
Korte Stukken 1 (Voorheen Kerk Straatje)
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 Varik en dan het stukje waar het 
hier over gaat. 
Dat zijn de percelen 322 en 323 en 363
In 1832 woonde daar Michiel Schouten getrouwd met Maria Bronmans op 27-10-1832 
Zij krijgen meerdere kinderen waaronder Maria Schouten (1835-1875) die later trouwt 
met Jan Hendrik van het Hoofd en Adriana Schouten geboren op 1-9-1849.
Perceel 322 was huis met erf, 323 was tuin en 363 was zijn boomgaard. 

De ene keer wordt hij Michiel Schouten genoemd en de andere keer Machiel Schouten en in de geboortear-
chieven staat Michael Schouten.



Michiel overlijdt op 20 juni 1856 en zijn vrouw Maria Bronmans wordt eigenaar samen 
met Willem Schouten uit Hurwenen.
In 1860 wordt er een huis gebouwd op de boomgaard, perceel 363. Dit wordt dan ver-
deeld in perceel 1582, huis met erf en 1583 bouwland.



Geboorteakte van Adriana Schouten op 1 september 1849.  Getekend door de toenmalige burgemeester For-
mijne.

In 1866 heeft Anna Maria de weduwe van Michiel Schouten de percelen 323 en 322 verkocht aan Nicolaas 
van der Loo Schipper. Zij behoudt de percelen 1582 en 1583 voorheen perceel 363. 
Nicolaas van der Loo verkoopt het weer in1866 aan Martinus van de Geijn



Martinus van de Geijn verkoopt de percelen 322 en 323 met huis erf en tuin in 1867

De nieuwe eigenaar is Willem van de Geijn Kastelein en landbouwer. Hij overlijdt in 1883 en in 1884 worden 
de percelen weer verkocht. Het huis ligt nu officieel aan de Walgtsestraat



De nieuwe eigenaar is Willem Wakker landbouwer uit Heesselt en hij overlijdt in 1886, maar deze percelen 
blijven nog in de familie Wakker tot 1923 en dan worden ze verkocht. Er staat nu vermeld: Huis, erf, tuin met 
bomen.

Jacob Tamis en familie zijn nu de eigenaars. Hij is bakker.  Op 7 november 1930 overlijdt zijn vrouw Johanna 
Wilhelmina Engelhart. Daar na trouwt hij met Juliana Popma uit Blauwhuis geb. 20-01-1898. Zij krijgen een 
zoon Johannes Maria, die overlijdt op24-02-1937 op tweejarige leeftijd. En eendochter, Wilhelmina Maria  
die op 4 jarige leeftijd overlijdt op20-10-1943 
Jacob Tamis stopt in 1952 met de winkel/bakkerij en verkoopt het huis in 1952. en na nog enige tijd in dienst 
te zijn geweest bij een adellijke familie in de omgeving van Naarden, ging hij in Den Haag van zijn oude dag 
genieten.Zijn laatste jaren bracht hij samen met zijn vrouw door in bejaardentehuis Favente Deo.



Jacobus Marinus Schouten (geb. 30-11-1902) is de nieuwe eigenaar met zijn vrouw Cornelia van het Hoofd 
(geb. 3-2-1915) 
Jacobus Marinus overlijdt in 1971 en Cornelia blijft daar wonen.
In 1981 wordt het verkocht.

Het vreemde is, dat op het huis vermeld staat 1844, terwijl in het kadaster geen vermeldingen staan van ver-
bouwingen of veranderingen van het huis zoals dat al in 1832 op de minuutplan wordt vermeld. 
Dus lijkt het wel of dat hetzelfde huis is als op de kaart van 1832.

Ook apart is dat het huis eerst op de Kerkstraatje 1 was en dan Walgtsestraat 11 en nu Korte Stukken 1.

De namen van e laatste eigenaren  
zijn i.v.m de privacy afgeschermd


