegengewerkt dan geholpen. De voldoening van een verenigingslid, die iets voor de club doet is 
veel groter, omdat hij er moeite voor gedaan heeft om uiteindelijk met plezier te kunnen voetballen. Zo 
iemand helpt het bestuur", aldus voorzitter Jager in een interview met De Gelderlander op 6 juli '68. 

Dokter Jager is op 13 augustus 1976 tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van v.v. 
Eldenia. Hij overleed vier maanden daarna aan een ongeneeslijke ziekte op de leeftijd van 45 jaar. In een 
interview in de Arnhemse Courant van 8 augustus 1967 werd een goed tijdsbeeld van hem geschetst. 
 
‘De Eldense huisdokter H. J. Jager is voorzitter van de enige voetbalclub ter plaatse, Eldenia, dat 't 
afgelopen seizoen bekroond zag met het kampioenschap en promotie naar de derde klasse. Dokter Jager 
is eigenlijk geen voetbalman in hart en nieren. Hij voelt meer voor individuele sporten als bijvoorbeeld 
judo, waarmee hij in zijn studententijd te Utrecht kennis maakte en zelfs een tweede plaats bereikte in de 
toenmalige categorie zwaargewicht. Het gaat uiteraard te ver te zeggen, dat hij zijn routine als 
organisatieman heeft opgedaan in zijn functie van vice-voorzitter van de Jiujitsubond en dat het hem 
uiteraard helemaal geen moeite kost de plaats van eerste man bij Eldenia te bekleden. De dokter: "Ik ben 
van mening, dat bestuurswerk bij een vereniging dient te geschieden door mensen, die acht uur of 
daaromtrent per dag werken en 's avonds vrij zijn. Als arts kun je eigenlijk een dergelijke baan niet 
accepteren. Je moet immers overal en altijd bereikbaar zijn. Je komt net van een bevalling terug of van 
een reeks patiënten en dan moet je bij wijze van spreken een bestuursvergadering houden of bij een 
ander soort bespreking aanwezig zijn. Hoe ik dan op die plaats verzeild ben geraakt? Ze hebben me 
gesnord, omdat ik wel 's bij de voetballerij kwam kijken. Toen dachten ze, hij heeft een hevige interesse..." 

"Laten we niet te zwaar op de hand worden. Een beetje ontspanning tussen gewone sportjongens heeft 
natuurlijk z'n leuke kant. Neem alleen maar 's het feit, dat Eldenia van meet af op de bovenste plaats heeft 
gestaan en op heel mooie wijze het kampioenschap heeft veroverd. Nee, tot nu toe heeft de annexatie 
van Elden in de gemeente Arnhem weinig voordelen gebracht. Van de gemeente Elst kregen we jaarlijks 
een flinke subsidie en bovendien namen zij het maaien van ons (eigen) veld voor hun rekening. 
Bovendien bleek er geld beschikbaar, toen we nieuwe kleedkamers en een kantine gingen bouwen. Van 
Arnhem krijgen we alleen subsidie voor onze jeugdleden. Wij van Eldenia vinden, dat we op dezelfde 
manier behandeld moeten worden als de andere clubs, want bij hen zorgt de gemeente voor het 
onderhoud der velden. En aangezien Eldenia eigenaar is van z'n veld, heeft men ons geadviseerd: 
'Verkoop de wei, dan vallen jullie onder dezelfde regeling.' Dat nu vinden wij een onverteerbare zaak." 

"Natuurlijk, alle geblesseerden in het elftal komen 's maandags op mijn spreekuur. Dat is overigens niets 
bijzonders. Ik ben de enige arts ter plaatse en alle knapen behoren derhalve toch al tot mijn clientele..." 

Dokter Jager gaat niet naar alle wedstrijden kijken en zeker niet naar de matches in andere plaatsen. "Ik 
moet ook wel 's met mijn eigen gezin op pad, dat gebeurt toch al zo zelden..." 


