
 

Het bouwjaar van deze woning is 1908. Dit jaartal staat bovenin de dakkapel. 

Op de betonnen palen van de fraaie poort staat 1916. Het huis is geen stolp 

maar een rentenierswoning met een later aangebouwde bijkeuken en stal.   

In 1936 kwamen Simon Dekker en Marie Dekker-Weel en hun gezin hier 

wonen. Het bedrijf werd na het overlijden van vader Simon voortgezet door 

zijn zoons Nico, Piet en Frits terwijl dochter Anne het huishouden regelde.  

De laatste bewoners van dit pand zijn zus en broer Anne en Piet Dekker. Piet 

blijft na het overlijden van Anne in 2016 alleen achter. Hij overlijdt op 28 

december 2016. 

 

Enige tijd daarna worden woning en erf indirect verkocht aan Peter en Carolien 

Schouten. Er wordt een sloopvergunning aangevraagd voor het pand.  

De woning is in de zomer van 2018 ingemeten en gefotografeerd. 
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De boerderij aan de Dorpsstraat in 1926. Op de 

palen staat ook dan al het jaartal 1916. 

 al het jaartal 1916. 

In de sneeuw, 22 december 2007. 

De symmetrische voorzijde van de woning Hek met jaartal 1916 en pad. 



Beschrijving 

De woning heeft een schilddak met blauwzwarte 

pannen. De voorkant biedt een symmetrische aanblik: 

in het midden een fraaie deur met aan weerskanten 

twee ramen. Aan de beide zijkanten een klein schuin 

muurtje met een smal hoekraam, daarboven een 

houten sierrand met een koe erop geschilderd. Deze 

schuin geplaatste ramen geven het huis mede zijn 

charme en zorgen voor extra licht in de beide 

voorkamers.  

 

 

 

 

 

Het smalle raam  rechts. 



Boven al deze ramen en de deur sierbogen van gekleurde bakstenen en 

tegeltjes. Bovenaan de ramen witte houten randen met een kleine versiering. 

In het midden van het dak, boven de voordeur, bevindt zich een houten 

dakkapel met een raam en mooi houtsnijwerk. 

 

Het interieur bestaat uit een lange gang in het midden van 

het pand tot aan de achterzijde van het huis. Aan de 

westkant de ‘gewone’ kamer waarin oorspronkelijk een 

bedstee in de achterwand zat. Er is een schoorsteenmantel, 

de paneeldeuren zijn geverfd in roomwitte en zachtblauwe 

tinten.  

 

 

 

Achter deze woonkamer is de keuken met een schouw die grenst aan de 

bedstee van de kamer. De keuken is eenvoudig met een granieten aanrecht en 

zwart-witte tegels in de gootsteen, een boiler en een kleine kookgelegenheid.  

Aan de oostkant bevindt zich aan de voorkant de pronkkamer met daarachter 

een kamer die als slaapkamer in gebruik was. In de pronkkamer was geen 

bedstee, die zat in de voorwand van de achtergelegen kamer. 

Kasten in de slaapkamer aan de voorkant. 

De gang. 

Schouw in de woonkamer. Deuren in de woonkamer. 

Slaapkamer aan de voorkant. 



In de jaren zestig is achter het huis een bijkeuken aangebouwd met wc en 

douche. De bedsteden in de woning werden tezelfdertijd weggehaald.  

 

 

Bewoningsgeschiedenis 

Het gezin van Simon (1892) en Marie Dekker-Weel 

(1894) telde zeven kinderen: Theo (1916-1992), 

Nico (1918-1998), Marie (1919-1972), Frits (1924-

2010), Anne (1928-2016), Tiny 1931-1986) en Piet 

(1934-2016).  

 

Simon en Marie trouwden op 6 mei 1914 en 

gingen wonen aan de Simon Koopmanstraat in 

Wervershoof. Simon Dekker was akkerbouwer, hij 

had kleine stukjes land waarop hij vooral kool, 

uien, suikerbieten en aardappelen teelde. 

De woonkamer.  Keuken met granieten aanrecht. 

Keuken met granieten aanrecht. Kookgelegenheid in de keuken. 

De  voordeur. 



Nog volop in bedrijf, april 2009. 

In 1936 verhuisde het gezin naar de Dorpsstraat 45. Bij het woonhuis was 

vermoedelijk al de eerste stal gebouwd met daarachter de hooiopslag en het 

achterland in de Kaag. Dat land bestond uit zware grond, goed voor grasgewas 

en koeien maar niet voor tuinders. Er kwamen dus voor het eerst een paar 

koeien. Het tuindersbedrijf ging langzaamaan over in een veebedrijf.  

 

De Dekkers boerden ouderwets en arbeidsintensief. Er werd 

gemolken op het land met de weidewagen tot deze niet meer 

gebruikt kon worden. Toen er een koeltank nodig was, 

kregen de broers voor op het land een kleine koelmelktank 

die ze voor en na elke melkbeurt naar huis moesten nemen 

om die weer te legen in de koeltank op de dars.  

 

 

 

 

De koeien werden met de hand gemolken 

toen dit elders al jarenlang  niet meer werd 

gedaan. De broers zaten urenlang onder de 

koeien. Pas nadat Frits begin jaren negentig 

ziek werd, schafte men een tweedehands 

melkmachine met twee ketels waarmee dus 

twee koeien gemolken konden worden. Frits 

molk tot zijn 86e jaar en Piet tot zijn 78e. 

 

De Dekkers hadden een voorliefde voor blaarkoppen. Blaarkoppen waren 

sterke koeien die goed melk gaven en makkelijk afkalfden. Ieder lid van het 

gezin had zijn eigen koeien, ook Anne. De broers Nico, Frits en Piet hebben hun 

hele leven met elkaar gewerkt. Nico was getrouwd met Bregje Bijl. Frits, Piet en 

Anne hebben hun hele leven samen gewoond.  

 

In 2012, anderhalf jaar na het overlijden van 

Frits, stopte Piet met melken en werden de 

volwassen koeien successievelijk verkocht. In 

het voorjaar van 2012 ging voor het laatst het 

jongvee naar het land op het Zijdwerk In 

Wervershoof.  

Het smalle  raam links. 

Bord dat getuigt van het boerenverleden 

van de familie Dekker. 



Piet, maar vooral ook Anne, miste de koeien. Anne werd 87 jaar en overleed in 

2016 in het St. Nicolaas (Lutjebroek), Piet overleed in december van datzelfde 

jaar in zijn geliefde huis. 

Hiermee kwam een einde aan een tijdperk: de laatste boer van Wervershoof 

legde het hoofd neer. 

 

Bron: Artikel De familie Dekker, geschreven door Lia de Boer-van der Lee, De 

Skriemer 22, jaarboek 2018, uitgave van de stichting Oud Wervershoof. 

 

 

 


