In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje van
de geschiedenis van Gouda in beeld.

Het ‘Sint Jozefziekenhuis’: van weeshuis, ziekenhuis en tehuis
voor ouden van dagen naar woon-zorgcomplex

Het Sint Jozefziekenhuis na de fusie met het Groene Hart Ziekenhuis, gezien vanaf de Graaf Florisweg met op de voorgrond de 2 ganzen
(Foto: Nico J. Boerboom)

Als u op de Graaf Florisweg rijdt
of loopt, ziet u dat er heel wat
verbouwd wordt aan het vroegere
Sint Jozefziekenhuis. Het oude
gedeelte wordt een woonzorgcomplex, daarachter komt
een nieuwbouwwijk.
Het paviljoen, dat opgericht is door
de stichting ‘St. Joseph-Weeshuis’,
is niet gebouwd met één doel voor
ogen. Het moest een ziekenhuis,
weeshuis, een tehuis voor ouden
van dagen én een pension herbergen. De weeskinderen kwamen
van Hoge Gouwe 31, destijds het
rooms-katholieke weeshuis.
Bij de opening van het Sint Jozef
Paviljoen, in het najaar van 1929,
werden de weeskinderen
overgeplaatst.

Tot 1939 heeft het dienst gedaan
als weeshuis.
Het Paviljoen is ontworpen door de
architecten Jac. P. Dessing uit
Gouda en Anton Bartels uit
Heerlen. De bouwkosten
bedroegen bijna 1,3 miljoen
gulden. Er kwamen 40 ziekenhuisbedden en een dames-comité
zorgde voor ‘een overvloedig
uitgeruste kraamkamer’. In de
Goudsche Courant van 14 februari
1931 staat: ‘Thans is een der zalen
als kapel ingericht’.

Advertentie uit de Volkskrant in 1964.
Moeder Overste zoekt leerlingen voor de cursus kinderverpleging.

Kunstwerk en foto Ineke van Dijk

Kapel in het St. Jozefpaviljoen in 1931.
(Foto SAMH)

Het Sint Jozef paviljoen na het bombardement in 1944.
(Foto SAMH)

In de Tweede Wereldoorlog, op 29 november
1944, werd het ziekenhuis gebombardeerd
door Engelse bommenwerpers. Het station
en het spoorwegemplacement waren het
eigenlijke doelwit. Enkele bommen vielen op
het rechterdeel van het Sint Jozef Paviljoen.
Zeventien Nederlanders, allen verbonden aan
het Sint Jozef Paviljoen, zijn daarbij gedood.
Op 30 november 1944 werden zij op de
Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Graaf
Florisweg begraven.
Na de bevrijding werden er meteen plannen
gemaakt om het paviljoen te herbouwen. In
november 1945 ging er een actie van start
waarin inwoners van Gouda gevraagd werd
geld in te zamelen voor de actie ‘Steentjesfonds voor het herstel van het
Sint Jozefpaviljoen’.

Art impressie van de nieuwe woonzorglocatie Sint Jozefpaviljoen.
Ontwikkeld door Domus Magnus.

De naam ‘paviljoen’ werd in 1961 officieel
vervangen door ‘ziekenhuis’
De bejaarden zijn in 1971 verhuisd naar de
nieuw gekomen locatie ‘Huize Savelberg’.

Mocht blijken dat de Both-locatie niet voldoet, dan zal het ziekenhuis in Goverwelle
verrijzen’. Er werd toen alles op alles gezet
om het Sint Jozef voor Gouda te behouden.

In 1979 bestond het ziekenhuis 50 jaar. Er

In 1992 fuseerde het Sint Jozefziekenhuis
met het Bleulandziekenhuis. Na deze fusie
werd de naam Sint Jozefziekenhuis veranderd
in Het Groene Hart Ziekenhuis.

werd een feestelijk symposium gehouden.
Ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan
werden in de voortuin twee bronzen ganzen
geplaatst die gemaakt waren door Ineke van
Dijk. Begin 2014 zijn de twee bronzen
ganzen verplaatst naar het Groene Hart
Ziekenhuis aan de Bleulandweg.
Het ziekenhuis werd te klein. In 1989 meldt
het Reformatorisch Dagblad dat het ziekenhuis zich niet zal aansluiten bij het Bleulandziekenhuis: ‘Er blijven voor nieuwbouw nog
twee mogelijke locaties over: de Both-locatie
en Goverwelle.

De plaquette in de voorhal van het ziekenhuis waarop de namen van de 17 gesneuvelde
medewerkers staan vermeld. (Foto: Nico J. Boerboom)

