
Walgtsestraat 3 Varik
In de tijd van Napoleon, zo rond 1810 ging het om het perceel B238 en B239 
Op B238 stond een café: De Zwaan met woonhuis.
Jan van de Gein, (1803-1858), was tapper, herbergier.
Hij trouwde eerst met Anna Maria van Zwol, maar die overleed jong en daarna trouwde hij met Hendrika 
Mol (1811-1881) op 13 december 1832 in Beusichem en ze kregen een stuk of tien kinderen.



In 1849 laat Jan van de Gein de percelen anders opdelen

Als Jan van de Geijn in 1858 overlijdt is zijn vrouw Hendrika Mol de eigenaresse. Samen met Martinus hun 
zoon, die dan 18 is geworden.

In 1865 brand het huis op perceel 238 af.  In dat zelfde jaar wordt weer begonnen met de bouw van een nieuw 
huis/ herberg  op perceel B239. Dit krijgt een nieuw nummer: B1632

De verdeling van de percelen wordt aangepast en krijgen weer een ander nummer: B1652 met huis en 
schuur en B1653 de tuin. 
In 1866 verkoopt Hendrika Mol alles.



De situatie in 1865. Op perceel B1652 het huis met schuur.

De nieuwe eigenaar van ‘De Zwaan’ is Albertus van den Berg (1827-1901), koopman, herbergier, bakker en 
kastelein uit Ophemert. In 1867 breekt hij gelijk de nieuwe schuur weer af. Waarom hij dat doet weten we 
niet. Zijn vrouw is Adriana Verweij. Ze krijgen 13 kinderen.



Veldtekening uit1865



Het perceel wordt weer hernummerd. Nu B1699. Hierboven de situatie in 1867.

In 1891 vinden er weer wat verbouwingen plaats. De herberg wordt uitgebreid met een schuur en een grote 
Hooiberg.



De situatie in 1892.
In 1901  overlijdt Albertus van den Bergh en zijn weduwe erft de herberg samen met hun oudste zoon Gerar-
dus Anthonius van den Bergh. De andere kinderen zijn ieder voor 1/10 eigenaar.

In 1892 wordt er weer aan de herberg verbouwd. Het perceel krijgt nu het nummer B1895. Het stukje grond 
wordt hier  ‘het Rot’ genoemd. Als adres is het nu: Keizerstraat A134



In 1902 verkopen de kinderen ieder hun aandeel aan Gerardus Anthonius van den Bergh, die verder gaat als 
herbergier van ‘de Zwaan’.

In 1910 is er weer een samenvoeging van percelen en krijgt dit het nummer B1895



Een aantal foto’s van Café de Zwaan zo rond 1900 tot 1920

Hier zien we ook nog het brandweerhuisje links van café de Zwaan





In de nacht van 24 april 1940 wordt ‘de Zwaan’ getrof-
fen door een brand. Het café, annex bakkerij, winkel 
en boerderij wordt volledig verwoest.



In 1941 wordt er opnieuw gebouwd.
Hier zijn helaas geen tekeningen van i.v.m. de oorlog.
In 1951 worden percelen weer gesplitst

In 1951 is Leonardus Van den Bergh (bakker) de eigenaar. En hij splitst de boel weer. De bakkerij wordt ge-
sloten en wordt nu een schuur. In 1954 wordt er nog wat gebouwd en in 1970 wordt alles weer verkocht.



Hierboven de situatie in 1954. Splitsing in drieën van het terrein. Een verbouwing (verkleining) van het huis 
op perceel B2163. Een nieuw huis op perceel B2162.

Hieronder de situatie in 1971. Waarbij het perceel B2163 weer wordt gesplitst. In B2394 en B2395. Op perceel 
B2162 wordt verbouwd (vergroot).



Henricus Wilhelmus van den Bergh, fruitteler en graanhandelaar, getrouwd met Lucia Alberta Maria van 
Echteld, koopt perceel B1895, zie regel 8, 9, 10, 11,  daar is het nog Grotestraat. Dan wordt dat perceel ge-
splitst in B1262, B1263 en B2164. Op regel 19 is B1263 en daar heet het Walgtsestraat. Regel 20 op perceel 
B2395 wordt een schuur en opslagplaats gebouwd in 1970.





Brandwijk heeft perceel B2394 gekocht en heeft daar een winkel. Perceel B2395 wordt aan Harry van den 
Bergh verkocht bij zijn huis op perceel B2163, dat huis laat hij vergroten en hij zet een schuur  achterin. 
Harry van den Bergh verkoopt olie en steenkool.
In de winkel van Brandwijk kon je levensmiddelen kopen.




