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“De architect stond bekend  
om zijn rondingen in de  
gevel en glas-in-lood.”

eigenaresse Roby over de Barendrechtse twee-onder-een kapwoning

 

Huis
in de etalage

een kijk je in een bijzondere  
woning in de buur t

Hoewel er regelmatig het één en ander voorbijkomt op 
Instagram, valt mijn mond bijna letterlijk open bij het binnenstappen 

van deze woning. Een twee-onder-een kapwoning op de hoek 
van de Prins Bernhardstraat in Barendrecht met een rijk verleden, 

bijzonderheden en een mooie toekomst. 
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Rondingen
Roby: “Het huis is ontworpen en gebouwd in 
1932. De architect stond bekend om zijn ron-
dingen in de gevel en het glas-in-lood. Wij zijn, 
samen met nog een woning, uniek in de wijk!” 
Roby is, samen met haar man Siebren, sinds een 
aantal maanden eigenaresse van deze 
bijzondere woning. Siebren is aannemer. 
Hierdoor hebben zij besloten grondig te gaan 
verbouwen.  

Onderduikruimte
“Tijdens de verbouwing zijn we van alles  
tegengekomen en kwamen we veel te weten over 
de geschiedenis van de woning. De makelaar 
ontdekte al eerder bij het opmeten dat de zol-
der 70 centimeter korter was dan de verdieping 
eronder.” Tijdens de verbouwing bleek hier een 
onderduikruimte te zitten. Roby: “We weten dat 
er zowel op zolder als in de kelder ruimtes zijn 
gemaakt voor mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moesten onderduiken. Er lag nog 
een klein matras op zolder. Ik heb het gehouden. 
Niemand wil het hebben, maar ik kan het ook 
niet wegdoen.” 
Roby en Siebren lieten het er niet bij zitten en zijn 
op onderzoek uitgegaan. Bij toeval bleek op een 
verjaardag van Siebrens tante een zoon van de 
familie Hooimeijer aanwezig te zijn, de eerste 
bewoners. Hij was toen pas 5 jaar, maar weet 
nog goed dat er voor de onderduikers 
regelmatig extra voedsel gehaald moest worden 
bij de kruidenier. En dat met een Duits hoofd-
kwartier letterlijk aan de overkant van de straat. 

Uitgesproken smaak 
Nadat het huis lange tijd als woning had ge-
diend, is het omgebouwd tot tandartspraktijk. 
Tot voor kort, want toen besloten Siebren en 
Roby dat het opnieuw een woning moest 
worden. En wel voor henzelf en hun drie meiden. 
Muren zijn eruit gehaald, er is een uitbouw 
geplaatst, kamers zijn opnieuw ingedeeld. Noem 
het maar en het is veranderd. Het interieur regelt 
Roby. Ze heeft een uitgesproken smaak en weet 
heel goed wat ze wil. “Meerdere bedrijven keken 
mij aan: ‘een donkere Hongaarse punt?!’  
Met de nadruk op donker en Hongaars, want dat 
was wel een hele beroerde keuze. Mij boeit dat 
niet. Ik vind het mooi.” 

“Ik wilde een vloer met 
een donkere Hongaar-

se punt. Mensen vonden 
dat een beroerde keuze.”
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“In de onderduikkelder  
lag nog een matras. Ik  
kon het niet weggooien.”
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1. Plant in pot
4Suze, Barendrecht

shoppen maar

De foto’s spreken eigenlijk 
wel voor zich. Deze woning 
was bijzonder en is bijzon-
der, maar dan op twee hele 
verschillende manieren.  
Volg Roby op Instagram  
(@roby.dijkshoorn),  
want hoewel het er nu  
al fantastisch uitziet:  
“Voorlopig zijn we nog  
niet klaar”, aldus Roby.

2. Panterstoel
Nuance Interieur, Oud-Beijerland

3. Pantervaas
TED Interior, Barendrecht


