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voor de tweede keer een stadswandeling. 
Onderwerp is ditmaal ‘ziekte en gezond-
heid’. Een goede gezondheid wordt wel het 
kostbaarste bezit van een mens genoemd. 
In geval van ziekte is het belangrijk zo snel 
mogelijk te herstellen. Het herstel kan thuis 
plaatsvinden, maar ook in een ziekenhuis. 

Naast de algemene ziekenhuizen zijn er gespecialiseerde 
klinieken. De materiële weerslag van de gezondheidszorg 
in de loop der eeuwen is terug te vinden in de aanwe-
zigheid van gasthuizen, ziekenhuizen, kraamklinieken, 
apotheken, dolcellen, verpleegtehuizen, geneeskundige 
plantentuinen en psychiatrische inrichtingen. Ter intro-
ductie van de wandeling wordt in deze bijdrage kort in-
gegaan op één aspect, de geschiedenis van de belang-
rijkste algemene ziekenhuizen die Gouda in de loop der 
eeuwen heeft gekend. Daarbij kunnen tot 1992 neutrale, 
hervormde en rooms-katholieke ziekenhuizen worden 
onderscheiden. 

Catharina Gasthuis (1310-1910)

Het Catharina Gasthuis, gelegen tussen de Oosthaven en 
Achter de Kerk, dateert uit het begin van de veertiende 
eeuw. In de loop der tijd breidde het gasthuis zich uit 

Van Catharina Gasthuis tot  
Groene Hart Ziekenhuis
een tocht langs de goudse ziekenhuizen

Nico Habermehl

Catharina Gasthuis. Grote ziekenzaal. (foto Nico J. Boerboom)

door vooral de aankoop van naburige panden. Belang-
rijk was de ingrijpende verbouwing in 1542 van de grote 
ziekenzaal aan Achter de Kerk. Het voorgebouw aan de 
Oosthaven kreeg in 1665 een nieuwe gevel in de stijl van 
het Hollands classicisme. In 1836 werd de verbinding 
tussen het voor- en achtergebouw tot stand gebracht. 
Daarmee kreeg het gasthuis het uiterlijk dat het anno 
2011 nog steeds heeft.

Een ziekenvader en -moeder waren verantwoordelijk 
voor de patiënten. Iedere morgen liet de ziekenmoeder 
door de dienstboden de ziekenzalen dweilen, de matras-
sen opschudden en de zieken wassen. Kwam een zieke 
te overlijden, dan verzorgden de dienstboden de dode 
en legden deze in het bijzijn van de binnenvader in een 
kist. In 1832 werden voor het eerst verpleeghulpen aan-
gesteld. Belangrijk was de komst van stadsheelmeester 
dr. M. Spruyt in 1871. Hij zorgde voor de aanschaf van 
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moderne medische apparatuur, zoals een röntgentoestel 
in 1895, en verrichtte eenvoudige operaties. De eerste 
gediplomeerde verpleegster deed in 1900 haar intrede.

Het gasthuis werd vooral bevolkt door arme zieken 
en gebrekkige ouderen. Daarnaast waren er kostkopers, 
mannen en vrouwen die tegen betaling werden verzorgd. 
In het begin van de negentiende eeuw telde het gasthuis 
twee zalen waar mannen en vrouwen afzonderlijk werden 
verpleegd. De ziekenzalen telden in totaal 55 bedsteden, 
die van gordijnen waren voorzien. Met de ingebruikname 
van het Van Iterson Ziekenhuis in 1910 verloor het gast-
huis de functie van ziekenhuis. Vanaf die tijd werden tot 
1938 in het complex armlastige bejaarden gehuisvest. 
Sedert 1947 biedt het gasthuis onderdak aan het stede-
lijk museum.

Diaconessenhuis ‘De Wijk’ (1897-1971)

Eind negentiende eeuw werden de Hervormde predikan-
ten vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieken en be-
jaarden, die het aan iedere vorm van verzorging ontbrak. 
Op verzoek van de diaconie stuurde het diaconessenhuis 
te Amsterdam in 1897 zuster Mieke Hogewerf naar Gou-
da. Als ‘werkplaats’ kreeg zij de beschikking over een 
klein huisje Achter de Vismarkt, dat twee kamers telde, 
waarvan één met een bad. Spoedig volgden meer zus-
ters. Zij waren niet alleen (wijk)verpleegster, maar ook 
gezinsverzorgster en sociaal werkster. 

In 1902 verhuisde de familie Temminck naar Den Haag. 

Hun woonhuis Westhaven 11 stonden zij af aan de wijk-
verpleging. Daarnaast stelde de familie een geldbedrag 
beschikbaar om het pand gereed te maken voor de nieuw 
bestemming. In dit huis vonden de zusters een onderko-
men. Tevens werden enkele kamers voor patiënten in-
gericht. In datzelfde jaar vestigde dr. A. Montagne zich 
als chirurg en gynaecoloog in Gouda. Wisten de zusters 
geen raad met een patiënt, dan stond hij hen terzijde. In 
1910 vond met de aankoop van een klein huis naast ‘De 
Wijk’ de eerste uitbreiding plaats. Montagne verbond 
zich in 1919 als chirurg aan ‘De Wijk’. Rond diezelfde tijd 
werd een röntgentoestel aangeschaft. 

Met de toename van het aantal zusters startte ‘De 
Wijk’ in 1921 een eigen verpleegstersopleiding. In 1938 
werd de aangrenzende Muziekschool aangekocht. Dit 
pand bood ruimte aan de röntgenafdeling, hoogtezon, 
poliklinieken en wachtkamers. Bovendien werden er zes-
tien zusterkamers ingericht. Hierbij bleef het niet, want 
in de tuin aan de Peperstraat verrees in 1940 een nieuwe 
ziekenhuisvleugel, die plaats bood aan circa honderd 
patiënten. Een jaar later ontving ‘De Wijk’, tot dan een 
klein algemeen ziekenhuis, het predikaat diaconessen-
huis. Diaconessen waren protestantse verpleegsters, die 
de verpleging als liefdewerk verrichtten. Zij droegen een 
traditioneel kostuum waarvan in de jaren zestig afscheid 
is genomen. 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ‘De Wijk’ opnieuw 
te kampen met ruimtegebrek. Een oplossing werd ge-
vonden door in 1947 de verloskundige afdeling onder te 
brengen in het pand Westhaven 42, dat de naam Monta-
gnekliniek kreeg. Met deze aankoop werd het zevende 
pand van ‘De Wijk’ aan de Westhaven verworven. Omdat 
uitbreiding in de binnenstad niet meer mogelijk was, fu-
seerde ‘De Wijk’ met het Van Iterson Ziekenhuis. In 1971 
werden de patiënten overgebracht naar het nieuwge-
bouwde Bleuland Ziekenhuis in de wijk Bloemendaal.

 
Van Iterson Ziekenhuis (1910-1971)

In 1905 overleden kort na elkaar de gezusters Everhar-
dina en Johanna van Iterson. Zij waren dochters van 
A.A.G. van Iterson, directeur van de Kaarsenfabriek. Hun 
vermogen, bijna een half miljoen gulden, legateerden zij 

Diaconessenhuis ‘De Wijk’. (collectie auteur)
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aan de gemeente Gouda op voorwaarde dat daarvoor 
een ziekenhuis zou worden gesticht met een capaciteit 
van tenminste 50 bedden. De naam moest luiden: Van 
Iterson Ziekenhuis. Tot slot diende als aandenken aan 
hun vader in de voorgevel diens borstbeeld te worden 
geplaatst. Het ziekenhuis, een monumentale schepping 
in sobere Jugendstil van W. Kromhout Czn, gelegen aan 
de De la Reylaan, werd in 1910 in gebruik genomen. 

Het voor die tijd moderne ziekenhuis was een waar-
dig opvolger van het bedompte Catharina Gasthuis, dat 
de naam ziekenhuis niet langer verdiende. Hoewel het 
Van Iterson Ziekenhuis royale brede gangen, ruime za-
len en een mannen- en vrouwentuin had, verouderde het 
snel. In 1970 fuseerde het ziekenhuis met ‘De Wijk’, dat 
met ruimtegebrek kampte. Een jaar later werden de pa-
tiënten overgebracht naar het nieuwgebouwde Bleuland 
Ziekenhuis. De sloop van het karakteristieke Van Iterson 
Ziekenhuis in 1972 bracht veel commotie teweeg. Van 
het oorspronkelijke gebouw uit 1910 bleven slechts het 
borstbeeld van A.A.G. van Iterson en twee leeuwen be-
waard.

 Sint Jozef Ziekenhuis (1929-1992); 
Groene Hart Ziekenhuis, Jozeflocatie (vanaf 1992)

In het najaar van 1929 werd het Sint Jozef Paviljoen in ge-
bruik genomen. Het ziekenhuis, dat was ondergebracht 
in de linkervleugel, had een afzonderlijke ingang en bood 
plaats aan 40 patiënten. Voor de rooms-katholieke Gou-
wenaars ging hiermee een grote wens in vervulling. Nu 
immers konden zij worden verpleegd in een ziekenhuis, 
dat uiting gaf aan hun eigen geloofsrichting. De zieken 
werden door religieuzen verpleegd in kleine kamers, be-
stemd voor ten hoogste zes personen. Verder was er een 
ruime operatiekamer, die tevens dienst deed als verlos-
kamer, een afdeling voor het steriel maken van verband 
en instrumenten, een röntgenkamer, een hoogtezon-
kamer en een polikliniek. Gouda telde nu drie zieken-
huizen, waarvan twee met een godsdienstige signatuur. 
Hieruit blijkt dat de verzuiling ook in de ziekenzorg een 
rol speelde.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog kon-

den reeds 90 patiënten worden verpleegd. De hiervoor 
benodigde ruimte was vrijgekomen door de opheffing 
van het weeshuis. Het paviljoen werd in 1944 getroffen 
door drie Engelse bommen. Zeventien mensen vonden 
daarbij de dood. De gehele rechtervleugel tot aan de 
hoofdingang moest als verloren worden beschouwd. Na 
de oorlog werd het verwoeste deel van het paviljoen in 
de oude stijl herbouwd. Tien jaar na het bombardement 
bood het ziekenhuis reeds plaats aan 200 patiënten. 
Meer en meer was er sprake van een ziekenhuis, hetgeen 
ook in de naam tot uiting kwam. De naam ‘paviljoen’ 
werd in 1961 officieel vervangen door ‘ziekenhuis’.

Een belangrijk jaar was 1964 toen de nieuwbouw aan 
de achterzijde van het complex in gebruik werd geno-
men. Aan de opname van bejaarden en pensiongasten 
kwam tien jaar later een einde met de bouw van Huize 
Savelberg. De congregatie, die de religieuzen voor de 
ziekenzorg leverde, brokkelde na de oorlog af. Vandaar 
dat in toenemende mate een beroep werd gedaan op le-
kenverpleegkundigen. Langzaam maar zeker verdween 
het rooms-katholieke karakter van het ziekenhuis. Mede 
onder druk van de toenemende professionalisering van 
de ziekenzorg en het toenemend aantal specialismen fu-
seerden in 1992 het Sint Jozef Ziekenhuis en het Bleuland 
Ziekenhuis. Vanaf die tijd luidt de naam Groene Hartzie-
kenhuis, Jozeflocatie. Op termijn zullen de gebouwen op 
deze locatie worden afgestoten. 

Van Iterson Ziekenhuis. (collectie auteur)
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Bleuland Ziekenhuis (1971-1992); Groene Hart 
Ziekenhuis, Bleulandlocatie (vanaf 1992)

Reeds kort na de Tweede Wereldoorlog vonden fusie-
besprekingen plaats tussen het verouderde Van Iterson 
Ziekenhuis en het aanhoudend met ruimtegebrek kam-
pende Diaconessenhuis ‘De Wijk’. Veel voortgang werd 
er niet geboekt. Pas in 1959 ging een werkcommissie se-
rieus aan de slag. Haar voorstellen om tot nieuwbouw 
over te gaan, resulteerden in 1967 tot de aanbesteding 
van de bouw. Vier jaar later was de nieuwbouw aan de 
Bleulandweg in de wijk Bloemendaal gereed. Na een 
spectaculaire verhuizing van mensen en materieel vanuit 
het Van Iterson Ziekenhuis en ‘De Wijk’ onder de naam 
‘klaar over’ naar het nieuwe ziekenhuis vond in april 1971 
de officiële opening plaats. Het ziekenhuis bood ruimte 
aan 446 patiënten. Er waren 26 specialisten en 650 ove-
rige personeelsleden werkzaam. Wel was er de eerste 
jaren nog sprake van gescheiden verpleegafdelingen, elk 
met een eigen directie, maar de medische, technische en 

economische afdelingen werden samengevoegd. In 1972 
kreeg het de naam Bleuland Ziekenhuis, vernoemd naar 
de bekende Goudse stadsdokter en latere hoogleraar 
Jan Bleuland (1756-1838). Na de fusie met het Sint Jozef 
Ziekenhuis in 1992 veranderde de naam in Groene Hart 
Ziekenhuis, Bleulandlocatie.

Tot besluit

De zorg voor patiënten in de ziekenhuizen heeft de af-
gelopen eeuw een stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. Aanvankelijk was er slechts sprake van verzorging 
door dienstbodes. Een bedstede of krib, soms met an-
dere patiënten gedeeld, medicijnen en een enkele arts, 
meer was er niet. Na 1900 kwam hierin drastisch veran-
dering. De kennis en vaardigheden van de artsen namen 
sterk toe, terwijl het verplegend personeel steeds be-
ter werd opgeleid. Daarnaast nam het aantal operatieve 
ingrepen exponentieel toe. Dat alles had tot gevolg dat 
ook de ziekenhuizen zowel van binnen als van buiten 
veranderden. Een tocht langs de nog aanwezige toon-
aangevende ziekenhuizen uit de Goudse geschiedenis, 
nu nog op papier, maar straks tijdens de wandeling, laat 
dat duidelijk zien. 
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