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Franciscus Gasthuis is van oorsprong een katholiek 

ziekenhuis; Sint Franciscus Gasthuis. Franciscus 

van Assisi is de stichter van de orde der 

Franciscanen die, nadat hij op negentienjarige 

leeftijd ernstig ziek was geweest, zijn rijkdom 

aflegde in verbondenheid met de armen van deze 

wereld en zijn leven wijdde aan God. Een 

belangrijk moment uit zijn leven is de ontmoeting 

met een melaatse man, die hij eerder uit de weg 

ging, maar nu omarmde en herkende als een 

schepsel van God. Sindsdien vormt de zorg voor zieken dan ook een 

belangrijk onderdeel van het leven van Franciscus en zijn broeders. 

Franciscus van Assisi leefde aan het einde van de twaalfde eeuw (1181-

1226). Hij is vooral bekend door zijn grote liefde voor de natuur, mensen 

en dieren. Zijn sterfdag, 4 oktober, is daarom beter bekend als dierendag.  

  

Oppert (1892), armenziekenhuis 

In november 1891 is een voorstel gekomen van pater Hubertus Antonus 

Kusters (1837-1906) om de fondsen van de congregatie van de derde 

orde van Sint-Franciscus van Assisi te besteden voor de oprichting van 

een ziekenhuis voor kosteloze opname voor arme Rooms-katholieke 

zieken. Ook was het de bedoeling dat particulieren zieken hulp zouden 

verlenen in hun eigen woningen. De officiële opening van het Sint 

Franciscus Gasthuis vond plaats op 26 mei 1892. Op de bovenste etages 

van een distilleerderij aan de Oppert in het centrum van Rotterdam 

bevond zich het Gasthuis. Op de eerste verdieping woonden een huisarts 

en een sigarenmaker. Wegens ruimtegebrek heeft het  bestuur van het 

Gasthuis bij herhaling patiënten weg moeten sturen, waardoor er al in 

1893 sprake was van een mogelijke uitbreiding. Uiteindelijk is besloten 

om de etages van de Oppert te verruilen voor een pand aan de 

Schiekade.   
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Nieuwbouw Schiekade (vanaf 1900), paviljoens en hoofdgebouw 

In 1893 is het nieuwe Gasthuis aan de 

Schiekade geopend. De belangrijkste 

verandering was de inrichting van de 

Operatiekamer. Door de verbouwing 

konden er zeventig bedden worden 

geplaatst en twintig slaapplekken voor het 

verplegend personeel. In 1896 volgde 

opnieuw een uitbreiding van het pand. De bedoeling was om het pand af 

te breken en een nieuw pand te bouwen, maar dit was niet meer nodig, 

omdat er begin 1899 een pand naast het huidige pand vrij kwam. Het 

Gasthuis kocht dit gebouw en kreeg hiermee de beschikking over een 

groot terrein. Doordat het Gasthuis dit gebouw kocht, kreeg het 

beschikking over een groot terrein. Hierna kon de bouw van het nieuwe 

paviljoenziekenhuis beginnen. In 1900 was het eerste paviljoen af en in 

1915 is de bouw van het nieuwe hoofdgebouw begonnen. In zeer korte 

tijd was het Gasthuis uitgegroeid tot het grootste particuliere, algemene 

ziekenhuis van Rotterdam.  

1975 - 2014 

Het gebouw aan de Schiekade werd op den 

duur ook te klein. In 1975 werd een nieuw 

ziekenhuis gebouwd aan de Kleiweg. Vanaf 

2002 onderging het Gasthuis grote 

verbouwingen om de patiënten/gasten 

tegemoet te komen met een nog betere 

service. Om te voldoen aan de nieuwste 

eisen in de gezondheidszorg, werd het Gasthuis in 2002 gerenoveerd. In 

2007, vijf jaar later, werd de Huisartsenpost Rotterdam-Noord gevestigd 

op het terrein van het Gasthuis. Ook is dat jaar het Diagnostisch Centrum 

Rotterdam geopend. Hier vinden longfunctieonderzoek, echografisch 

onderzoek, het maken van röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek en 

afname van bloed plaats. Het Aafje ZorgHotel is in 2008 geopend met 66 

kamers. Hier kunnen mensen terecht wanneer zij na ziekenhuisopname 

nog intensieve revalidatie, behandeling of verzorging nodig hebben en 
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wanneer opnameruimte in een verpleeghuis niet direct beschikbaar is. 

Sinds 2008 kunnen inwoners van de gemeente Lansingerland en 

omgeving terecht in de nieuwe locatie van het Sint Franciscus Gasthuis in 

Berkel en Rodenrijs. Locatie Berkel bestaat uit een polikliniek en een 

diagnostisch centrum. Inwoners van de gemeente Lansingerland en 

omgeving kunnen dichtbij huis terecht voor kwalitatief goede medisch 

specialistische zorg. Daarnaast kan men, op basis van een verwijzing van 

huisarts of verloskundige, op deze locatie terecht voor diverse medische 

onderzoeken. 

 

Krachten bundelen 
Het sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te 

Schiedam zijn per 1 januari 2015 juridisch gefuseerd. Door deze 

combinatie is een krachtige ziekenhuisorganisatie ontstaan: Franciscus 
Gasthuis & Vlietland. 

 

Historische poort 

Herplaatsing en sponsoring 

De oude toegangspoort van Franciscus 

Gasthuis is een aandenken aan de lange 

rijke historie van het Gasthuis. Bij de 

verhuizing vanaf de Schiekade in 1975 

werd de poort overgeplaatst naar de 

Kleiweg, op de plaats waar zich 

oorspronkelijk de ingang van het 

ziekenhuis bevond. Met de komst van 

nieuwbouwplannen in 2006 zou de poort 

gesloopt moeten worden. Het behouden van de poort zou het ziekenhuis 

ruim € 80.000 kosten. Deze hoge kosten wilde de Raad van Bestuur liever 

besteden aan de patiëntenzorg. Door een actie vanuit het Historisch 

Genootschap Roterodamum ontstond het plan om de poort te behouden. 

Het bouwbedrijf Heijmans, dat al ruim 35 jaar met het Gasthuis 

samenwerkt, zorgde voor het daadwerkelijke reddingsplan. Tezamen met 

een groot aantal andere sponsoren is de restauratie en herplaatsing 

mogelijk gemaakt. Op 2 juli 2009 vond de onthulling van de historische 
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poort plaats. De poort uit 1975 staat nu op het voorterrein van het Sint 

Franciscus Gasthuis. 

Symboliek en afgeleide waarden 

De zandstenen poort is gemaakt en ontworpen door atelier Magry en valt 

onder noemer Nederlandse Jugendstil. De poort is gedecoreerd met 

pelikanen die symbool staan voor de lijdende Christus en het ‘leven geven’ 

aan anderen. Het Gasthuis was aanvankelijk bedoeld voor armenzorg, een 

plaats waar een ‘gast/patiënt’ kon aansterken. De zusters Augustinessen, 

waarvan de laatste in 1995 afscheid nam van het Gasthuis, hebben met 

hun harde werken en vanuit hun roeping een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de patiëntenzorg, de groei en de waarden van het 

ziekenhuis. 

 

 

 

  



Boek 'Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012' 

In 2012 is er een bijzonder fotoboek verschenen: ‘Sint 

Franciscus Gasthuis 1892-2012’. Het boek is samengesteld 

door de Historische Commissie van Franciscus Gasthuis en 

biedt een interessant beeld op het ontstaan van een 

ziekenhuis voor de 'kostelooze verpleging van R.K. zieken' in 

een tijd dat er nauwelijks geld beschikbaar was.  

 

Verschillende fasen 

Van 1893 tot 1976 was het Gasthuis gesitueerd aan de Schiekade. Het 
boek toont de verschillende fasen van het gebouw en de inrichting van de 

afdelingen tot aan de verhuizing naar de Kleiweg.  
Ook het gebouw op de huidige locatie is sinds de oplevering aan 

verandering overhevig geweest. Maar veel meer nog de ontwikkeling op 
medisch gebied, alsmede de inzet van alle betrokken 

medewerkers, hebben het ziekenhuis gemaakt tot wat het nu is. 

Het boek is nog beperkt verkrijgbaar bij boekhandel Snoek, Meent 126, 

3011 JS Rotterdam. 
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