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BINNENKIJKER

STATIG EN
ROBUUST
Dennis Mulder beantwoordt klusvragen

Gelegenheid maakt de dief.
FOTO GETTY IMAGES

Een van de wanden herbergt een ouderwetse bedstee.

ANTI-INBRAAKMAATREGELEN

N

iets zo veranderlijk als mijn meissie. Bij ons thuis
blijft qua interieur nooit lang iets hetzelfde. Toen
we hier kwamen wonen, moest alles wit: de muren, de deuren, de keuken, de trap, het houten schuine
dak, de boekenkast, zelfs de houten slaapkamervloer.
Ik ben bijna een maand bezig geweest. Mijn meissie
hielp wel, hoor, en schakelde vrienden en familie in.
Toen we er eenmaal woonden, moest al snel de boekenkast groen. Daarna was de keuken aan de beurt: zwart.
In de grootste slaapkamer stond een muurtje, dat moest
eruit, voor de badkamer moest een deur komen en diezelfde grootste slaapkamer moest laatst twee slaapkamers worden. Deur eruit, kozijn eruit, stuk muur erin,
nieuw muurtje plaatsen en twee nieuwe deuren. Dat
meissie van mij houdt me goed bezig!

Voorkomen beter
dan genezen
Een inbraak blijft een traumatische gebeurtenis, ook als het pas wordt ontdekt als de inbrekers allang zijn vertrokken. Slachtoffers slapen
slechter, zijn bang in hun eigen huis en gaan
soms zelfs verhuizen. In Nederland werd van
januari tot en met september 2021 zo’n 17.000
keer ingebroken, zo blijkt uit gegevens van LocalFocus: gemiddeld 59 keer per dag.

Binnen en buiten

Bewoners blijven achter met materiële (gemiddeld 2650 euro per inbraak) en emotionele schade. Uit deze week verschenen onderzoek van de
Stichting Nationale Inbraakpreventie blijkt dat
slachtoffers inbrekers het liefst 19 maanden in de
cel zien verdwijnen. De maximumstraffen liggen
nu tussen drie en zeven maanden.

De keuken verhuisde naar de zonnige kant van de boerderij.

Tijdklokken

Veertig procent van de slachtoffers geeft aan
dat ze hun huis beter zouden hebben beveiligd als
ze hadden geweten hoe groot de impact is. Voorkomen blijft de beste remedie. Bij afwezigheid
werken met tijdklokken voor het licht en zorgen
dat de post niet uit de bus puilt: dat soort tips
kent iedereen wel.
Veel mensen zetten echter nog gewoon de grote
kartonnen doos van de televisie of een andere
aangeschafte, dure installatie aan de weg. Zo
wordt duidelijk dat er iets moois valt te halen.
Soms zetten inbrekers tekens op de gevel van een
huis om aan te geven dat er ouderen wonen of dat
de bewoners een paar dagen weg zijn. Of ze steken een tandenstoker in een slot of plaatsen een
takje tegen de deur om te checken of iemand
langdurig afwezig is.
Veel mensen denken dat inbrekers alleen ’s
nachts actief zijn. Maar ze slaan juist overdag toe
als de kinderen naar school worden gebracht of
bewoners naar hun werk zijn. Kerst en oud en
nieuw zijn vanouds ideale dagen.
Vaste verlichting kan een schijngevoel van veiligheid wekken. Toch werkt sensorverlichting
afschrikwekkender. Als het licht aanfloept wanneer iemand om het huis loopt, is dat reden voor
de buren om even te gaan kijken. Een lamp die
opeens aanspringt, trekt de aandacht.

Connie en Maarten van Marrewijk: „Al die
ruimte wilden
we met anderen
delen.”

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal
graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in de verbouwde
landelijke boerderij van Connie en Maarten van Marrewijk in Klein-Dongen (Br.).
door Sigrid Stamkot foto’s Rene Bouwman

Connie nam ontslag om zich helemaal aan het pand te kunnen wijden.

H

Kliko’s

Tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Die maken
gebruik van de spullen die ze voor hun neus zien
staan zoals krukjes, kliko’s om op te klimmen of
zelfs kruiwagens om de buit naar hun auto te
rijden. Ruim de tuin op en doe de deur op slot.
Zet kliko’s niet pal naast het huis; een rand grind
eromheen zorgt voor afschrikwekkend geknars
bij het verrijden. Grind op strategische plaatsen
rond het huis kan sowieso handig zijn.
Achterdeuren en klepramen zijn de meest populaire toegangspoorten. Sloten zijn heel belangrijk. Een klepraam kan worden beveiligd met een
barrièrestang, een combi-uitzetter, dievenklauwen en een raam- of druksluiting. Een deurslot
moet een cilinder hebben die tegen kerntrekken
kan (een schroef in de cilinder draaien en deze
met cilinder en al uit het slot trekken).
Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte
personen. Neem er deel aan of zet er één op; de
gemeente ondersteunt die initiatieven vaak.
Marjolein Schipper

Kozijnen precisiewerk

De boerderij stamt zeker uit 1750, misschien zelfs iets eerder.

Landelijke boerderij uit 18e
eeuw grondig verbouwd

et Rijksmonument op
nummer 13 kent een rijke
geschiedenis van wel 300
jaar. In een akte uit 1750 is
al sprake van een ’stede,
huysinge, hoff ende erve’.
In de dakruiter boven op
het woonhuis staat zelfs het jaartal 1715
met een klokje dat diende om ’s middags
het angelus (gebed) te luiden, waarna men
op het land bad en ging eten.
Het statige en robuuste van dit huis
sprak Connie en Maarten van Marrewijk
aan. „Ik was direct gegrepen door de oude
zolder in de schuur met prachtige balkenstructuur en de authentieke stalraampjes.
Het binnenerf aan de zijkant met de lavendelperken doet bijna Frans aan”, vertelt
Connie.
Met de geboorte van Danise in aantocht
besloot het stel eerst alleen de binnenboel
te verven. Pas later, toen zij het huis op
zich hadden laten inwerken, pakten ze
alles aan. Connie nam ontslag om te werken aan wat zij hun ’masterplan’ noemt.
„Er was zoveel ruimte, zowel in het huis
als in het bedrijfsgedeelte, en ook de tuin
waar vroeger een fruitkwekerij zat. Die
wilden we met anderen delen.”
De keuken verhuisde. „Traditioneel
zitten in dit soort panden de keukens aan
de schaduwkant. Vroeger was er geen
koelkast en zo min mogelijk zon zorgde

Bewoners

Connie (54) en
Maarten (56)
van MarrewijkRodenburg,
dochters Danise
(12) en Lindi ( 9)

Sinds

April 2009

Bouwjaar
Rond 1750

Waar is het toilet?! Een eindeloze gang met wel
tien deuren.

Oppervlakte

ervoor dat etenswaren langer koel konden
worden gehouden. Wij wilden ’m juist aan
de zonnige kant, met zicht op de tuin.”

Aantal
slaapkamers

Training

In het bedrijfsgedeelte worden onder de
naam PLUK trainingslocatie – een knipoog
naar de vroegere functie – trainingen,
brainstorms en vergaderingen gehouden.
Een aardige klus, maar het citaat ’Don’t
dream your life, but live your dreams’ dat
ze bij de verbouwing in 2015 op de muur in
de gang plakten, zorgde voor houvast.
Die gang die het hele huis doorkruist en
in een linker- en een rechtergedeelte

400 m2

4

Project

„Een mooi smeedijzeren hek bij de
oprit. Dat maakt
de aanblik nog
statiger.”

splitst, telt wel tien deuren. „Nog steeds
raken mensen de weg kwijt als ze naar het
toilet gaan”, lacht Connie. Achter een van
de deuren huist een mooie oude kamer
met een heuse bedstedewand en een grote
open haard. Tot de verbouwing diende dit
vertrek als woonkamer, nu is het een
speelkamer. Ook is er een deur naar een
oude kelder die in de Tweede Wereldoorlog als schuilplek diende.
Het interieur is aangepast aan datgene
wat hen zo aansprak: landelijk en robuust,
met een eettafel met boomstammenblad
op een stalen onderstel en grote industriële stalen lampen erboven. De bijzettafels zijn oude kisten. De meest bijzondere
stond al in het huis: een oud leren exemplaar met daarin de boekhouding met
jaartallen uit 1800, waarschijnlijk toebehorend aan een van de eerste eigenaren die
de administratie voor boeren van de omliggende akkers deed.
Foto’s aan de wanden doen het gezin aan
vakanties terugdenken. Op de keukentafel
polaroids van ’alle dingen die leuk zijn’,
maar ook vazen met takken. Het zwarte
blad meet maar liefst bijna vier meter.
Het eerder genoemde citaat hangt nog
altijd aan de muur. Connie: „Elke dag herinnert dat me eraan om stappen te zetten.
Als ik in mijn vaste baan was blijven hangen, had ik nooit gehad wat we nu hebben.”

Twee nieuwe deuren betekenen twee nieuwe kozijnen.
Ik kon die ene hergebruiken, maar ik moest er ook één
zelf maken. Kozijnen zijn er in verschillende afmetingen en materialen. Verder is er een groot verschil tussen binnen- en buitenkozijnen. Buitenkozijnen zijn
vaker groter qua profilering omdat hier ook tochtkaders worden geplaatst en omdat ze vaak tussen de binnen- en buitenmuren worden gezet.
Voor de ene deur hergebruikte ik het bestaande kozijn.
Het nieuwe kozijn moest dus aan deze afmetingen voldoen. Dat is in ieder geval het mooiste. Ik had nog wat
kozijnhout, uit een afvalcontainer gevist. Nieuw kopen
was overbodig, maar het voldeed niet volledig aan de
maten van het bestaande kozijn. Met de zaagtafel was
dat zo opgelost.
Een deurkozijn bestaat doorgaans uit twee zijstijlen en
een boven- en een onderdorpel. Bij binnenkozijnen is er
vaak geen onderdorpel, maar wordt gebruikgemaakt
van een losse drempel. Tegenwoordig laten we ook deze
weg zodat de vloer mooi doorloopt. Uiteindelijk is het
vaak de bedoeling dat er een deur draait in de sponning
van het kozijn, met aan de ene stijl de hangkant-plaats
van de scharnieren en aan de andere stijl de sluitkantplaats waar de deur sluit.

Stevig

De verbinding tussen de twee stijlen met de bovendorpel moet wel stevig zijn. Vanuit een kozijnenfabriek
wordt vaak de pen-en-gatverbinding gebruikt. Het voordeel daarvan is dat je het hout als het ware in elkaar
laat overgaan. Je vergroot eigenlijk de oppervlakte waar het hout elkaar raakt en
wordt verlijmd.
Deze verbinding maken is een hoop
werk. Tegenwoordig is het ook niet
echt meer nodig; met een
paar goede schroeven en
constructielijm maak je
een ijzersterke verbinding. Wel moet je de
profilering netjes laten
overlopen, met name de
sponning. Dit is de aanslag van je deur, die
moet netjes doorlopen.
Dat doe je door het profiel te contramallen. Je
maakt aan de uiteinden
van de stijlen een negatieve uitslag van het profiel van de bovenstijl.
Dan is het een kwestie
van in elkaar schroeven.
Ingewikkeld? De video
staat op mijn YouTubekanaal Mulder Maakt.
Doe-het-zelf-specialist Dennis Mulder bespreekt elke
week klusthema’s. Hebt u
een vraag? Mail naar
klusvraag@telegraaf.nl

