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                                                                  HET GROENE KRUISGEBEOUW
De geboorte van Heerjansdam als zelfstandig dorp stamt uit een ver verleden. Vol-
gens de geschiedschrijvers moet dat rond de dertiende eeuw zijn geweest. Heerjans-
dam bleek een parmantig en wat eigenwijs volkje dat zich decennia lang behoorlijk 
heeft laten gelden in de Zwijndrechtse Waard. Hieraan kwam in 2003 voor velen een 
ongewenst einde. Over haar geschiedenis is in de loop der jaren in geuren en kleuren 
geschreven en bekend geworden. De recentere geschiedenis toont eveneens onder-
werpen die best wat nader mogen worden belicht. Een goed voorbeeld isHET GROE-
NE KRUIS en met name HET GROENE KRUIS GEBOUW, dat zoveel stof deed opwaaien 
in het Heerjansdamse. Toen na een lange periode de zenders van het menselijk brein 
op de juiste golflengte waren afgestemd, kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht.

DE HISTORIE.
Bij koninklijk besluit werd in 
1934 (mijn geboortejaar) de 
toen bestaande naam van de 
vereniging Hulp in Nood 
gewijzigd in HET GROENE 
KRUIS. Het bestuur werd ge-
vormd door vrijwilligers, pro-
fessioneel ondersteund door 
de huisarts en een parttime 
wijkverpleegkundige. Het zor-
gen voor en omzien naar el-
kaar was in de veertig en vijf-
tiger jaren al een groot goed. 
De vraag naar zorg groeide 
snel in die zo moeilijke jaren 
na de tweede wereldoorlog. 
De enorme vraag naar be-
taalbare woningen was voor 
het college en de raad van 
Heerjansdam dan ook een 
belangrijke reden om op 27 
december 1954 een krediet te 

verlenen voor de bouw van 11 woningen. Daaraan werd gekoppeld de bouw van een echt 
groene kruis gebouw.  

GEZAMENLIJKE AANPAK.
De contacten tussen gemeentebestuur en het bestuur van het groene kruis waren hecht 
en frequent. Aanleiding voor het gemeentebestuur om te besluiten het pand op 22 mei 
1957 aan het bestuur van de vereniging over te dragen voor de kostprijs van Hfl.29.100,38, 
wel onder de voorwaarde dat het pand pas mocht worden verkocht na goedkeuring van 
het college, de raad gehoord hebbende, zoals officieel werd verwoord. Hiermee wilde de 
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gemeente zicht houden op de uiteindelijke bestemming en de revenuen van het pand.

Bescheiden subsidies van Rijk en Gemeente dwong het bestuur op zoek te gaan naar spon-
soren en donateurs. De in het leven geroepen “Vrienden van het groene kruis” hebben hierin 
een belangrijke rol en aandeel gehad. Zoals we dat plat plegen te zeggen, burgers gingen 
met de pet rond. De bekende Emmabloem collecte, donaties  en een flinke legaat, maakten 
het mogelijk dat de hypotheek op het pand al eind 1960 kon worden afgelost. Tekenend voor 
de inzet van burgers is een bedrag van Hfl.4072,74 dat de bazaarcommissie wist op te halen. 

DE VERANDERING.
Hoewel in de daarop volgende periode natuurlijk nog veel gebeurde, maken we toch een sprong 

in de tijd en belanden in de negentigerjaren. 
In 1991 bepaalt de overheid dat de taken van 
het groene kruis moeten worden overgeno-
men door een professionele zorginstelling. 
Dit werd “KRUISWERK OUDE MAAS”.

In 1992 vindt er een verbouwing van het pand 
plaats. Kosten Hfl. 95.000,--. Dit kon als volgt 
worden gedekt. AWBZ Hfl.63.000,--, Kruis-
werk Oude Maas Hfl.15.000,--. Aan “Vrien-
den van het Groene Kruis” werd verzocht het 
verschil ad Hfl.17.000,-- bij te passen. Een 
bedrag van Hfl.8.500,-- wordt toegezegd. 
Het restant van Hfl.8.500,-- wordt bijgedra-

gen door de gemeente. De intenties zijn, zo schrijft zorginstelling Kruiswerk: “Een goede 
huisvesting en goede kwalitatieve zorg in Heerjansdam, van kindzorg tot ouderenzorg.” 

HEERJANSDAMS SPAARGELD HEIKEL PUNT.
De Woningbouw Vereniging had, al voor de samenvoeging, grootse plan-
nen om tot bouw van een heus woon-zorgcomplex (kort gezegd W0-ZO-CO) 
te komen. In de begroting was hiervoor een bedrag ingeboekt van om en na-
bij Euro 230.000,--, zijnde de geschatte opbrengst van het groene kruis gebouw.
Na de overdracht in 2003 bleken nogal wat stukken resp. documenten in het dossier 
te ontbreken. Onder meer een wettelijk bewijsstuk met rechtskracht, door beide partij-
en ondertekend. Zonder in te gaan op alle mitsen en maren werd tot verbazing van de 
Heerjansdammers het dossier gesloten. De Heerjansdammers waren vol verbazing 
en lieten het er niet bij zitten. Om kort te gaan. Een goede  samenwerking tussen de 
Woningbouw Vereniging, de dorpsraad en de “Commissie Het Groene Kruis Gebouw”
(bestaande uit Aly Dassen, Sacha Eikenboom, Eelco Groeneveld en ondergeteken-
de) hebben alle inspanningen uiteindelijk toch tot een bevredigend eind kunnen bren-
gen. De Commissie heeft diep gegraven om het wettelijk bewijsstuk met rechtskracht 
boven water te krijgen. Helaas werd dit document niet gevonden. Wel is de commis-
sie op basis van vroegere afspraken blijven hameren op de morele kant van de zaak.

TOT SLOT. In deel 2 hoop ik wat meer informatie te geven over het eindsresultaat en 
hoe alles toch weer op zijn pootjes terecht kwam.  


