Kerkstraat 12
Eikenstein
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het heffen van belastingen voor zijn leger. Alles wordt genoteerd in de Oorsprokelijk Aanwijzende Tafels. Dat is het begin van het
kadaster.
Hieronder een deel van de minuutplan van 1832 van Varik met het stukje waar het nu voornamelijk over
gaat. Dat zijn de percelen B114, B115 en B116
In 1832 woonde daar Gerrit van Ballegoijen (1780-1856) landbouwer. Hij had meerder percelen met boomgaard, weiland en bouwland. Hij was getrouwd met Catharina Verweij (1786-1851). Gerrit en Catharina
kregen 12 kinderen. Op perceel 116 stond de boerderij met schuur.

Perceel B114 was een boomgaard, B115 was een tuin.

We zien hier op regel 10,11 en 12 dat de percelen opnieuw gemeten zijn

Op regel 20 en 21 zien we dat de boerderij is afgebroken en herbouwd. De percelen hebben nu de nummers
B460 en B461.

Zo ziet de nieuwe boerderij eruit op de percelen B460 en B461. Hij staat wat verder van de weg en is een stuk
groter.
In 1856 overlijdt Gerrit, zijn vrouw Catharina was al in 1850 overleden.
Hun zoon Gerrit Catharinus van Ballegoijen (1824-1906) is de nieuwe eigenaar. Hij is getrouwd met Bartje de
Bie. Ook zij krijgen 12 kinderen.

Hierboven uit de volkstelling van 1840-1845. Het gezin van Gerrit Ballegoijen.
We zien dat Catharina Verweij was geboren in Delft. Verder zien we enkelen van de vele kinderen.
Het huis had toen huisnummer 21.

Rond 1890 wordt er een schuur bijgebouwd en een jaar later een hooiberg. De twee percelen worden verenigd tot B1893

Hierboven een hulpkaart uit 1891 en
recht een werktekening uit 1892.

In 1906 overlijdt Gerrit Chatarinus van Ballegoijen en dan is er een boedelscheiding.
Grappig om te zien dat het perceel nu De Akkers heet.

Twee dochters van hem Barta (geb. 1866) en Hendrika Gijsberta (geb. 1872) van Ballegoijen bezitten o.a. dit
perceel B1893.

Op regel 3 zien we dat rond 1909 er wat gebouwd wordt en op regel 5 idem.
Op regel 6 staat dat rond 1913 het huis wordt verkocht (dj. 1913 betekent dienstjaar 1913 en dat de eigenlijke
gebeurtenis meestal 1 of 2 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden)
Hier rechts een hulpkaart uit 1809 waarop
te zien is dat de hooischuur is afgebroken

De nieuwe eigenaar wordt Dokter Daan Martinus van Londen arts in Amsterdam en later wonende in Rotterdam om vervolgens in het nieuwe verbouwde huis “Eikenstein” te gaan wonen.
Het was toen Kerkstraat 19.

We zien dat op regel 3 het huis in dienstjaar 1913 gedeeltelijk gesloopt wordt.
Op regel 13 zien we dat hij in dienstjaar 1915 herbouwd wordt.
Op regel 14 zien we dat rond 1920 en rond 1944 wat gebouwd wordt

Werktekening uit 1913 in opdracht van Dr van Londen om de grens vast te leggen van zijn terrein.

Links een werktekening uit dienstjaar 1914
Hierboven een hulpkaart uit 1914 waar het huis
verbouwd is en hieronder een werktekening uit
dienstjaar 1915

Rond 1952 verkoopt hij het huis “Eikenstein”

De nieuwe eigenaren zijn Gerrit en Rombout van Londen.
Meerdere personen van de familie van Londen hebben recht van bewoning. Het huis heeft nu nummer A50
Rond 1968 wordt het huis weer verkocht

De nieuwe eigenaar is de fysiotherapeut Pieter Schadee
Het perceel bestaat uit een huis, schuur, noodwoning en tuin.
Hij verkoopt het huis weer in 1984.

De nieuwe eigenaar is Antoine Wasmoeth

Ansichtkaart van rond 1920
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