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oost west, thuis beter 
Soesterkwartier in Amersfoort  

Bij aankomst bij het huis in het midden van de 

straat ontdekken we dat de voordeur ‘ los’ is.  In 

het deurkozijn van het kamertje direct links in de 

smalle gang hangt een kaartje met de tekst  

‘i.v.m. de kou ( het is begin maart en guur en  

regenachtig) zitten wij achter.’. Het geeft ons het 

idee bij bekenden binnen te stappen. Op de 

drempel van de woonkamer wordt dat gevoel nog 

sterker: het lijkt erop dat de bewoner elk moment 

weer terug kan komen in dit nostalgische         

interieur.  

Het huis oogt redelijk groot en is dat voor de 

maatstaven van 1920 voor een arbeiderswoning 

ook, maar het is wel bedoeld voor een gezin met 

een groot aantal kinderen. Dat beseffende wordt 

het huis in onze moderne ogen plots benauwend 

klein. 

 

In het atelier achter het huis waar eens een grote 

tuin was waar de was gedaan werd en waar je je 

eigen krop sla kon verbouwen, vinden we tot   

onze verrassing een tentoonstelling over de    

gezondheidszorg in de vorige eeuw. Beter      

gezegd: de eerste tentoonstelling in een reeks. 

Dit deel behandelt de kraamzorg. 

De wisselende tentoonstelling zorgt ervoor dat 

het interessant blijft het museum steeds weer te 

bezoeken. 
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6. 



lagen 1. Arbeiderswijk Soesterkwartier te Amersfoort. 

2. De tweede wereldoorlog, bomardementen. 

3. Ook Rietveld realiseert rond 1920 woningen, 

foto : Rietveld-Schröderhuis te Utrecht. 

4. Kraamzorg, foto: tentoonselling in            

Wijkmuseum Soesterkwartier Amersfoort. 

5. Gastenhuizen. Op de foto uit Collectie 

Utrechtsarchief 38434 Gasthuis behoeftigen 

en Minvermogenden ooglijders Utrecht. 

6. De ooievaar als kinderbrenger: het verhaal is 

populair sinds de geboorte van prinses      

Juliana. Foto: nest op stadhuis Oudewater. 

7. Symbool van tijdens kruistochten ontstane 

Maltesererorde. 

8. De waterpomp deed intrede in  de 17e eeuw. 

9. Pas v.a. 1801 nam de overheid de verant-

woordelijkheid voor de Volksgezond-

heid serieus. Op de foto: RIVM te 

Bilthoven. 

10. Kloosters verleenden Zorg 

v.a. vroege Middeleeuwen. 

Foto: Augustijnenkerk Utr.  

 

 

arbeiderswijk  
en volksbuurt en sociale woningbouw 
* zichtbaar vanaf weg maar niet toegankelijk 
 

Amersfoort (A)  

 Museumwoning Soesterkwartier             

St. Bonifatiusstraat 61 

Baarn (B)  

 Rode Dorp, Mesdagplein e.o. 

Utrecht (U)  

 Nederlands Volksbuurtmuseum           

Waterstraat 27 - 29  

 Robijnhof (enige sociale woningbouw van Rietveld) 
 

zorg 
Amersfoort (A)  

 Hofje de Poth, Poort, woningen, regentenkamerl, 

Coninckstraat div. huisnummers 

Bilthoven (Bi)  

 RIVM* Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  

 Utrecht (U)  

 Bartholomeusgasthuis doorlopende 

tentoonstelling en rondleiding op zondag,                 

Lange Smeestraat 40 

 Poort naar voorm. Catharijnegasthuis 
Nieuwegracht 63 

 Verdieping van de Zorg* ontmoetingsruimte 

voor organisaties in de zorg, Churchilllaan 11  

U• 

verbinding 

Bi• 

anders 

maar nabij 

Belgenmonument 

 

Mondriaanhuis, De Stijl 

Kamperbinnenpoort en 
stadsmuur 

Een aantal lagen rond het het Soesterkwartier en 

De zorg.  De nummers verwijzen naar de foto’s. 

B• •A 

Zorg van 500 tot nu 
een niet-compleet overzicht 

500-1100: Men ziet zorg als een van de werken 

van barmhartigheid. / Kloosters zijn centra voor 

gezondheidszorg. / Ontwikkeling van de        

medische wetenschap wordt belet door het  

verbod voor kloosterlingen om in het menselijk  

lichaam te snijden. 
 

1100 - 1500: Lepra en de pest. / Verplegers-

orden voor niet-geestelijken (leken) ontstaan. / 

Tijdens kruistochten ontstaan ridderlijke  

verplegers-orden, o.a.: Orde van St. Jan of  

Maltezerorde, Duitse Orde, Orde van   

St. Lucas. / Macht van burgerij neemt toe en  

burgerlijke verplegers-orden ontstaan, o.a.:  

Orde van de Heilige Geest, Orde van de  

begijnen, Orde van cellebroeders en - zusters, 

en hospitaalbroeders van St.Jan de Deo. /  

Eerste ziekenhuizen in Europa. / 1162: concilie 

van Tours. Geestelijken mogen geen medische 

handelingen meer uitvoeren. Ontwikkeling van 

de medische wetenschap verschuift naar de 

leken-gasthuizen. 
 

1500 - 1600: Beïnvloeding van de geneeskunst 

door: Humanisme. (De mens wordt gezien als  

individu. Ontstaan patientencategorieen en  

bijvoorbeeld verschillende gasthuizen voor  

pestlijders en geesteszieken.), Boekdrukkunst. 

(De medische wetenschap kan verspreid  

worden.), Kerkhervorming. (Verplegersorden 

worden opgeheven of overgenomen door  

burgers. Protestante kerk meent dat de overheid 

verantwoordelijk is voor zorg en niet de kerk.) / 

Door oorlogen in Europa groeit de zorgvraag en 

raken de gastenhuizen overvol. De kwaliteit van 

zorg in gastenhuizen gaat sterk achteruit.  
 

1700 -1800: Schoon water is schaars. / Werk in 

gasten-huizen wordt met minachting bekeken. /  

Opkomst van preutsheid. / Zorg in gasthuizen 

verslechtert verder; alleen de armsten gaan naar 

het gasthuis. Welgestelden worden thuis  

verzorgd en zelfs geopereerd! 
 

1800 - 1850: Bataafse Republiek (1795-1806) 

Volksgezondheid wordt opgenomen in de  

grondwet als aandachtspunt van de centrale 

overheid. De overheid neemt deze  

verantwoordelijkheid echter nauwelijks. 
 

1850 – 1900: Opkomst industrialisatie / sociale 

wantoestanden / 1854:  de Armenwet. / 1865: 

wetten voor de beroepsuitoefening van artsen 

en apothekers en het Staatstoezicht op de  

Geneeskunde. 
 

1900-1950: Zorg voor zieken en armen blijft 

voornamelijk een liefdadigheid van particuliere 

organisaties. tot in de jaren zestig. 
 

1956—nu: met invoering van diverse wetten 

begint de overheid haar zorgverantwoordelijk-

heid te nemen. / Ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport 
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