Gerestraat 47
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het
heffen van belastingen voor zijn leger.
Dat is het begin van het kadaster.
Hieronder een deel van de minuutplan van 1832 van Heesselt en met het deel waar het
nu over gaat.
Dat zijn de percelen 183, 184, 185 en 186
In 1832 woonde daar Jan van der Zandt (geboren in 1784 in Opijnen) herbergier getrouwd met Seijke van Maren.
Perceel 183 is het huis met erf en schuur en 184 was tuin met ook een schuur 185 en
186 zijn zijn boomgaarden.
Jan had meerdere percelen. Hij bezat de percelen 183 t/m 190.
hij was getrouwd met Seijke van Maren en ze hadden in ieder geval één zoon Jan Sebastiaan van der Zandt geboren 1-7- 1821 in Heesselt.

Op de kaart is ook te zien dat ern een stoep was naar de dijk in het verlengde van de Gerestraat. Dus aan deze
kant van de kerk.

Jan had dus meerdere percelen. Het perceel 189 staat als ‘moeras’ omschreven en dat was nog van de gracht
van een oude schans uit de 80-jarige oorlog die daar gestaan heeft
Naast deze percelen had hij nog veel meer grond ook in de uiterwaarden.
Ik richt me hier op de percelen 183 t/m 186,
waar nu dit mooie huis staat:

In 1832 is hun zoon Jan Bastiaan 11 jaar oud.
Jan was tapper/herbergier. Dus het huis dat hij bewoonde was een herberg/kroeg.

Op 9 augustus 1847 overlijdt Jan van der Zandt.

Hierboven de volkstelling van 1840. Van de 164 huizen staan er zo’n 120 in Varik en 44 in Heesselt. Je ziet dat
er meer huisgezinnen zijn dan woningen. Dus er waren soms meerdere gezinnen in een woning.

Het is niet makkelijk te lezen, maar hier staat in de legger dat Jan van de Zandt eigenaar is. In 1847 overlijdt
Jan en is Jantje van der Zandt eigenaresse. (Hun dochter). De perceelnummers zijn 183: huis en erf (384 m2),
184 tuin (436 m2) en 185 boomgaard (173 m2) en186 boomgaard(1028 m2).

In Dienstjaar 1873 dat betekent in 1872 is op perceel 183 het huis afgebroken en een nieuw huis gebouwd op
perceel 184 en het terrein is veranderd. Dus krijgen de percelen een ander nummer.

Op 14 mei 1872 maakt de landmeter deze tekening van de wijzigingen. Je herkent de vorm van het huidige
gebouw. Er staan ook twee hooibergen op. De perceelnummer zijn nu 888, 889, 890, 891, 892, 893.

De wijzigingen staan hierboven met de oppervlaktes erbij.
Te zien is ook dat het huis op perceel 181 en 182 stond ook al eerder afgebroken was en de percelen al samengevoegd waren tot nr 885.

In 1885 erft Cornelis Andries van Waarden. landbouwer, een aantal percelen van Jantje

Onder andere de percelen 890, 891, 892 en 893.
in 1886 is er weer een scheidng in perceel 891

Om een idee te hebben van de connectie van de eigenaren van deze percelen en hun familieband geef ik even
een stamboompje weer.
Jan van der Zandt (tapper)
X
Sijke van Maren

Aaltje van Riemsdijk
Anna Maria van der Zandt
*9-2-1818 - 6-3-1861
X 1886
X 1862
Cornelis Andries van Waarden
*18-6-1822 - 16-10-1906
Trouwt dus drie keer, de 2e x bij Anna Maria was dispensatie nodig.
En bij Aaltje was zij 19 jaar en hij 63!!! 44 jaar verschil.

Jantje van der Zandt
*1813 - 12-2-1884
X 1858

Anna Maria Sijke Jantje van Waarden
* 6-3-1861-overl. 2-2-1918
X
Jan Hendrik de Geus (wethouder)
*29-5-1859 te Gameren
1. Peter Cornelis de Geus		
3-11-1883
2. Anna Maria Jantje de Geus		
22-10-1884
Allen wonende in de
3. Maria Berendina de Geus		
18-10-1885
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4. Cornelia Andriana de Geus		
10-2-1887
op 1 nov 1893
5. Dirk Hermen de Geus		
16-4-1888
bij de volkstelling
6. Jan de Geus				
9-3-1889
7. Fredrik Willem de Geus		
3-4-1890
8. Johannis de Geus			
13-8-1891
9. Dina de Geus			
1-1-1893
10. Roelof de Geus			
19-12-1893 / 19-2-1894
11.Cornelis Andries de Geus		
15-3-1895
12. Hendrika Maria de Geus		
18-1-1896
13. Wijntje Charlotte Hendrika Catharina de Geus 5-8-1898
14. Aart Marinus Antonie de Geus 2-9-1900
6. Jan de Geus
*9-3-1889 / 23-1-1965

X

Jacoba Hermina van der Koppel
*30-10-1893 / 27-01-1989

Jan Hendrik de Geus en Hendrika Maria de Geus (zijn dochter) zijn de nieuwe eigenaren. Samen met Wijntje
Charlotte Cathartia de Geus (een andere dochter)

In 1906 wordt een grote hooiberg gebouwd worden de twee oude hooibergen gesloopt.

De percelen 889, 890 en 891 worden
samengevoegd tot perceel 1073.
Samen 6530 m2.

In 1923 is er weer een splisting en in 1947 is er een afgifte van een legaat.

Dan Krijgt Jan de Geus (Jan Hendrikszoon) de bezittingen waaronder perceel 888. 892 en 1073 die worden
samengevoegd tot een nieuw perceel in 1954: 1199

Tevens wordt in 1956 het stuk weg met de stoep die naar de dijk leidde afgesloten en wordt toegevoegd aan
het perceel 1199. Maar dat stukje blijft nog wel van het Polderdistrict. (340 m2)

Op 23 januari 1965 overlijdt Jan de Geus

Jacoba Hermina van der Koppel heeft het vruchtgebruik met 7/12 deel en de kinderen hebben ieder 1/12
deel.

In 1973wordt alles verkocht en de percelen worden gesplitst in twee nieuwe percelen 1440 en 1442.
Op perceel 1440 wordt een nieuw huis gebouwd door Johannes Franciscus Kool en op perceel 1442 wordt de
grote hooiberg afgebroken.

In september 1974 wordt perceel 1442 weer gesplitst en wordt de oude weg met stoep een eigen perceel met
nummer 1465 en de rest krijgt nummer 1466.

In 1997 wordt een deel langs de dijk eraf gehaald en krijgt het perceel weer een ander nummer: 1616 en het
oude pad krijgt 1614.

In 2016 wordt het peceel gesplitst in 1671 en 1672.

Dit huis is gebouwd in 1872 en is dus bijna 150 jaar oud.
Dit is het stukje geschiedenis van dit huis.

