
Waalbandijk 16 varik

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 141, 142 en 143

In 1832 woonde daar Geurt van Ballegooijen. Hij was schipper.
Perceel 141 groot 810 m2 was een boomgaard.
Perceel 142 groot 320 m2 was huis met erf
Perceel 143 groot 550 m2 was tuin.



Geurt van Ballegoijen was getrouwd met Jacoba Bussing.
Hieronder maak ik een korte versie van de stamboom om te kunnen volgen wie de eigenaren waren van deze 
percelen. Zij zijn geel gemarkeerd.
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De geel gemarkeerde personen zijn (mede-)eigenaar geweest van de percelen 141, 142 en 143

Als Geurt van Ballegooijen overlijdt in 1851 is Trijneke van Ballegooijen de erfgename.



Twee veldtekeningen uit 1880. Perceel B 142 is het huis.



In 1881 wordt Geurt Aalbert van Deutekom (schipper) de nieuwe eigenaar. In de memorie van successie zien 
we beschreven, dat Barend de percelen141, 142 en 143 krijgt, maar dat bij verstek Geurt Aalbert van Deute-
kom daar mag wonen. In 1882 gaat Barend er zelf wonen.
Hieronder een deel van de memorie van Successie van Trijneke van deutekom



Als Barend in 1909 overlijdt is zijn vrouw Nieske voor de helft eigenares en hun kinderen samen voor de 
andere helft. Toto 1919 als Nieske overlijdt. Dan wordt hun zoon Barend van Deutekom de erfgenaam.
In 1926 overlijdt deze Barend ook en is er weer een boedelscheiding. 
Gerrit Ielen en Trijneke van Deutekom bezitten nu deze drie percelen. In 1927 is er een verbouwing. In 1929 
overlijdt Gerrit van Ielen en blijft Trijneke van Deutekom eigenares.



In 1967 overlijdt Trijneke van Deutekom en er volgt een veiling.

De huidige eigenaar koopt het huis en doet in 1968 nog een verbouwing op perceel 142.

Het huis dat er nu staat is nog steeds het huis dat al in 1832 op de kaart van Napoleon stond.












