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Door het verzamelen van koperen steeltjes, een restproduct van
het diamantbewerkingsproces, kon de vakbond een landgoed
kopen voor de bouw van een sanatorium voor tbc-patiënten

Primeur 1852

in Hilversum

Standbeeld voor Rembrandt

Zonnestraal
Sanatorium Zonnestraal, monument van het Nieuwe
Bouwen, werd in delen tussen
1928 en 1931 opgeleverd en
bood plaats aan honderd
diamantbewerkers met tuberculose. In 1957 werd het sanatorium een algemeen ziekenhuis, nadat in 1944 een antibioticum tegen tbc was uitgevonden.
Vanaf de jaren tachtig werden
de gebouwen slecht onderhouden en vervielen ze tot
ruïnes. Eind jaren negentig
werd besloten het complex op
te knappen. De buitenkant is inmiddels gerestaureerd, een
deel van de binnenkant moet
nog worden gedaan.
In 2010 kwam Zonnestraal op
de voorlopige Nederlandse lijst
voor Unesco Werelderfgoed. In
2018 besloot minister Ingrid
Engelshoven van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap dat het
gebouw niet op de definitieve
lijst werd gezet.
Op dit moment zitten in Zonnestraal onder meer een autismecentrum, een tandarts en
medische sportfaciliteiten.

→ Rembrandt, hier nog op de Botermarkt. FOTO GEBR. DOUWES

N

ederland liep met standbeelden en monumenten
bepaald niet voorop. Rond
1800 hadden alleen Rotterdam en Haarlem standbeelden
van beroemde stadsgenoten, respectievelijk Erasmus en Laurens Janszoon Coster. Pas rond 1841 ontstond,
op initiatief van kunstenaarssociëteit
Arti et Amicitiae, het plan voor een
bronzen beeld in Amsterdam. Van

Rembrandt, een verwijzing naar onze
Gouden Eeuw. De onthulling zou elf
jaar op zich laten wachten, maar op
27 mei 1852 stond de Botermarkt
(vanaf 1876 Rembrandtplein) vol.
Uit ramen en op daken probeerden
bewoners een glimp op te vangen van
koning Willem III, die hoopte dat ‘het
gedenkteken getuige moge blijven
waarop de Nederlandsche harten
voor het vaderland kloppen’.

Amsterdammer 1967

Worteltjesthee met Picasso

‘I

k was verbaasd dat hij er zo
jeugdig uitzag,” vertelt Edy
de Wilde op 20 mei
1967, bij zijn terugkeer in het Stedelijk Museum na een bezoek aan
de 86-jarige Pablo
Picasso in Zuid-Frankrijk. De museumdirecteur heeft 90 van de
kunstenaar geleende
werken persoonlijk
teruggebracht. Als dank
schenkt hij de kunstenaar
een aantal Hollandse kazen. Dat
bracht bij Picasso direct herinneringen boven van zijn verblijf in Noord-

Holland in 1905, van de Hollandse
luchten en de forse meisjes. “Dat
onze meisjes hem als een pop
behandelden, heeft de donjuan in hem wel een
knauw gegeven,” zegt
De Wilde lachend.
“Maar ik heb een sterke
indruk van een geweldige zachtmoedigheid
van hem gekregen. Niet
dat duivelachtige, wat je
zou verwachten. Hij dronk
thee gezet van worteltjes.”

→ Edy de Wilde, directeur Stedelijk
Museum van 1963 tot 1985. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
ten en een verpleegstersuniform. Ook staat er
een voorbeeld van een rieten ruststoel uit een
ander sanatorium.
In Zonnestraal was plek voor honderd diamantbewerkers. Ze lagen in eenpersoonskamers aan de zonnige zuidkant van het paviljoen en konden vanuit hun kamer naar de
ruststoel op het overdekte balkon. Er werd gewandeld op de heide en in het bos.
Naast de fysieke gezondheid achtte men ook

De fysieke maar ook de
geestelijke gezondheid
van de arbeiders werd
van groot belang geacht

de geestelijke gezondheid van belang. Er waren
werkplaatsen waar de arbeiders boten, meubelen en fietsen maakten, ook konden ze in de
boekbinderij aan de slag. Op de tentoonstelling
staat onder meer een door de diamantbewerkers gemaakte tafel.

A

msterdam zit vol verborgen
schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we voor de
voormalige D’Seepery van d’Vergulde Hant uit 1608 aan het Damrak 15,
de oudste zeepfabriek van de wereld.
Nu is daar Macau Amusementspaleis
gevestigd. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is
Irene van Kleef. Welke historische
plek zoeken we deze week? Stuur
uw oplossing voor maandag 12:00
uur naar zoekplaatje@parool.nl.

Verwaarloosd
Op de expositie zijn ook foto’s te zien van de Amsterdamse krotwoningen, met wc’s onder het
aanrecht, en van de verwaarloosde gebouwen
van Zonnestraal in de jaren tachtig.
Na de Eerste Wereldoorlog waren de hoogtijdagen van de diamantindustrie voorbij en aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog was het
overgrote deel – 75 procent – van de Amsterdamse Joden vermoord. Antwerpen nam de positie als centrum van de diamanthandel over. De
Diamantbond fuseerde en ging in 1997 op in
FNV Bondgenoten.
Zonnestraal, schip op de heide, tot en met 12 januari
in museum Het Schip aan de Oostzaanstraat 45.
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
van 11 tot 17 uur. Voor excursies naar Zonnestraal:
www.hetschip.nl
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