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Hulpkaart kadaster 1903. Boerderij Blijvenburg werd in deze periode grondig verbouwd en voor een 
deel vernieuwd. De paarse kleur gee? de contouren aan van de boerderij zoals die er tot de jaren ’80 
van de vorige eeuw hee? gestaan. Daaronder is de oude bouwvorm van de boerderij nog te 
herkennen. Een paar zaken vallen op. De stal is in westelijke richFng fors uitgebreid waardoor er een 
langwerpig gebouw evenwijdig aan de Lee ontstond. Op de vorige foto is deze vorm van de boerderij 
herkenbaar. Aan het ankerwerk in de gevel en de dakconstrucFe is nog te zien waar het nieuwe 
stalgedeelte aansloot op de oude stal. De dakpannen hebben een andere Fnt. Een poot van de U-
vormige stal aan de noordzijde is ook verdwenen. 

Het richFng de brug uitstekende woongedeelte is afgebroken en daarvoor kwam een brede kopgevel 
met vijf grote ramen voor terug. Deze nieuwe gevel lag een flink stuk terug en werd in de lijn van de 
stal gebouwd. De foto uit het vorige arFkel met de oprijlaan vanaf de Hoofdstraat, is enkele jaren na 
de grote verbouwing gemaakt. 

Na hun huwelijk in 1903 zijn Johannes en Klazina op Blijvenburg gaan wonen. Zij kregen drie 
kinderen: Anna Francina, Petronella en Frans.  
Als aanvulling op onderstaand overzicht: Anna is op 30 maart 1992 overleden, haar broer Frans op 22 
februari 1984. 



 

In 1905 verkocht de weduwe Antje van Staalduinen-van der Wel de boerderij met de 36 ha gras- en 
bouwland aan de makelaarsfamilie Kapteijn uit Maassluis. Het is niet bekend waarom ze al haar 
bezi^ngen hee? verkocht, maar het ligt voor de hand dat hier een financiële reden aan ten grondslag 
lag. Het zou te maken kunnen hebben met het uitkeren van de erfdelen van haar overleden 
echtgenoot Frans van Staalduinen aan haar drie nog levende kinderen: Gerritje, Maria en Johannes. 
Zonder verkoop van bezi^ngen was dat veelal een probleem. 

De keuze om alle bezi^ngen aan de familie Kapteijn te verkopen, was niet toevallig. Dochter Maria 
van Staalduinen (1875) was namelijk in 1897 getrouwd met Jacob Kapteijn (1871). Zij kregen samen 
negen kinderen, allemaal dochters.  

 

 

Jacob Kapteijn zal nog niet over de financiële middelen beschikt hebben om het eigendom van zijn 
schoonmoeder Antje van Staalduinen-van der Wel over te nemen. Volgens de gegevens uit het 
Kadaster werd de vader van Jacob, samen met diens broer eigenaar van de boerenwoning met alle 
landerijen: Cornelis Kapteijn Andrzn (1838-1927) en Koenraad Kapteijn Andrzn  (1843-1909). Zij 
verpacheen op hun beurt de boerderij met al het land weer aan de familie Van Staalduinen die ook 
op de boerderij bleef wonen. De twee families zullen bij de verkoop in 1905 daar onderling afspraken 
over gemaakt hebben.  

Maar op 11 mei 1908 sloeg het noodlot weer toe op de boerderij als Johannes van Staalduinen 
plotseling aan de gevolgen van TBC in het ziekenhuis in Del? overleed, slechts 31 jaar oud. Hij liet zijn 
vrouw Klazina met drie jonge kinderen achter. Maar ook het werk op de boerderij bleef liggen en 



moest wel doorgaan. Met hulp van derden zal dat in de eerste periode wel opgevangen zijn, maar 
voor de lange termijn was een oplossing wel gewenst.  

 

Deze foto van de drie jonge kinderen van Johannes en Klazina is bij de boerderij gemaakt toen 
Johannes al in het ziekenhuis in Del9 lag.  

Die oplossing kwam er uit onverwachte hoek. Jacob van den Berg (1874) ging na het overlijden van 
Johannes al snel een belangrijke rol in het leven van Klazina innemen. Jacob was nog vrijgezel en er 
ontstond een nieuwe relaFe. Zij trouwden op 10 december 1909 en bleven als pachters op 
Blijvenburg wonen. Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen geboren. Jacob jr. in 1912 en 
MachFlda Klazina in 1913. 

Na het overlijden van Koenraad Kapteijn in 1909 kwamen de Lierse bezi^ngen allemaal op naam van 
zijn broer Cornelis Kapteijn. In 1924 doet Cornelis Kapteijn op hoge lee?ijd afstand van al zijn 
bezi^ngen in de Lierpolder. Boerderij Blijvenburg met de 36 ha bouw- en grasland worden in delen 
aan verschillende parFjen verkocht.  

Een deel van het bezit langs de Kerklaan verkoopt hij in datzelfde jaar 1924 door aan zijn zoon Jacob 
Kapteijn, die al vanaf 1912  weduwnaar was van Maria van Staalduinen.  

In de volgende delen zullen we aan die nieuwe ontwikkelingen en de verkoop aan derden aandacht 
besteden. 

  


