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“Zoowel bij leeken als bij ingewijden heerscht 
nog veelal de meening, dat kinderen de 
patiënten zijn der Voorzienigheid”.  

Zo lagen de papieren toen in 1853 de bekende 
Pruys van der Hoeven deze woorden schreef.  
En dat was ook de overtuiging van de 
overheid!

Dr M.J. van Lieburg







"De gedachte ligt voor de hand te vragen, hoe 
het kwam, dat er nog 18 eeuwen na Christus 
moesten verloopen alvorens de hygiëne van 
het kind eenigszins tot haar recht kwam en 
men meer zorg ging besteden aan het arme 
zieke kind“.

Dr  M. Denekamp, juni 1902.
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Florence Nightingale
1820 - 1910
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“De verpleegsters van zieke kinderen moeten meer 
beschaafd zijn dan de gewone dienstboden in een 
hospitaal. Zij moeten de ziekenverpleging niet louter 
als bedrijf of als kostwinning uitoefenen, maar de 
waarachtige liefde voor de kinderen moet haar 
geschikt maken, om met edele zelfopoffering en 
heilige toewijding de moeielijke taak, die zij op zich 
genomen hebben, naar behoren te vervullen" .

De Monchy,  1864



"De bakermat van de kinderziekenhuizen moet niet 
worden gezocht in de wetenschap, maar in de 
filantropie".

Van Wely,  1899



Het eerste nummer van het 

Nederlandsch Tijdschrift voor 

Geneeskunde, verschenen begin 

januari 1857. De lange lijst van 

redacteuren weerspiegelt het 

ontstaan van het tijdschrift, waarin 

vijf bestaande tijdschriften 

samengingen.



Grote Markt met stadhuis in 1858. 

Tekening door Johann Poppel. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Poppel&action=edit&redlink=1






Singelstraat, toevluchtsoord voor meisjes
Vervaardiger F. van Wolde,  1909

Afkomstig uit  Groninger Archieven
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Armenwijk in de stad Groningen anno 1925 in'De Krimp', een gang aan de oostzijde van het Schuitendiep. 
Nu is dat de Turfsingel tussen de Vlasstraat en Bloemstraat. 

Bron: ©RHC Groninger Archieven 
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Foto uit 1914 aan de Moeskersgang in Groningen waaruit duidelijk de woningnood blijkt. Het dak van de woning is 
enigszins hersteld met asfaltpapier. Naast de woning een rommelhuisje, dat voorheen een openbare w.c. is geweest. 

(Bron: RHC Groninger Archieven, vervaardiger P.B. Kramer 


