
Tuberculose-epidemie
Tuberculose, kortweg tbc genoemd, is een infectieziekte 
die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium 
tuberculosis. In de volksmond sprak men van de tering, 
omdat de patiënt langzaam wegteert. Tuberculose behoort 
tot één van de oudste infectieziekten en kwam al tijdens de 
oudheid voor. In het lichaam van Egyptische mummies van 
rond 3000 v.C. hebben wetenschappers resten van de 
ziekte aangetroffen. De Griekse arts Hippocrates beschreef 
de ziekte al in de vierde of derde eeuw voor Christus. 
Hij noemde als eerste de aandoening ‘phthisis’, dat ‘wegte-
ren’ betekent. Na de val van het Romeinse Rijk leek de 
ziekte te zijn weggeëbd, maar vanaf de middeleeuwen brak 
de ziekte weer op grote schaal uit. Omdat men niet precies 
wist hoe de overdracht plaatsvond, wist niemand hoe de 
ziekte te bestrijden en bleef een geneesmiddel uit. De 
tuberculose-epidemie die in de negentiende eeuw om zich 
heen greep was dan ook geen nieuw verschijnsel. De 
omvang van de epidemie was mondiaal en verspreidde zich 
snel in de dichtbevolkte en snel groeiende steden. Wie de 
tering kreeg was meestal ten dode opgeschreven. 
Tuberculose was een zeer besmettelijke ziekte en het was 
in die jaren nog niet mogelijk tbc met medicijnen te bestrij-
den. De enige bekende en toegepaste remedie was het 
verblijf in een omgeving met veel frisse en schone lucht. 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden instel-
lingen opgericht om de tuberculose-epidemie terug te 
dringen. Speciale behandelmethoden werden ontwikkeld 
waarbij frisse lucht, rust, heliotherapie (zonlichttherapie) en 
gezonde voeding de beste resultaten leken op te leveren. 

De ontdekking van de tuberculosebacterie in 1882 door 
Robert Koch (1834-1910) betekende een keerpunt in de 
strijd tegen de tuberculose. Door het nieuwe inzicht in het 
ontstaan en de overdracht van de ziekte raakte men door-
drongen van de noodzaak om de tbc-patiënten in aparte 
gebouwen en gespecialiseerde centra te behandelen en 
niet in reguliere ziekenhuizen. Tegen het einde van de 
negentiende eeuw ontwikkelden zich op grond van deze 
kennis op internationale schaal verschillende initiatieven die 
de verstrekkende gevolgen van de tbc probeerden te 
beperken. Na een periode van bouw van barakken en het 
aanpassen van bestaande gebouwen, onder meer door de 
aanbouw van open balkons, werden ook nieuwe instellin-
gen gerealiseerd. In de eerste jaren hadden deze het karak-
ter van een Kurhaus of Spa vanwege het kuren in de frisse 
lucht. Ze richtten zich op de bovenlaag van de bevolking 
die zich de kuur kon permitteren. De architectuur van deze 
sanatoria kenmerkt zich door een traditionele vormgeving 
en stijl, waarbij de gebouwen naast de open balkons nog 
een vrij gesloten karakter hebben. De barakken op het ter-
rein waren van baksteen en/of hout. Pas later werden een 
vernieuwende behandeling met daarbij behorende archi-
tectuur en inrichting ingevoerd.

De tuberculose-epidemie en de ‘sociale quaestie’
Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de ziekte 
nadrukkelijk in verband gebracht met slechte en onhygiëni-
sche woon- en werkomstandigheden waarmee de arbeiders 
in de steden te maken hadden. Men realiseerde zich dat 
het een sociaal vraagstuk was en dit kwam dan ook meer 
en meer aan bod op de internationale tbc-congressen die 
binnen en buiten Europa werden belegd. De sociale impact 
van de epidemie was enorm. De ziekte was levensbedrei-
gend en ziek zijn had grote sociale gevolgen. Wie ziek was 
werd gestigmatiseerd (‘teringlijder’) en uit de maatschappij 
verstoten. In theorie kon iedereen besmet raken, maar in 
de praktijk leefden vooral minder welgestelde arbeiders 
onder omstandigheden die de kans voor hen groter maakte 
om de ziekte te krijgen en kleiner om die te overleven. 
Zonder iets aan deze sociale omstandigheden te verande-
ren, zou de ziekte niet overwonnen kunnen worden en zou 
deze de maatschappij veel werkkracht en geld blijven kos-
ten. Vanaf deze tijd werden dan ook de eerste sanatoria 
voor arbeiders en minderbedeelden opgericht.

Eind negentiende eeuw maakte de geneeskunde een snelle 
ontwikkeling door. Binnen de geneeskunde vond er toene-
mende specialisatie plaats. Ook de aanpak van de tubercu-
lose ging mee in deze ontwikkeling. Begin twintigste eeuw 
werd er geëxperimenteerd met chirurgische behandelme-
thoden. Maar terwijl de geneeskundige aanpak van de 
tuberculose zich verder ontwikkelde bleef de architectoni-
sche ontwikkeling van het sanatoriumgebouw nog achter. 
Architectuur en indeling leunden nog sterk op die van 
Kurhaus, Spa en hotel-pension, waarbij voorbeelden uit 
Duitsland en Zwitserland van grote invloed waren.

Intermezzo – de term sanatorium
Het woord sanatorium betekent letterlijk ‘gebouw dat 
gezond maakt’. Sinds het laatste kwart van de negentiende 
eeuw werd deze term voor verschillende typen instellingen 
gebruikt. In eerste instantie werd de term gebruikt voor de, 
vaak wat luxueuzere, afdelingen van de krankzinnigenge-
stichten waar beter gesitueerde ‘zenuwlijders’ werden 
behandeld in een gezonde, natuurlijke setting. Anders dan 
in het gesticht verbleven de patiënten in de sanatoria vrij-
willig en betaalden ze zelf de kosten voor de opname. Later 
werd de term sanatorium gebruikt voor het gespeciali-
seerde ‘tuberculoseziekenhuis’. Aangezien er nog geen 
medicijn voor de genezing van tbc was werden in het tbc-
sanatorium de verblijfsomstandigheden dusdanig aange-
past en gemanipuleerd dat een optimale situatie ontstond 
waarin de patiënt op natuurlijke wijze van de ziekte kon 
genezen. Dit kwam ook tot uiting in de architectuur van de 
sanatoria. Waar in eerste instantie bestaande gebouwen 
aangepast werden voor het gebruik als sanatorium, verre-
zen vanaf het einde van de negentiende eeuw speciale 
nieuw gebouwde tbc-sanatoria met een eigen typologie. 
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Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw zou 
deze typologie onder invloed van de nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten, zowel op het gebied van de geneeskunde 
als op het gebied van de bouwtechniek, steeds verder ont-
wikkeld en geoptimaliseerd worden. Hierdoor ontstond een 
gebouwtype waarbij functionaliteit voorop stond en waarbij 
de behandeling en aanpak van tuberculose steeds een stap 
verder gebracht kon worden. Het sanatorium veranderde in 
de loop van de decennia van een monumentaal gebouw in 
een gezondheidsmachine.

Een medicijn
In 1928 ontdekte A. Fleming (1881-1955) de penicilline, wat 
een grote doorbraak betekende in de bestrijding van ziek-
teverwekkende bacteriën. Toch duurde het nog tot 1944 
voordat er speci�eke medicijnen voor tbc werden ontwik-
keld. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de sanatoria: 
vanaf 1960 moet worden geconstateerd dat deze overbo-
dig werden en van functie veranderden of werden ontwik-
keld tot regulier ziekenhuis. Toch is tbc nog steeds actueel. 
Door mutaties van de bacil tot resistente vormen, gebrek 
aan toegang tot gezondheidszorg en geneesmiddelen en 
slechte leefomstandigheden, overlijden nog steeds jaarlijks 
1,7 miljoen mensen wereldwijd aan tbc.

Een uitzonderlijk initiatief
In 1903 werd in Nederland het Nederlandsch Centraal 
Comité tot Bestrijding der Tuberculose opgericht. Het 
comité wilde zich aansluiten bij eenzelfde organisatie die in 
Berlijn een jaar eerder was opgericht. Deze initiatieven ten 
aanzien van tbc kunnen gezien worden als onderdeel van 
een bredere maatschappelijke reactie op de zogenaamde 
sociale quaestie: vraagstukken rondom de omstandigheden 
waarin de arbeidersklasse terecht was gekomen door 
industrialisatie en urbanisatie. Zaken als volksgezondheid, 
woon- en arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid 
werden steeds serieuzer aangepakt. Vanuit deze maakbaar-

heidsgedachte trachtten elites de situatie van de lagere 
sociale klassen te verbeteren. In het bijzonder de richtlijnen 
van de Duitse arts Dr. Karl Turban zorgden voor de ontwik-
keling van een meer gezondheidsbewust ontwerp van sana-
toria, met aandacht voor de oriëntatie van ruimtes, zonlicht, 
lucht en hygiëne. Ook het belang van voldoende lichaams-
beweging en arbeidstherapie werd steeds meer onder-
kend.
 
De arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal is een uitzon-
derlijk voorbeeld van de initiatieven die op het gebied 
van de tuberculosebestrijding werden ondernomen. Het 
is het resultaat van een unieke synthese van vooruitstre-
vende sociaal-maatschappelijke, medische en architecto-
nische idealen. De dadendrang en het vooruitgangsge-
loof in deze afzonderlijke domeinen worden tastbaar op 
Zonnestraal. Het is ook bijzonder dat het initiatief voor 
de kolonie vanuit de arbeidersbeweging zelf is geko-
men: bottom-up dus, in tegenstelling tot de top-down 
initiatieven van elite en staat. De patiënt werd benaderd 
op een vernieuwende, holistische wijze, waarin arbeids-
therapie, nazorg en het geestelijk welzijn centraal ston-
den, met als hoogste doel een duurzame terugkeer in 
de samenleving. De moderniteit van deze ideeën komt 
tot uiting in de architectuur, met een origineel en inte-
graal ruimteconcept en toepassing van moderne vor-
men, materialen en bouwtechnieken. 

Het eigenlijke begin van Zonnestraal ligt in 1905. In dat jaar 
richtte vakbondsman Jan van Zutphen van de Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkersbond de stichting Diamant-
bewerkers Koperen Stelenfonds “Nieuwe Levens-kracht” 
(KSF) op. Het doel hiervan was om geld bijeen te brengen 
om sanatoria te kunnen stichten voor arbeiders die aan 
tuberculose leden. Het geld dat werd verdiend met de 
verkoop van koperen stelen, een afvalproduct van het dia-
mantbewerkingsproces, werd in het fonds gestort. Een deel 
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van de �nanciering kwam zodoende van de diamantbewer-
kers zelf, die er bewust voor kozen daarmee voor hun zwak-
kere collega’s te zorgen. Maar ook de werkgevers droegen 
hun steentje bij, zij hadden immers de koperen stelen 
beschikbaar gesteld aan de werknemers en leverden zelfs 
directe �nanciële bijdragen. Dit fonds kreeg korte tijd later 
navolging in België waar de Antwerpse diamantbewerkers 
het Zonnestraal Fonds oprichtten en in de Verenigde Staten 
waar de diamantbewerkers in New York het Diamonds 
Workers’ Copper Wire End Fund oprichtten. In 1917 ver-
veelvoudigden de inkomsten voor het fonds toen het 
mogelijk werd om het afvalproduct boort (diamantslijpsel) 
terug te winnen. Het terugwinnen van boort uit voorname-
lijk kleding werd gepatenteerd door de Delftse hoogleraar 
Henri ter Meulen, die het patent vervolgens aan Jan van 
Zutphen overdroeg.

Met deze middelen kon het KSF in 1919 een landgoed met 
de buitenplaats Pampahoeve in Hilversum aankopen voor 
de stichting van, volgens het eerste idee, een sanatorium. 
In 1920 richtte het fonds een studiecommissie op, waar ook 
de architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet deel van uit 
maakten. Op basis van onderzoek naar sanatoria in binnen- 
en buitenland ontwikkelden zij, in samenspraak met experts 
op het gebied van de volksgezondheid, het vernieuwende 
concept van een self-suf�cient arbeids- en nazorgkolonie 
voor het herstel van tuberculosepatiënten door middel van 
arbeidstherapie. Het uiteindelijke doel was het herstel van 
de patiënten totdat zij gezond terug konden keren naar 
huis als volwaardig lid van de maatschappij. 

Het landgoed, omringd door bos en bouwlanden, was hier-
voor ideaal: centraal in het land gelegen en vlakbij de 
hoofdstad Amsterdam. Het begon vanaf 1919 al met werk-
verschaf�ng: het planten van 275.000 bomen en het bou-
wen van dierenhokken en schuurtjes naar Duikers ontwerp, 
omdat men wegens de crisis moest wachten op realisatie-
mogelijkheden. De villa Pampahoeve werd ingericht voor 
de eerste patiënten en bestaande bijgebouwen werden 
aangepast.

Op 16 september 1925 werd de Vereeniging ‘Zonnestraal’ 
opgericht, de Nederlandsche Vereeniging tot het oprichten 
van Arbeidskolonies voor tuberculoselijders in Nederland. 
De arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal was geboren en 
het complex werd gerealiseerd in de periode 1928-1931 
met toevoegingen als nazorgwoningen in de daarop vol-
gende jaren.1 De naam Zonnestraal kwam van de 
Antwerpse Diamantbewerkersbond (ADB) die in 1895 was 
opgericht. Het fonds van de ADB heette Zonnestraal. Toen 
een naam werd gezocht koos men Zonnestraal als eerbe-
toon aan de Antwerpse diamantbewerkers die heel erg 
onder de Eerste Wereldoorlog hadden geleden.

Ideaal en ambitie
Zonnestraal ontstond op initiatief van bestuursleden van de 
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB), 
opgericht in 1894 om de belangen van de ruim 10.000 
voornamelijk Amsterdamse diamantbewerkers te verdedi-
gen. Het vakbondsgebouw van de ANDB uit 1899, bijge-
naamd ‘De Burcht’, gaf uitdrukking aan de socialistische 
idealen. Het voornaamste doel van de socialistische bewe-
ging in het algemeen en de ANDB in het bijzonder was ver-
hef�ng van de arbeider uit de miserabele omstandigheden 
waarin hij tot dan toe geleefd en gewerkt had. De voor-
mannen van deze beweging ondernamen talrijke initiatie-
ven ter verbetering van de leefomstandigheden van de 
arbeidersbevolking. Zonnestraal is hiervan een buitenge-
woon voorbeeld. Daar kon de arbeider in alle rust herstel-
len van tbc, in een schone en verzorgde omgeving die zou 
bijdragen aan zijn ontwikkeling. 

De focus van de ANDB lag vooral op het verbeteren van de 
beloning en de werkomstandigheden van de diamant-
bewerkers. Dit leidde tot enkele successen, zoals de invoe-

1  Op 12 juni 1928 werden het hoofdgebouw, het H. ter Meulenpaviljoen 
en twee werkplaatsen geopend. Het Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen, 
vernoemd naar de secretaris van het Rode Kruis en het zusterhuis, werden 
in 1931 geopend.

Jan van Zutphen met kleindochter, 1956. Geneesheer-directeur Van Lier in het hoenderpark.
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Of�ciële opening van Zonnestraal op 12 juni 1928.

ring van de achturige werkdag en recht op vakantiedagen 
in 1919. Ook �nanciële ondersteuning in tijden van ziekte 
of werkloosheid ging tot de mogelijkheden behoren. Om 
die doelen te bereiken was een strakke organisatie en lei-
ding nodig: vakbondsdiscipline, tucht en orde. Doordat de 
vakbond er binnen korte tijd in slaagde om een hoge orga-
nisatiegraad te bereiken en zeer streng toezicht hield op 
het innen van de contributies, waren de �nanciële reserves 
bijzonder hoog. Hierdoor kon er een professioneel bestuur 
worden aangesteld en werd een grote stakingskas aange-
legd, waaruit de leden tijdens acties voor betere omstan-
digheden doorbetaald konden worden. De ANDB wordt 
daarom ook wel de ‘eerste moderne vakbond’ van Neder-
land genoemd en had in die hoedanigheid een internatio-
nale faam en voorbeeldfunctie. Na een meeting met boeg-
beeld Ome Jan Van Zutphen, zo genoemd omdat hij gelijk-
waardig midden tussen de arbeiders stond, werd op 19 
augustus 1895 ook in Antwerpen een Diamantbewerkers-
bond (ADB) opgericht. 

Eén van de belangrijkste waarden die aan de vakbond ten 
grondslag lag, was solidariteit: de vraag aan de leden om 
zich op te offeren voor het grotere ideaal. De ANDB 
besefte dat de arbeiders aangesproken moesten worden 
op hun individuele verantwoordelijkheid om een gemeen-
schapsgevoel te creëren en vooruitgang op brede schaal te 
bewerkstellingen. Veel vakbondsleden waren lid van de in 
1894 opgerichte Sociaaldemocratische Arbeiderspartij 
(SDAP), maar de invloed van deze partij beperkte zich tot 
de Tweede Wereldoorlog tot het lokale niveau. Daarom 
zagen vakbondsleiders zich genoodzaakt in allerlei comités 
en verenigingen plaats te nemen, om ook buiten de 
fabriekshal een beter bestaan voor de arbeiders te kunnen 

bevorderen. Met deskundigen en sociaal bewogen mensen 
uit andere vakgebieden bespraken zij welke actie zij kon-
den ondernemen op het gebied van volkshuisvesting, voe-
ding, hygiëne, scholing, de bestrijding van alcoholisme, 
werkloosheid en uiteraard van ziektes als tuberculose. 
Hieruit spreekt een enorm vooruitgangsgeloof en een ver-
trouwen in de maakbaarheid van de samenleving. 
Niettemin met een vleugje paternalisme: het was bijvoor-
beeld mooi meegenomen dat arbeiders minder dronken 
omdat de opbrengst van de koperen stelen niet meer 
rechtstreeks naar het café vloeide.

Het bijzondere aan deze sociaal bewogen initiatieven – 
waaronder Zonnestraal – was dat zij grotendeels van onder-
op georganiseerd werden. Overheid en ondernemers ble-
ven vaak in gebreke bij de aanpak van de woon- en werk-
omstandigheden van de arbeider. Het Koperen Stelenfonds 
was zich er dan ook terdege van bewust dat de oplossing 
van onderop moest komen: “De rijkshulp bij de tbc-bestrij-
ding is ten enenmale onvoldoende, en daarvoor worden 
verschillende groepen gedwongen zelve de tbc-bestrijding 
ter hand te nemen.”2 Toch hield de landelijke regering in 
Den Haag zich niet afzijdig en was het opkomende sociale 
elan niet exclusief sociaaldemocratisch: het was de liberale 
regering Pierson die in 1901 de Woningwet en de Gezond-
heidswet ontwierp, met als doel de leefomstandigheden 
van de bevolking te verbeteren. 

2  Ongeadresseerde brief van het Koperen Stelen Fonds, november 1918. 
International Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), Archief Jan 
van Zutphen, inv. nr. 31.



‘De Sterken voor de Zwakken’
De idealen die in de vakbond beleden werden, kwamen 
op een bijzondere manier samen in Zonnestraal. Met de 
slogan ‘De Sterken voor de Zwakken’, die onder andere 
op de toegangspoort van het landgoed stond, deed 
men een succesvol beroep op het solidariteitsgevoel. 
Je mocht blij zijn als je gezond was en iets kon doen 
voor je medemens die het ongeluk trof om ziek te zijn. 
Als de sterke zou je tenslotte ook in de situatie van de 
zwakke kunnen komen. Er werd collectief gespaard in 
spaarbussen, er werd gedoneerd in de loterijen en op 
zogenaamde Zonnestraaldagen ging men rond met de 
beroemde collectebusjes – een ‘crowdfundingsactie’ 
avant la lettre. 

Centraal bij deze solidariteitsacties stond natuurlijk het 
gemeenschapsgevoel, een bij uitstek sociaaldemocratisch 
uitgangspunt. De diamantbewerkers werden collectief aan-
gesproken: “Vanaf nu worden de koperen stelen ingeleverd 
en gaan we er iets goeds mee doen.” Ook diamantindustri-
elen als Asscher werden (�nancieel) aan Zonnestraal ver-
bonden. De Provincie Noord-Holland stond garant – met 
gemeenschapsgeld – en ook het Rode Kruis gaf een grote 
bijdrage voor de realisering. Ten slotte werden ook lande-
lijk belangstellenden betrokken door middel van collectes 
en propagandamateriaal. 

Gelijkheid in verscheidenheid
De nadruk op het collectieve belang betekende overigens 
niet dat het individu geen plaats had op Zonnestraal. 
Liberale waarden als zelfredzaamheid, vrijheid en eigen ver-
antwoordelijkheid waren sterk aanwezig, niet alleen in men-
tale zin, maar ook in de ruimtelijke opzet van Zonnestraal. 
De patiënten hadden eenpersoons kamers. De zelfred-
zaamheid uitte zich in de werkplaatsen en het omliggende 
landgoed (dierenweide, moestuin, fruitbomen, bijenkasten, 
varkenshokken), waar de patiënten producten maakten en 
gedeeltelijk voor hun eigen voedselvoorziening zorgden. 
Het collectieve aspect van gelijkheid werd op verschillende 
manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door alle patiënten 
dezelfde kamers en toegang tot zon, licht en lucht te bie-
den. Immers, iedereen moest in gelijke mate toegang krij-
gen tot deze helende middelen. Hieruit spreekt een enorm 
gelijkheidsideaal, waarin de overtuiging doorsijpelt dat 
iedereen recht heeft op gezondheidszorg, op gelijke toe-
gang tot die gezondheidszorg en op een gelijke behande-
ling. Daarnaast kreeg elke patiënt een behandeling-
op-maat. 

Collectebusje Zonnestraal.

De sterken voor de zwakken, detail toegangspoort Zonnestraal. 

Eenpersoonskamer van 3 x 3 meter.

De oprichting van een arbeids- en nazorgkolonie speci�ek 
voor arbeiders, was een nieuwe stap in de emancipatie van 
de arbeider in de maatschappij. Ook binnen de arbeiders-
gemeenschap zelf was er sprake van emancipatie: die van 
de zieke arbeider, die uit zijn isolement werd gehaald en 
langzaam weer een plek kreeg in de maatschappij. 
Op Zonnestraal kreeg de zieke arbeider de mogelijkheid 
zich te ontwikkelen, werkkracht op te doen en zich om te 
scholen. Zonnestraal was van allen en voor allen. Daarnaast 
stond Zonnestraal open voor alle gezindten, net als de vak-
bond. Ondanks het feit dat de ANDB voornamelijk joodse 
arbeiders verenigde, werden ook christelijke diamantbe-
werkers vertegenwoordigd. In een periode van sterke nati-
onale verzuiling was deze inclusiviteit bijzonder vooruitstre-
vend. 

Watervogelpark Zonnestraal.
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Vernieuwende aanpak van tbc
Zonnestraal belichaamt niet alleen de idealen van de 
arbeidersbeweging, maar ook een vooruitstrevende en 
vernieuwende medische aanpak van tuberculose. 
Het was dan ook geen sanatorium in de klassieke zin 
van het woord maar een arbeids- en nazorgkolonie. 
Zonnestraal wilde zich niet louter richten op genezing, 
maar op herstel van de volledige arbeidskracht en de 
reïntegratie van de tuberculosepatiënt. Dit vereiste een 
nieuw type instelling, dat fungeerde als schakel tussen 
zorg en maatschappij. Arbeidstherapie was het genees-
middel, rehabilitatie het resultaat. Uitgangspunt hierbij 
was een holistische benadering van de mens, waarbij 
niet alleen fysieke, maar ook geestelijke en sociale fac-
toren bij de genezing een rol spelen. Voorheen onder-
ging een tbc-lijder een rustkuur in een ziekenhuis of sanato-
rium. Tijdens deze kuur waren rust, zonlicht, gezonde lucht, 
voldoende gezonde voeding en hygiëne de belangrijkste 
ingrediënten. Na de rustkuur ging de patiënt in de regel 
weer terug naar huis en werk. Daar was het vrijwel onmo-
gelijk verder te herstellen en was er gebrek aan medisch 
toezicht. De ziekte kwam vaak snel weer terug, wat een 
hoog recidivegehalte tot gevolg had. Dit was een groot 
probleem voor patiënt en gezin en kostte de maatschappij 
bovendien veel geld. Bovendien werden zieke arbeiders 
sneller ontslagen en raakten zij in een isolement, met alle 
sociale en economische gevolgen van dien. 

Om ook in maatschappelijke zin tot volledig herstel te 
komen bleek arbeidstherapie onontbeerlijk en dat werd 
één van de centrale onderdelen van Zonnestraal. Arbeid, 
passend bij het werkvermogen van de patiënt, werd inge-
zet als geneesmiddel en was daarmee meer dan bezig-
heidstherapie. Dit centraal stellen van herstel door arbeid 
met medische ondersteuning was vernieuwend. Het herstel 
werd op die manier onderdeel van het zelfredzaam vermo-
gen van de patiënt, je werkte je een weg terug naar je 
plaats in de samenleving. Essentieel onderdeel van de 
aanpak was dat Zonnestraal de drie-eenheid van de 
voorzorg (preventie), zorg (curatie) en nazorg (revalida-
tie en rehabilitatie) op een vernieuwende manier bena-
derde. Hiermee werd de basis gelegd voor een totale 
en bredere kijk op de gezondheidszorg, die pas decen-
nia later algemeen geaccepteerd werd.

In Nederland stelde de regering in 1918 een Staatcom-
missie inzake de bestrijding der tuberculose in. Deze 
Commissie-Heynsius van den Berg bracht in 1922 haar 

rapport uit, met aanbevelingen voor directe en indirecte 
bestrijding. Voornamelijk persoonlijkheden als Louis 
Heijermans (directeur GG&GD Amsterdam), Arie Keppler 
(directeur Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam) en 
Jan van Zutphen waren groot voorstander van een bredere, 
holistische benadering van de tuberculose-epidemie. 
Zij waren heilig overtuigd van het verband tussen sociale 
misstanden en de verspreiding van tbc en legden de 
nadruk op andere middelen dan alleen medicatie en rust. 
Voorbeelden daarvan zijn armenzorg, verbetering van de 
arbeids- en woonomstandigheden, bestrijding van alcoho-
lisme en slechte voeding en de oprichting van instellingen 
als openluchtscholen, kinderherstellingsoorden en vakantie-
kolonies. Dit alles ter verhoging van de weerstand: voorko-
men is beter dan genezen. 

In 1926 concludeerde het rapport van de Nazorg-commissie 
van de Nederlandse Centrale Vereeniging tot Bestrijding 
der Tuberculose dat voortgezet toezicht noodzakelijk was. 
De stedelijke consultatiebureaus, de gemeentelijke gezond-
heidsdienst en huisbezoeksters vervulden hierin een be-
langrijke rol. Daarnaast zou nazorg bestaan uit algemeen 
sociaal werk (voeding, woning), arbeidsbemiddeling of 
opleiding tot een ander beroep en tewerkstelling in werk-
plaatsen of arbeidskolonies. Met arbeidstherapie en via ste-
delijke nazorg-comités werd de arbeid langzaam hervat, 
zodat patiënten uiteindelijk weer volledig konden re-inte-
greren. Dit was ook één van de eisen van de Invaliditeits-
wet, waaruit sanatoriumopname werd betaald.

Gematerialiseerde ideeën
Hoe kregen deze nieuwe sociaal-medische ideeën vorm in 
Zonnestraal? Toen Dr. J.L. van Lier, die in 1927 werd aange-
steld als geneesheer-directeur, in 1939 terugblikte op de 
voorgaande periode, zag hij dat Zonnestraal een pioniers-
functie op het vasteland van Europa had vervuld dankzij het 
inzicht dat tbc-patiënten onvoldoende waren geholpen met 
een rustkuur. De ambitie was het herstel van de patiën-
ten door een integrale, holistische benadering. Naast 
medicatie werden bij Zonnestraal vorm, ruimte en mate-
riaal ingezet, wat leidde tot een sublieme modernisti-
sche materialisatie van de behandeling van tbc. De be-
doeling was om met Zonnestraal het eerste en ultieme 
model te stichten voor toekomstige instellingen.

Het was overigens niet zo dat de plannen al in het begin op 
een arbeids- en nazorgkolonie duidden. In de eerste fase 
van 1917 tot 1921, was de ambitie een groot sanatorium te 
stichten voor zo’n 350 tot 400 patiënten, met een open-
luchtschool. Dit idee veranderde echter toen de genees-
heer-directeur B. H. Sajet samen met de architecten Duiker 
en Bijvoet in 1922 een rapport uitbracht naar aanleiding 
van hun onderzoek naar bestaande sanatoria in opdracht 
van het Koperen Stelenfonds. Zij gingen op studiereis naar 
instellingen in Nederland en Engeland waar in het bijzon-
der Papworth hen inspireerde.3 Vanaf dat moment komt de 
nazorg, waar veel aandacht aan wordt besteed in genees-
kundige kring, meer in beeld. Nadat Heijermans en H.C. 
Dresselhuys, secretaris van het Rode Kruis, gewezen had-
den op de heilzame werking van arbeidstherapie en daarbij 
Zonnestraal als ideale test case voorstelden, kregen Sajet 

3  Zij bezochten training-colony Borrow Hill en tuberculosedorp Papworth, 
Cambridgeshire (1918), opgericht door Pendrill Varrier-Jones, waar 
nazorgpatiënten met hun families in cottages in het tuberculosedorp 
woonden. Voor de hen bekende instellingen zie verder: Vergelijkende 
Analyse.Tijdelijke werkplaats voor loodgieters in het bos.



en van Zutphen toestemming om een experiment te begin-
nen met een arbeids- en nazorgkolonie. Hun doel was ech-
ter om het stadium van experiment en de stand van zaken 
op het gebied van behandelmethoden (zoals Papworth) bij 
de opening al voorbij te zijn.  

Heilzame omgeving
Zonnestraal brak met de troosteloze ziekenhuis-omge-
ving en gunde de arbeider een mooie, aangename en 
gezonde omgeving, landelijk ingebed, om te verbeteren 
op alle fronten. Er werd een Healing Environment gecre-
eerd, waarin aan alle herstelgerichte aspecten werd 
gedacht. Het ontwerp vormde een vertaling van de 
toen geldende inzichten van de ziekteleer en het pro-
gramma van eisen van de betrokken medici. Met deze 
aanpak was Zonnestraal zijn tijd ver vooruit en is het 
een voorloper op het gebied van de Evidence Based 
Design, dat pas vanaf omstreeks 1980 meer algemeen 
toegepast wordt. Dat gaat uit van een positieve correlatie 
tussen omgevingsfactoren en gezondheid, vooral in psy-
chologisch opzicht. Methodes die inmiddels in verschil-
lende studies zijn bewezen, werden op Zonnestraal al inge-
zet. Voldoende natuurlijke ventilatie, uitzicht op de natuur, 
inrichting van de kamers, privacy naast de mogelijkheid tot 
sociale interactie zijn daar de belangrijkste van. 

Omdat het complex nieuw gebouwd werd, kon alles vol-
gens de nieuwste inzichten worden ontworpen. Er werd 
rekening gehouden met alle moderne eisen, ook met het 
oog op de toekomst. De wijze van verpleging zou in 
nieuwe banen worden geleid. De heersende windrichting – 
westenwind – en de zon gaven als vanzelf aan waar het 
hoofdgebouw en de paviljoens moesten komen. Zij waren 
gericht op toetreding van zonlicht met openheid aan de 

zuid- en zuidoostzijde. De omringende natuur speelde een 
belangrijke rol voor de psyche, het ervaren van rust en een 
gezonde omgeving ter bevordering het herstel. De den-
nenbomen in de omgeving werden verondersteld bij te 
dragen aan gezonde lucht. De windrichting en het geïso-
leerde karakter van de kolonie waren niet alleen van belang 
voor de patiënt, maar ook voor de infectiepreventie. 
Zonnestraal begon als experiment met twee paviljoens. 
Bij de opening werden Bijvoet, Duiker, Wiebenga en �rma 
Meesters Betonbouw geluk gewenst met de “schoone 
schepping van hun geest en van de uitvoering van de 
bouw, die (...) van zich zal doen spreken.”4    

Concept, vorm en bouwtechniek
De medische eisen gaven invulling aan, maar werden ook 
weerspiegeld in de vorm: form follows function. Omdat 
licht, lucht en ruimte de belangrijkste remedie waren tegen 
tbc, moest dit gematerialiseerd worden in Zonnestraal. De 
toepassing van een betonskelet gaf Duiker de mogelijkheid 
de constructie tot het minimaal noodzakelijke terug te 
brengen. Duiker noemde dit de “geestelijke economie”; 
het zo veel mogelijk effect bereiken met zo weinig mogelijk 
materiaal. Het glasoppervlak was maximaal door het toe-
passen van het betonskelet en de dunne en hygiënische 
stalen kozijnen. De speciale blauwe kleur deed de stalen 
delen versmelten met de kleur van de lucht. 
Zoveel mogelijk ramen en deuren konden open; die moch-
ten nooit dicht, behalve bij extreme weersomstandigheden. 
De vereiste balkons en terrassen waren onderdelen van het 
functionele architectonische ontwerp. De openheid zorgde 
voor een optimale uitwisseling tussen binnen- en buiten-

4  Voordracht secretaris Zonnestraal bij of�ciële opening van Zonnestraal op 
12 juni 1928 (Archief Zonnestraal, IISG) 

Detail bestandskaart Zonnestraal (1919) met projectie hoofdgebouw, paviljoens en dienstbodenhuis in landschap, de�nitief ontwerp. 
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Hoofgebouw, zuidwestzijde vanaf Ter Meulenpaviljoen.

Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen.

ruimte, die in samenspel de genezende omgeving vorm-
den. De vele ingangen en uitgangen maakten een geschei-
den verkeersstroom mogelijk van personeel en patiënten in 
verschillende fasen van hun behandeling. Hygiënische, 
gladde materialen en vormen waren vereist. De oliege-
stookte centrale verwarming, naar Amerikaans model, was 
hygiënisch, roet-, rook-, en stofvrij, en maakte snel opwar-
men en afkoelen mogelijk. Plinten en wanden werden in 
ronde hoeken vanaf de vloer opgezet zodat gemakkelijk 
kon worden schoon gemaakt.

Healing Machine
Zonnestraal was een ware ‘Healing Machine’: het herstel-
proces van de patiënt werd gematerialiseerd in het ruimte-
lijk concept van gebouwen en omliggend terrein. Elke stap 
in dit proces kreeg een eigen ruimte en betekende een 
stap verder in het verwerven van eigenwaarde en zelfstan-
digheid, met uiteindelijk de terugkeer naar huis. Daartoe 
werd een strikte volgorde van rustkuur, wandelen en 
arbeidstherapie gehandhaafd. Hoewel een voorwaarde was 
dat de patiënt geen langdurige rustkuur meer hoefde te 
houden, moesten de meesten toch eerst nog een eerste 
fase van rusten en wandelen door. Daarna werden zij 
arbeidstherapeutisch verder behandeld. Dit regime van de 
verschillende stadia van herstel was zichtbaar in de platte-
grond van Zonnestraal. De beredeneerde plaatsing van de 
functies in de architectonische uitwerking was daarnaast 
essentieel voor toezicht en overzicht. Zonnestraal weerspie-
gelde “een uitermate overzichtelijk en praktisch geheel dat 
uitmunt door originaliteit dat voor zover bekend in binnen- 
en buitenland zijns gelijke nergens vindt.”5  

5 Nieuwe Rotterdamse Courant, 30 januari 1927. In maandblad Zonnestraal 
overgenomen. 26/30-1-1927

De ruimte voor de oliegestookte centrale verwarming.



Behandelkamer hoofdgebouw Zonnestraal.

Onderzoekkamer hoofdgebouw Zonnestraal.
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In dit verband was een eigen kamer voor de patiënten een 
zeldzaam feit van fundamentele betekenis, want herstel 
bevorderend. Alleen rust je beter uit omdat je beter slaapt 
en minder stress ervaart. Vanuit de kamer kon men naar 
buiten met de ligstoel naar het overdekte balkon. In de 
periode na de rustkuur kon worden gewandeld op de wan-
delpaden op de heide en in het bos. Wandelen was een 
beproefde therapie, je moest in de buitenlucht bewegen 
om te herstellen. 
    
Daarnaast kon men in de conversatiezaal gezelschap 
opzoeken en werd er in de gemeenschappelijke eetzaal 
samen gegeten en recreatie aangeboden. Door het grote 
beschikbare terrein konden er werkplaatsen en boshutten 
bij gebouwd worden, waar mensen fysiek op krachten kon-
den komen. Geneesheer-directeur Van Lier noemde de 

Of�ciële opening 12 juni 1928, Jan van Zutphen zit met geneesheer-directeur Van Lier aan tafel.

Conversatiezaal in een paviljoen.Geneesheer-directeur J.L. van Lier bij röntgenapparatuur.



Werkplaatsen in aanbouw met patiënten en in bedrijf.

Patiënten stofferen de meubels. Meubels opgesteld in de eetzaal in het hoofdgebouw.

Patiënten in meubelwerkplaats.

werkplaatsen niet voor niets ‘behandelkamers’. De werk-
plaatsen voorzagen in gespecialiseerd werk, zoals houtbe-
werking en metaalbewerking. Op Zonnestraal werden 
onder meer boten, meubelen en �etsen gemaakt en ver-
kocht.  

Patiënten in werkplaats houtbewerking.
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Patiënten in de boekbinderij in een van de werkplaatsen.

Ook in hoofdgebouw werden boeken ingebonden. Werkplaatsen.

Patiënten aan het werk met lintzaag en in de houtdraaierij. Patiënten in machinewerkplaats.



Gemeenschappelijke eetzaal in gebruik als theaterzaal.

Nazorgwoningen 1934.

Boshutjes.

Holistische benadering
Op Zonnestraal gold een holistische benadering van de 
mens. Er was sprake van een samenleving, gericht op her-
stel en deelneming waardoor een wankele relatie bestond 
tussen regime en vrijheid. Het gestroomlijnde herstelproces 
ging gepaard met een strenge dagindeling en een strak 
regime. Er werd toezicht gehouden op hygiëne, dat er niet 
gerookt werd, dat men niet zonder toestemming naar het 
andere paviljoen ging. Toezicht, respect en verdraagzaam-
heid kregen naast behandeling en herstel weerslag in 
Zonnestraal. Daarentegen moesten de patiënten zich goed 
voelen om te genezen en zich psychisch daar niet tegen te 
verzetten. De inrichting werd daarom ook ‘gezellig’ 
gemaakt, onder meer om stress en onderlinge ellende te 
voorkomen en de gemeenschapszin te bevorderen, zoals in 
de gemeenschappelijke eetzaal die ook als �lm- en theater-
zaal dienst deed.

Buiten het hoofdcomplex waren er nog wat losse gebou-
wen op het terrein. De grotere afstand tot de paviljoens 
symboliseerde de grotere onafhankelijkheid van de gebo-
den zorg. De eerste stap buiten de paviljoens was verblijf in 
een van de boshutten die verspreid in het bos aan de 
noordzijde van het hoofdgebouw stonden. Aan patiënten 
die niet meer volledig aan het werk konden, bijvoorbeeld 
vanwege de gevolgen van het verwijderen van een long, 
werd de mogelijkheid geboden in de beschermende omge-
ving van Zonnestraal in gezinsverband in een van de 
nazorgwoningen te wonen. In 1938 werden er nabij de toe-
gangspoort vier gebouwd naar het ontwerp van Duiker. 
Deze werden �nancieel mogelijk gemaakt door de 
Amsterdamse diamantair M.L. van Moppes. Achter de 
woningen staat de gedenkbank ter nagedachtenis aan zijn 
vrouw Eugenie van Moppes-Rose (1857-1932).  
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Tijdlijn ontstaan en ontwikkeling Zonnestraal.

Einde van een experiment
Helaas kwamen er al snel patiënten die te ziek waren voor 
de arbeidstherapie en de rustkuur nodig hadden die 
gewoonlijk een sanatorium bood. De architecten moesten 
het nog niet afgebouwde Dresselhuyspaviljoen aanpassen 
voor patiënten die nog niet de kracht hadden om de ronde 
trap te nemen. De gang kon niet meer worden verbreed 

omdat het betonskelet er al stond, daarom werd een bed-
denlift aangebouwd. Er was een aantal redenen voor deze 
ontwikkeling: andere sanatoria boden zelf een niveau van 
arbeidstherapie aan, waarvoor ze een vergoeding kregen. 
Patiënten werden niet naar Zonnestraal verwezen, omdat 
ze na verblijf in het sanatorium weer in het netwerk van de 
gezondheidszorg in hun woonplaats werden opgenomen. 

Tijdens de bouw werd aan het Dresselhuyspaviljoen een lift toegevoegd (geheel rechts).



Op den duur moest het oorspronkelijke experiment als 
nazorginstelling worden verlaten en kreeg Zonnestraal 
alsnog de functie van een klassiek sanatorium. Toch is 
Zonnestraal de gematerialiseerde, oorspronkelijke ver-
nieuwende ideeën blijven uitstralen. De arbeids- en 
nazorgkolonie Zonnestraal vormt de sublimatie van 
vooruitstrevende sociaal-maatschappelijke, medisch-
psychische en architectonische idealen. De samenwer-
king tussen vertegenwoordigers van die sectoren heeft 
geresulteerd in een integrale aanpak van de mondiale 
tuberculose-epidemie aan het begin van de twintigste 
eeuw met als doel de duurzame genezing van de 
patiënt. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er op Zonnestraal 
Joden opgevangen, totdat die in 1943 werden verraden. 
Het uit de Joodse vakbeweging voortgekomen herstel-
lingsoord kon uiteindelijk aan hen die het meer dan ooit 
nodig hadden geen veilige haven bieden. “Het ideële doel 
is verminkt, geschonden en onmogelijk geworden.”6

Jan van Zutphen zag duidelijk een verband tussen oorlog 
en tbc-bestrijding. “De oorlog van menselijke solidariteit 
tegen menselijk geweld, toen wij vochten om het gereed-

schap en het symbool der liefde te behouden voor het 
edele doel waarvoor het tot stand is gebracht.” 
In 1956, op zijn 95ste verjaardag, trok Jan van Zutphen zich 
terug. Zonnestraal ging door als regulier ziekenhuis.

Referentiefunctie
‘Modern’, ‘voor de toekomst’, ‘onderscheidend’, ‘ten voor-
beeld dienende’: slechts een aantal uitspraken die de initia-
tiefnemers van Zonnestraal deden om aan te geven wat 
hun doel was. Zonnestraal was al tijdens de bouw bekend 
bij de architecten uit de hele wereld en bleef vanaf de 
bouwtijd een studie- en inspiratiebron van het modernisme. 
Vanaf de bouwtijd speelt Zonnestraal als ijkpunt een grote 
rol in de internationale ontwikkeling en perceptie van de 
moderne architectuur en in de opleiding en training van 
architecten en inmiddels ook restauratoren. Zonnestraal is 
vanaf het begin bezocht door professionals en geïnteres-
seerden uit de hele wereld. Eén van de architecten die 
Zonnestraal tijdens de bouw bezocht was de Finse architect 
Alvar Aalto, die daarna het sanatoriumcomplex in Paimio 
zou ontwerpen. Arthur George Stephenson uit Australië liet 
zich door Zonnestraal inspireren. Le Corbusier bezocht 
Zonnestraal in 1932. 
6 A. Scheffer, Ome Jan, het leven van Jan van Zutphen (Amsterdam 1958), 

p. 299.
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Zonnestraal-klok ‘de sterken voor de zwakken’ hing in de eetzaal. Bunkerwoningen 1942, later verbouwd tot nazorgwoningen.

Hoofdgebouw temidden van Ter Meulenpaviljoen (links) en Dresselhuyspaviljoen (rechts) , 1928.



Hoewel gehoopt werd dat de ziekte tuberculose overwon-
nen zou worden, wilden de sleutel�guren van Zonnestraal 
dat toekomstige generaties zich rekenschap zouden kun-
nen geven van de exceptionele minutieuze weerslag van 
sociale, lichamelijke en geestelijke vernieuwing in de 
bestrijding van tuberculose.
Zonnestraal heeft een unieke behandelwijze en omgeving 
ontwikkeld die de internationale lessen op het gebied van 
de tuberculosebestrijding integraal een stap vooruit bracht 

en aanvulde met een eigen visie op de toekomst. 
Zonnestraal heeft in meerdere opzichten nieuwe inzichten  
bijgedragen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg, 
het socialisme en de architectuur en bouwtechniek.
Stromingen die rond het �n de siècle actueel waren werden 
op vernieuwende wijze in Zonnestraal samengebracht en 
verder ontwikkeld, wat zich gemanifesteerd heeft in een 
symbiotisch toonbeeld van functionele architectuur en land-
schap van de Moderne Beweging.

Dresselhuyspaviljoen tijdens viering 12,5 jaar Zonnestraal. 
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Bij aankomst liepen de patiënten de trap op in het glazen trappenhuis naar de eetzaal op de verdieping van het hoofdgebouw.


