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Colofon De Gooi- en Eemlander

Ik haast mij naar de supermarkt. Een jon-
gen spreekt mij aan: „Mevrouw, heeft u
wat geld voor mij? Ik heb net vijftien cent
van iemand gekregen.” Smekende blik. Hij
staat niet helemaal recht op zijn benen, zie ik in de gauwigheid.
Niet van de drank ofzo. Hij mankeert lichamelijk iets. Spasme? 
Ik schud ’nee’. „Ik heb geen contant geld.” Dat is waar. Maar, eer-
lijk is eerlijk, als ik het wel had gehad, had ik het waarschijnlijk
niet gegeven. Wie weet, gaat hij er drank van kopen.
In de supermarkt grijp ik een banaan en sta ik wat te dralen voor
de vitrine met salades. Moeilijk kiezen.
Als ik alles heb denk ik aan de jongen. Hij heeft niets, denk ik. Ik
voel wroeging. Kan ik nou helemaal niks missen? Zal ik hem de
banaan brengen? Of wat brood? Ik leg mijn spullen op de band.
Maar dan zie ik de jongen staan. Aan het einde van de band van
een kassa verderop. Hij heeft twee zakken paprika chips in de
armen en praat opgetogen met een vrouw die gaat pinnen. Zij
doet daarna wat andere aankopen in een plastic zak en overhan-
digt de tas aan de jongen. „Alsjeblieft. Je krijgt ook het bonnetje
erbij, dan kun je laten zien dat het betaald is, mocht dat nodig
zijn.” Hij knikt dankbaar. Ze gaan uiteen.
Ik loop de vrouw achterna. Ik wil weten wat haar beweegt. Ze
heet Renee Gorter, ze is 56 jaar, woont in Heerhugowaard en
werkt in Haarlem. „Ik ben zelf ook heel arm geweest. Het is heel
hard. Ik doe dit vaker”, vertelt ze. „Maar ik geef nooit geld, daar
wordt misschien drank van gekocht. Ik neem ze
mee en laat ze zelf kiezen. Zo’n jongen wil chips
en frisdrank en een wrap. Hij krijgt er ook nog een
belegd broodje bij. Heeft hij even een goede dag.”

Leonie Groen 
l.groen@mediahuis.nl

Wroeging

In de wet staat dat er niet digi-
taal vergaderd mag worden
over een besloten onderwerp.
De informatie die in dat ge-
sprek gedeeld wordt, moet na-
melijk geheim blijven. 

De vergadering van komende
maandag is een inhaalslag van
de commissievergadering van
woensdagavond. Die ging niet

door omdat er technische pro-
blemen waren. De commissie-
leden hebben woensdag wel
besloten dat zij een deel van de
vergadering dus besloten wil-
len. 

Daarom zal dit gesprek ko-
mende maandag eerst plaats-
vinden, tussen 19.30 en 20.15
uur. Daarna worden de openba-
re agendapunten behandeld.
De livestream wordt vanaf dan
aangezet. De commissieleden
zullen overigens tussendoor
niet naar huis gaan, de verga-
dering wordt - met genoeg on-
derlinge afstand - gehouden in
de raadzaal. 

Volgens de griffie is de fysie-
ke bijeenkomst eenmalig.

Fysieke vergadering Hilversum,
vanwege geheime onderwerpen
Leander Mascini

Hilversum ■ De Hilversumse
politiek komt toch fysiek bij el-
kaar voor een raadscommissie-
vergadering. Dat zal komende
maandag plaatsvinden, op de
vergaderagenda staat namelijk
een besloten onderwerp.

Dan is er ook nog de voormalige
ijzergieterij Ensink & Co aan de
(nu) Larenseweg, maar het meest
prominente overblijfsel uit die tijd
is Zonnestraal. Het door ANDB
geïnitieerde sanatorium (bouw
gestart in 1925) werd speciaal ge-
bouwd voor de tbc-patiënten uit de
diamantindustrie. De afnemende
vraag zorgde eind jaren dertig voor
een moeizamere markt. De beurs-
crisis van 1929 betekende de uitein-
delijke doodklap voor de Hilver-
sumse diamanthandel.

❜ Ik wist niet
dat de diamant-

industrie zo’n
groot aandeel

had in de
ontwikkeling en

opkomst van
Hilversum ❜

,,Als je de verhalen achter de ge-
bouwen kent, gaan ze meer leven”,
verklaart wethouder Bart Heller
aan de oostkant van het station,
waar hij een app lanceert waarmee
dit specifieke deel van de Hilver-
sumse geschiedenis een gezicht
krijgt. Met de ’Diamonds are fore-
ver’ fietsroute, ontwikkeld door de
stichting Steengoed Hilversum en
historicus Joppe Schaaper, krijg je
door middel van filmpjes, oude
foto’s, podcasts een beeld van het
belang van die industrie voor Hil-
versum. Die begon in 1887 met de
eerste slijperij, aan de Noorderweg
12. Tot 1930 was het een bloeiende
industrie. 

,,Veel van de diamantbewerkers
kwamen uit Amsterdam. Zij waren
de eerste forensen”, vertelt Schaap-
er, die bij deze applancering als
gids fungeert. Omdat een aantal
Amsterdamse ondernemers onder
het juk van de machtige Algemene
Nederlandse Diamantbewerkers-
bond (ANDB) uit wilden, werd
Hilversum een ideale vervanging
van Amsterdam. ,,Door het trein-

station dat in 1874 in Hilversum
gebouwd werd, was het dorp goed
bereikbaar. Ook de komst van de
Gooische stoomtram tussen Am-
sterdam en Hilversum in 1881 en de
in die tijd lage Hilversumse in-
komstenbelasting speelden een rol
bij gedeeltelijke verhuizing van de
industrie naar Hilversum.”

’Onderkruipers’
ANDB-voorzitter Henri Polak
betitelde de uit Amsterdam ver-
trekkende ondernemers als ’onder-
kruipers’: ,, Zij bieden bijvoorbeeld
werk aan onder de loonafspraken,
dragen geen contributie af aan de
bond (…). Werkgevers die erop uit
zijn de werklieden in het Gooi te
laten sappelen onder zeer bedenke-
lijke arbeidsvoorwaarden – de
zulken zullen wij pogen te contra-
riëren, in het welbegrepen belang
van alle bij ons vak betrokkenen.”
Voordeel voor werknemers zag hij
niet. ,,In Amsterdam in een achter-
buurt wonen en te Bussum of
Hilversum in een klein fabriekje te
werken, komt mij niet zo bijster
aanlokkelijk voor.”

In de toptijd draaiden er maar
liefst driehonderd slijpmolens en
werkten er minimaal 550 mensen
in de Hilversumse diamantindus-
trie. De explosieve groei van 9600
inwoners in 1880 naar krap 32.000
in 1910 (en daarmee de sterkste
groei ooit in Nederland) kwam dan
ook voor een aanzienlijk deel door
de uit Zuid-Afrika afkomstige
diamanten. Het gevolg was ook de
eerste sociale woningbouw in Hil-
versum. 

,,Ik geef hier zelf allerlei excur-

sies, maar ik wist niet dat de dia-
mantindustrie zo’n groot aandeel
had in de ontwikkeling en op-
komst van Hilversum. Leuk om te
zien”, zegt Marian Leeflang voor de
vroegere slijperij Flora aan de
Floralaan.

Met 22 slijpmolens was De Vol-
harding aan de Liebergerweg een
van de grootste in het dorp. Van de
slijperijen is deze als enige nog als
zodanig herkenbaar en hij staat
dan ook op de Gemeentelijke mo-
numentenlijst. Veel gebouwen zijn

echter onherkenbaar veranderd.
Het pand waar Luhrman zelf in
woont (De Bloem) lijkt bijvoor-
beeld nu een gewone garage. 

,,Mijn vader heeft het pand in
1955 gekocht voor zijn taxibedrijf.
Inmiddels is alles wel weg wat toen
voor de slijperij gebruikt werd”,
vertelt Luhrman. ,,Er lagen toen
nog wel allemaal zinken strips op
de vloer zodat de diamanten er niet
tussen de gleuven konden vallen.
Ondanks dat hebben nog wel flink
naar diamanten gezocht hoor.

Maar we hebben er helaas niet een
kunnen vinden”, lacht hij.

Zonnestraal
Aan de Eikbosserweg heeft de
bewoner een hele etage bovenop de
slijperij gezet. Het pand staat - met
vroeger twee slijperijen om de
hoek op de Gijsbrecht van Amstel-
straat - overigens in het vroegere
centrum van de diamantindustrie.
,,In vrijwel alle woningen hier in
de omliggende straten woonden
diamantslijpers”, legt Schaaper uit.

’Bewerkers
van diamanten
eerste forensen’

Verborgen historie: Hilversum als diamantstad

Hilversum kent een voor
velen verborgen ge-
schiedenis. Het dorp
was rond 1912 met der-

tien slijperijen de tweede diamant-
stad van Nederland - na Amster-
dam. ,,Doordat ik in de Diamant-
straat woon, begint er bij bezoe-
kers soms wel wat te dagen, maar
veel mensen weten helemaal niet
dat Hilversum een diamantstad
was”, vertelt Ger Luhrman, die
meedoet aan een fietstocht langs de
slijperijen die het dorp telde. 

❜ Inmiddels is
alles wel weg
wat toen voor
de slijperij
gebruikt werd ❜

Sanatorium Zonnestraal werd gebouwd voor tbc-patiënten uit de diamantindustrie.
FOTO’S MEDIAHUIS

Slijperij Flora aan de Floralaan. Marjan Leeflang: ,,Ik wist niet dat de diamantindustrie zo’n groot
aandeel had in de ontwikkeling en opkomst van Hilversum.”

Op het pand aan de Eikbosserweg is een woonlaag toegevoegd. De vroegere spijperij De Bloem. Ger Luhrman: ,,We hebben nog wel gezocht naar diamanten hoor.”
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Vorig jaar verliet Tepper (69, op de
foto in het midden) na 32 jaar zijn
woning aan de Heuvellaan. ,,Ik
moest me en beetje voorbereiden op
de toekomst’’, zegt hij er zelf over.
,,Op mijn huidige woonplek is een
lift, wat het allemaal net iets makke-
lijker maakt.’’

Maar in het wooncomplex aan de
Heuvellaan zijn ze hun oud-buur-

man niet vergeten. Toen de afgelo-
pen weken huurders van Het Gooi
en Omstreken hun favoriete buur-
man of -vrouw mochten nomineren,
besloot Rachid Karkari (links op de
foto) zijn voormalige buurman voor
te dragen. ,,Meindert stond en staat
altijd klaar voor zijn buren. Hij
hield het apartementencomplex op-
geruimd en netjes. Meinert is zo toe-

gewijd en betrokken dat iedereen al-
tijd bij hem terecht kan voor een
luisterend oor en goed advies’’, al-
dus Karkari.

Speciaal voor de eervolle onder-
scheiding kwam Tepper zaterdag,
Nationale Burendag, even langs bij
zijn oude buren aan de Heuvellaan.
De prijs kreeg hij uit handen van
woonconsulent Bert Froom (rechts
op de foto) van het Gooi en Omstre-
ken. ,,Het is heel bijzonder dat zelfs
als je er niet meer woont, mensen je
niet vergeten zijn. Dat doet wat met
je’’, aldus Tepper.

Vorig jaar reikte de corporatie de
Buur van het Jaar Award voor het
eerst uit. Toen ging de onderschei-
ding naar Anki Coumans uit de 1e
Oosterstraat.

’Bijzonder dat de mensen
me nog niet vergeten zijn’
Ronald Frisart

Hilversum ■ Geld levert het Hil-
versummer Meindert Tepper niet
op, maar eeuwige roem is sinds za-
terdag wel zijn deel. Woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstreken ver-
blijdde hem met de Buur van het
Jaar Award.

Van links naar rechts Rachid Karkari, Meindert Tepper en Bert Froom. FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Meindert Tepper
wint de Buur van
het Jaar Award

Ontwikkelaar De Rooij is nog in
gesprek met aannemers, die door
grote drukte weinig tijd hebben
om offertes te maken. Volgens
Majoor zijn alle plooien gladge-
streken met omwonenden. Maar
nu dient zich een ander probleem

aan, de uit de pan schietende hui-
zenprijzen. ,,De prijzen die twee
jaar geleden genoemd werden
kunnen nu in de prullenbak”,
zegt hij. Het gaat om huur- en
koopwoningen.

Er wordt gefaseerd gebouwd.
Na de eerste fase van 45 flats volgt
er nog een tweede deel, waardoor
er uiteindelijk 64 staan op de plek
van het vroegere garagebedrijf
Autorooij bij de rotonde. Verke-
ken heeft de ontwikkelaar zich
ook op deze gevoelige plek vlak-
bij het beschermde akkergebied
van de Eng. 

Er was onder meer gesteggel
over de zichtbaarheid vanaf de
Eng. Daarna was het ook nog
moeilijk om de neuzen van de
buurt een kant op te krijgen om
lange gerechtelijke procedures te
voorkomen.

Er rust geen zegen op Soester
bouw 45 flats Phylomena Staete
Jetty Claus

Soest ■ Aspirant-kopers die al
twee jaar geleden een optie heb-
ben genomen op een van de 45 ap-
partementen van Phylomena
Staete moeten het nu wel beu
zijn. De meesten hebben inmid-
dels een ander huis gevonden. De
bouw aan de Soesterbergsestraat
2 gaat voorlopig nog niet starten,
ook al is begin dit jaar de vergun-
ning afgegeven. Makelaar Edwin
Majoor verwacht dat pas in 2021
de vlag uit kan. 


