
Benedenweg 1
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.  
Het zijn de percelen 21, 22 en 23 respectievelijk: tuin, huis met erf, boomgaard.

In 1832 woonde daar Abraham van Deutekom, arbeider (1802-1872) Hij was getrouwd 
met Johanna van Aalst. Zij hadden 9 kinderen, waaronder Cornelis Abraham. (1843-
1918)



De percelen zijn 122 m2 en 133 m2 en 1656 m2 groot. 
In 1850 verkoopt hij deze percelen aan zijn zoon Cornelis Abraham en Abraham gaat zelf wonen op Bene-
denweg 13. 
Dat zijn de percelen B 1592 en 1593. Zie hieronder.

Zijn zoon Cornelis Abraham van Deutekom (24-12-1804)  heeft nu dat huis op de hoek van de Benedenweg 
en de Achterstraat. Hij trouwt op 27-12-1851 met Geerke van de Graaf (20-12-1820)
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Hieronder een deel van de stamboom van de familie van Deutekom uit varik.  
Het probleem is dat er in die familie heel veel Abrahams voorkomen en heel veel Cornelissen. Dus het is niet 
altijd duidelijk welke Abraham of welke Cornelis Abraham van Deutekom bedoeld wordt.

We zien hieronder wel dat als Cornelis Abrahamszn overlijdt, dat de Diaconie van de Nederlandsche Her-
vormde Gemeente de percelen koopt in 1877. Zij verkopen het weer in 1919. Otje Huibertina van Uitert, de 
weduwe van Cornelis van Deutekom Abrahamszoon heeft het recht van gebruik en bewoning. 



In 1877 zijn Cornelis Post Notaris te Tiel, en Cornelis (Abrahamszn)  de eigenaren. 
Maar Geerke van der Graaf (weduwe van Cornelis van Deutekom (Abrahamszn) heeft het vruchtgebruik en 
mag daar dus wonen. Welke Cornelissen bedoeld worden is niet duidelijk.
In 1882 wordt het weer verkocht.

Willem Clemens en familie uit Antwerpen, grondeigenaar heeft alles gekocht en zij verkopen alles weer in 
1882 het zelfde jaar dus door.



Willem Stoorvogel die kuiper is koopt o.a. de percelen 21, 22 en 23. In 1897 bouwt hij een schuur bij en het 
huis wordt vergroot op perceel 22. In 1898 wordt alles weer verkocht.

De percelen worden hernummerd en zijn nu 1950 en 
1951
De grootte van het geheel is 3420 m2



Op onderstaande leggerartikel 1382 zien we dat Barendinus van Tussenbroek de nieuwe eigenaar is voor 7/12 
deel en dat zijn kinderen ieder voor 1/12 deel eigenaar zijn. 
Willem Stoorvogel is wel vruchtgebruiker en mag daar dus wonen met zijn vrouw Gereke van der Wal. Als 
Willem Stoorvogel overlijdt in 1906 blijft Gereke nog vruchtgebruiker tot zij overlijdt in 1914.
In 1908 wordt er weer gebouwd en in 1909 is er weer een bij- en verbouwing er komt een schuur bij. De per-
celen worden weer hernummerd in nrs.B1972 en B1973.
In 1914 als Gereke overlijdt is er weer een verbouwing evenals in 1915. Nu worden de percelen weer verenigd 
tot nr. B2009 dat bestaat uit een huis, schuren, hooiberg, boomgaard en erf.
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Op deze leggerartikel-1995 zien we dat Willem Gosen Jan van Tussenbroek (1894-1967) expediteur en land-
bouwer getrouwd met Cornelia Hendrika Wilhelmina Wildemans (1898-2000)  eigenaar zijn voor de helft.
De andere eigenaar is zijn zus Gerdina Wilhelmina van Tussenbroek, weduwe van Marinus Verwoert.
Als Willem Gosen jan overlijdt in 1967 dan krijgt zijn vrouw 1/3 deel en twee andere zussen van Willem 
Gosen Jan ieder 1/6 deel.
Het grappige is dat het pand hier staat op Hoogeind A7 en daarvoor nog op Benedenweg 1, zoals het nu ook 
is.

In 1969 wordt alles verkocht. De nieuwe eigenaar is Dirk Willem Verwoert expediteur (geb. 1928)



In 2007 zijn de grenzen opnieuw vastgelegd door het kadaster.

Het huis is intussen weer een paar keer verkocht.


