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Zonnestraal Vakbond bracht geld bijeen voor sanatorium voor diamantbewerkers

Genezen van tbc op de hei
Slechte arbeidsomstandigheden,
kleine, vochtige huizen: nogal wat
Amsterdamse diamantbewerkers
leden aan tbc. In 1928 werd
sanatorium Zonnestraal in
Hilversum gebouwd. Rust, licht en
zon moesten voor genezing zorgen.

Hanneloes Pen
AMSTERDAM
edek uw mond
wanneer
gij
hoest of niest!’
Het bord waarschuwde diamantbewerkers
voor de volksziekte tuberculose. Zij liepen
een groot risico
de ziekte te krijgen, daarom wezen voorlichtingscampagnes rond 1900, toen Amsterdam
wereldwijd nog het centrum was van de diamantindustrie, op het belang van goede hygiëne: ‘Onreinheid is een ijverig bondgenoot van
besmetting’.
Ruim tienduizend voornamelijk Amsterdamse diamantbewerkers werkten bij grote diamantairs als Asscher of in kleinere werkplaatsen,
soms in eigen bezit. De diamantindustrie was
aan het einde van de 19de en het begin van de
20ste eeuw een van de grootste bedrijfstakken
van Amsterdam.
Grote Amsterdamse juweliers als Van Moppes
en de gebroeders Boas lieten eigen fabrieken
bouwen. In de Tolstraat kwam de fabriek van
I.J. Asscher te staan, in de Ruysdaelstraat die
van E. van Dam. De Joodse bedrijven zaten vaak
aan de oostelijke kant van de stad, de christelijke waren meer in de Jordaan en De Pijp gevestigd.
Aanvankelijk waren er vooral Joodse diamantbewerkers, later kwamen er ook christelijke arbeiders bij. Dat er veel Joden in de diamantbewerking zaten, kwam doordat ze zich
daarvoor niet hoefden aan te sluiten bij een gilde. Toetreden tot een gilde was voor Joden immers verboden.

‘B
Marktplaats

Op de expositie Zonnestraal, schip op de heide in
museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt
liggen verschillende originele instrumenten,
waaronder een snijstok om de diamant te snijden, een slijptang en karaatmeter. “We hebben
sommige voorwerpen gevonden op Marktplaats. Het grootste deel is uitgeleend door Gassan, IISG, het Tuberculosefonds of particulieren,” vertelt curator Joppe Schaaper, die de
expositie heeft ingericht.
De diamantbewerkers werkten tegen lage
lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden. Op de slijperijen moesten ze vaak twaalf
uur achtereen werken en ze woonden in slechte,
vochtige woningen in achterstandsbuurten,
met veel mensen in kleine ruimten.
Door het gebrek aan frisse lucht en zonlicht en
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de slechte hygiëne kregen veel diamantbewerkers tuberculose. Een medicijn kwam er pas in
1944. “Tbc was een volksziekte die juist in krottenwijken werd overgebracht. De mensen staken elkaar aan door het vele hoesten,” zegt
Schaaper.
De sociaaldemocraten Henri Polak, oudgemeenteraadslid en zoon van een Joodse briljantslijper, en ‘Kattenburger’ Jan van Zutphen,
die zijn moeder en zus had verloren aan de destijds dodelijke ziekte tbc, organiseerden in 1894
een staking. Samen richtten ze dat jaar ook de
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) op, waarmee de invoering van een
achturige werkdag, financiële ondersteuning
bij ziekte of werkloosheid en het recht op vakantiedagen werden bedongen.
Van Zutphen kwam vervolgens met het idee
om de koperen steeltjes, een restproduct van
het diamantbewerkingsproces, te verzamelen.
Een Delftse hoogleraar bedacht een methode
om zuiver diamantstof uit het diamantafval te
halen. Met de opbrengst hiervan kon de bond in
1919 een bosrijk landgoed bij Hilversum kopen
voor de bouw van een sanatorium voor tbcpatiënten.

Op de expositie zijn zakjes zuiver diamantstof,
een bus voor het verzamelen van koperen stelen
en de collectebussen te zien waarmee geld werd
opgehaald voor Zonnestraal. Het gebouw, met
zijn witte beton, blauwe staal en grote ramen,
ontworpen door architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet, was een wonder van moderne
bouwkunst, ontdaan van tierelantijnen.
Een maquette op de expositie toont hoe groot
het sanatorium was: in het midden van het
landgoed stond het hoofdgebouw met de eetzaal annex film- en theaterzaal. Eromheen stonden twee paviljoens, de zusterkoepel en de
werkplaatsen.

Rieten ruststoelen
Alle gezindten waren welkom in Zonnestraal.
“Een paar duizend Amsterdammers hebben er
gelegen, meestal een tot twee jaar,” schat Annette Koenders van de afdeling Cultureel Erfgoed
van de gemeente Hilversum. Op foto’s is te zien
hoe Amsterdamse diamantbewerkers in rieten
ruststoelen in de buitenlucht liggen.
De expositie over Zonnestraal begint met een
vitrine met sputumbakjes, een filmkijker voor
het beoordelen van longfoto’s, een tas met spui-

