Waalbandijk 26
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 Oorspronkelijk 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 waren toen de percelen B213 en B212.
Op perceel B213 stond in 1832 een huis.
Perceel B212 was een boomgaard van Arie Rits en hij had recht van opstal op perceel B213.
Arie Rits (1790-1867) was de onechte zoon van Gosewina Rit(s) en Ot van de Berg.

De dijkstoel van de Tielerwaard is de eigenaar en Arie Rits heeft recht van opstal op perceel B213 met huis en
erf, groot samen 24 m2. Dus het is een erg klein dijkhuisje. In 1851 verkoopt hij het recht van opstal.

De eigenaar is nog steeds de dijkstoel, maar het recht van opstal is van Dirk, janszn Vermeulen, kastelein.
Geboren in 1786 en getrouwd met Helena Werner.
In 1860 laat hij wat verbouwen. Onduidelijk wat dat is.

Hier rechts de verbouwing van
1865. Er is een schuurtje bijgekomen op het kleine perceel.

Op regel 1 zien we dat het perceel nu B1578 is geworden na de verbouwing van 1860. En in mei 1865 volgt
weer een verbouwing en vergroting van het perceel vaar 144 m2 (zie kaartje vorige blz.).
Op regel 3 zien we dat het perceel B1631 is geworden.
Op regel 4 wordt vermeld dat het recht van opstal verkocht wordt in 1868.

De nieuwe pachter is Johannes Coenraad Vermeulen (1712-1813), de zoon van Dirk Vermeulen en Helena
Werner.
Johannes Coenraad is getrouwd met Elske Weijgertze (1825) Ze zijn winkelier.
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Stukje stamboom van enkele familieleden Vermeulen, die het perceel met huis en erf pachtten

Als Johannes Coenraad overlijdt is zijn weduwe Elske Weijgertze de erfgenaam. Als ook zij in 1904 overlijdt
wordt Robertus Marinus, hun oudste zoon, de volgende eigenaar.
Hij verkoopt het weer in 1906.

Situatie in 1904

Willem Verhagen heeft het gekocht van de Dijkstoel en hij verbouwt het huis in 1906.
In 1930 overlijdt hij en is zijn weduwe Hermina Johanna van Waarden voor de 7/12 eigenaar en de 5 kinderen ieder voor 1/12 deel . Waarvan Cornelis Andries Verhagen de molenaar is op de molen in Varik

Ze hebben ook het perceel achter het huis namelijk perceel B1479 met daarop ook een huis en een tuin.
In 1930 overlijdt Hermina Johanna van Waarden.

Jan hendrik Verhagen is de nieuwe eigenaar

In 1977 schenk hij alle percelen an Willem Verhagen uit Zaltbommel

In 1983 verkoopt Willem Verhagen alle percelen
Hieronder Mechelien Verhagen voor de deur.

