Terug in de tijd

Weekblad De Brug

De Hoogt en ‘de zeven schoorstenen’
In ‘de Brug’ van vorige week stond een gedicht van
Joke van der Ark over ‘De Hoogt’. Zij gebruikte daarbij de tekening van Marco Boer en had het ook over
‘De zeven schoorstenen’. Voor wie dit gedicht niet gelezen heeft volgt hier de tekst nog een keer:

Nog duidelijk zijn hier twaalf schoorstenen te zien en niet zoals in
het gedicht van Joke van der Ark zeven. Toen in 1985 deze woningen
niet meer voldeden aan de eisen van die tijd werden ze grondig gerenoveerd en daarna aan particulieren verkocht. Tijdens die renovatie stonden alleen de binnenmuren nog maar.

De Hoogt
Twaalf woningen onder één enkel dak,
gebouwd om personeel te binden,
een gebouw waarvan je een tweede niet zult vinden,
voorzien van, naar de tijd , alle gemak.

De achterkant van de huizen, nog net voor de renovatie

Een sociaal plan waarover men goedkeurend sprak,
want een vereniging was toen nog niet te vinden.
Later zou een goede behuizing zijn af te dwingen
met de nieuwe woningwet op zak.
De zeven schoorstenen, waaraan
het huizenblok zijn naam te danken had
zijn met de tijd verdwenen en het werd aan
onze huidige behoefte aangepast.
Maar, dat het op een monumentenlijst zou staan,
zou de opdrachtgevers vast hebben verrast.

Zowel de binnen- als de buitenkant werden volledig vernieuwd, maar toch hielden de woningen die ‘oude‘ , sfeervolle uitstraling.
Nog steeds is het er goed wonen en een plezier om naar te kijken, het complex staat niet voor niets op de lijst met gemeentelijke
monumenten.

En dan nu ‘De zeven schoorstenen’:

Hierop is nogal wat commentaar gekomen omdat de
inhoud niet klopt met de werkelijkheid. ‘De Hoogt’ en
‘De zeven schoorstenen’ zijn n.l. twee verschillende complexen. Het gedicht zal uiteraard door Joke worden aangepast.
Allereerst ‘de Hoogt’:
Zoals blijkt uit de gevelsteen
in één van de huizen werd dit
complex in 1904 gebouwd.
De opdrachtgever was de
scheepswerf Jonker & Stans
die deze woningen liet bouwen voor zijn werknemers
en zoals in de omschrijving bij de foto in het archief van
het Historisch Genootschap staat was dit een goed voorbeeld van ontluikend sociaal gevoel en tevens om ‘hoger’
personeel te binden.’

Een heel oude foto van ‘De Hoogt’

Deze huizenrij werd ‘De zeven schoorstenen’ genoemd. De woningen dateren nog uit de tijd dat
de oude steenfabriek er nog stond die deze huizen voor zijn arbeiders liet bouwen. Waar stonden deze huizen? Langs de Onderdijkserijweg
vanuit de Oostendam gerekend een kleine100
meter voor de Burg. van Akenwijk. De zwarte schuur in de verte, behangen met reclame
platen, was van kolenboer Aart Hardam maar
maakte vroeger waarschijnlijk deel uit van de
steenfabriek. ‘De oude Steenplaats’ genoemd.
Later toen het terrein van de steenbakkerij sloperij ‘De Holland’ werd woonde er voornamelijk
mensen die op de sloperij werkten.

Op 1 maart 1766 werd door de
zoon van steenbakker van der
Geer de eerste steen gelegd voor
deze huizen op een stuk land dat
de ‘Kortegaerd’ heette. Ruim twee
eeuwen lang werden deze huizen
zeer intensief bewoond en huisden er vaak grote gezinnen. Vaak
woonden zelfs meer gezinnen in
één huis. Op het moment dat de
steenbakkerij werd gesloten bedroeg de huur f 2,72 per week.
Met deze huizen liep het niet zo
goed af als met ‘De Hoogt’. In 1985
werden de woninkjes afgebroken.
De achter-

en voorkant van ‘De zeven schoorstenen.’

Joke van der Straaten

Voor opmerkingen of vragen over deze publicaties of wanneer u zelf een verhaal of onderwerp weet, kunt u contact opnemen met ons archief, iedere dinsdag tussen 09.00 en 15.30 uur 0616428900, met Joke van der Straaten, tel. 01804-23889 of Anneke Verseveldt, tel. 078-6812206. Wij zijn altijd geïnteresseerd in oude anekdotes, verhalen of foto’s. Kijk ook eens op onze
website: histgenhia.nl Foto’s: Tenzij anders vermeld zijn alle foto’s afkomstig uit het archief van het Historisch Genootschap.

