
Walgtsestraat 13
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 
nu over gaat. 
Dat zijn de percelen 320 en 321
In 1832 woonde daar de weduwe van Arnoldus Erning. 
Perceel 320 was een huis met erf en 321 was tuin.
De Korte Stukken heette toen nog Het Kerkstraatje, want de kerk stond toen nog aan 
deze straat.



Mevrouw Erning was rentenierster en had naast perceel 320 en 321 nog veel weiland en bouwland en andere 
huizen. In 1848 is het huis op perc. 320 afgebrand. In hetzelfde jaar begint de nieuwbouw. De percelen wor-
den dan hernoemd in nr. 1449 en 1450. Zij verkoopt het geheel 1864 aan Willem van de Geijn, kastelein. Die 



maakt er dus een café van.
De nieuwbouw is in 1848 . Op de legger van dat artikel (vorige blz.) staat: huis met beugelbaan. Waarschijn-
lijk kon je er dan ook beugelen. Een spel dat je nog kunt vinden in het Openlucht museum.

De nieuwbouw op 29 april 1848 
op perceel 320 dat nu 1449 wordt.

In 1882 overlijdt Willem van de Geijn en 
in 1887 verkoopt de familie het huis met 
beugelbaan en de tuin



Hendrika Golina Formijne echtgenote van Otto Pieter Verweij notaris in Geldermalsen is de nieuwe eigena-
res van de percelen 1449 en 1450. Zij verkoopt de boel in 1891.



Cornelis Visee de rietdekker die woonde in Opijnen, koopt de beide percelen. In 1894 Brand het huis weer af.
In 1895 laat hij het weer herbouwen

Op 3 mei 1895 is de nieuwbouw klaar.
De beide percelen worden samengevoegd tot per-
ceel nr. 1916,  770 m2 groot.
Het staat nu als Huis, schuur tuin en boomgaard 
genoteerd.
In het jaar 1898 verkoopt hij alles.



Jan Jansen schoenmaker koopt het.

Als hij overlijdt in 1953 erft zijn weduwe Elisabeth van der Dungen 7/12 deel.  
Wilhelmus van Koeverden, Johannes Jansen, Hubertus Jansen, Antonius Jansen en Alegonda Jansen krijgen 
ieder 1/12 deel.



In 1958 is er ook een verbouwing. Daar is geen tekening van.

Johannes Jansen, Antonius Jansen en Allegonda Jansen worden ieder voor 1/3 eigenaar. Ook in 1967 is er een 
verbouwing aan het huis op perceel 1916. Het wordt daarna omschreven als: huis, tuin, garage en erf



Johannes en Antonius blijven ieder voor de helft eigenaar van de bezittingen waaronder het huis. 
Op 15 februari 1982 overlijdt Johannes Wilhelmus Cornelis Jansen.
Antonius (Toon) Hubertus Jozeph Jansen (kapper) getrouwd met Alberdina Bretha van Buuren blijft eigenaar 
van zijn helft + 1/8 deel. De rest wordt verdeeld.

Daarvan gaat 1/8 deel naar Henrica Allegonda  Johanna Jansen getrouwd met Wilhelmus van Koeverden. 
1/8 naar Hubertus Antonius Maria Jansen en 1/8 naar Allegonda Helena Elisabeth Jansen weduwe van Lam-
bertus Bod.
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 oktober 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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