Kleine monumenten (20)

Blok afdakswoningen uit de rçe
eeuw voor slopershamer behoed
Lco Nijkamp

Sumatrastraat 61 - 71

foto Leo Mettcruith

Als je bu iten T w ente het woord afdakswoningen laat vallen, weet niem and waar
j e het ove r hebt. De be nam ing slaat o p het uit erlij k. Het dak loopt aan de
achte rkant aanzienlijk lager naar be nede n dan aan de voorkant. Dit type
volkswoning , met ee n ope n zolder zo nder brandmuren ove r het hele blok ,
stam t uit de begintijd van de textielindustrie. Vele van deze som be re rijtjes
hui zen hebben hun leven tot ve r na de Tw eede Wereldoorlog weten te rekken.
De ontw ikkeling van huisnijverheid tot tabrieksproduktie zette in de tw eede
helft van de I ge ee uw in . H et leidde tot het einde van het spinnen en w even als
bijverdienste op de niet renderend e agrarische bedrijven. Duizenden boeren
kwamen in de fabrieken ter echt en verdiende n daar ook slecht, zodat zij
genoodzaakt waren de landbou w nu als neven beroep te blijven uitoefenen.
Wi e voor het op en neer lop en naar de fabriek te ver w eg woonde, probeerde
nabij de w erkplek woonr uim te te vinde n. M aar de ze was door de snelle
bevolkings groei nog nauw elijks te ve rkrijge n. Vaak moest met het w on en in
stallen, schure n, kipp enhokken en dergelijke genoegen w orde n geno me n. D e
bouw van afdaksw onin gen bood uitkomst. Volgen s de socioloog dr. A.l3\on k in
zij n boek FabriekCII Cl/ mensdien ( 1929) werde n zij destijds als beh oorlijke
arbeide rswon inge n besch ou w d. De werkgevers lieten ze dicht bij hun bedrijven
bou w en. M eestal in rij tjes van zes of meer met de voorgevel pal aan de straat en
soms met ee n bro od- of kru idcni crsw in kclrjc aan het eind. De bezoeker stond
na ope ning van de voo rde ur ni e teen in de kame r, die door bedsted en en ee n
aardappelke lde r van de klein e keuken daarachte r was gesche ide n. Volgen s l3\on k
is toen het gezegde 'Kick ter I/og es wier ach ter hen' ontstaan. Aan het
binnenplaatsj e achter het hu is bevon d zich ee n schuur en 't huuskc (privaat) en
verv olgen s een moestuin .
De eerste bew on ers w aren boer en uit deze stree k. Later kw am en de
importgezinn en uit plattel and sgebied en elders in het land. Tensl otte w erd en zij
bewoond door gezinn en die m et het venten lang s de w eg hun bro od
probeerden te verdienen.
In de tijd van de wel vaart zij n de vaak tot krotten vervallen hui zen verdwene n .
Een enkel com plex is gro ndig gerestaureerd, zoals dat aan de
Sumatrastraat 6 [ - 7 I uit 1888 op de fot o . H et is op de monumentenlij st
van de gemee nte geplaatst.
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