Benedenweg 3
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.
Dat zijn de percelen 24 en 25
In 1832 woonde daar Hendrik van Gaalen, arbeider.

Op perceel 24 stond het huis en het erf samen groot 112 m2
En perceel 25 was een boomgaard groot 3390 m2.
Hendrik van Galen was getrouwd met Catharina van Veldhoven en zij hadden in ieder geval een zoon die
Gosewinus van Galen heette en die schipper was. Goos (26-10-1817) was getrouwd op 10 februari 1850 met
Willemijntje Wakker (geb. 03-01-1820)

Het is niet zo goed leesbaar maar in 1849 verkoopt hij beide percelen B24 en B25 groot 3502 m2

Zijn zoon Goosen van Galen (arbeider) uit Varik is de nieuwe eigenaar, maar hij verkoopt het weer in 1853

Cornelis Merkus Peterse, landbouwer uit Ophemert wordt dus de nieuwe eigenaar, zie volgende bladzijde.
Hij verbouwt het huis in juni 1861.
De percelen krijgen nu de nummers 1567 en 1568. Ze zijn groot 3502 m2

We zien hier op deze legger op regel 1 en 2, dat Cornelis Merkus Peterse in juni 1861 verbouwt. Dan op regel
5 en 6 de percelen hernoemd zijn als 1567 (huis en erf) en 1568 (bouwland)
Op regel 7 zien we dat het huis is afgebrand en in 1863 weer is herbouwd. Het perceel met huis wordt nu
hernoemd in 1611

In 1863 is het huis herbouwd.
Het heeft nu een andere vorm
en is groter dan het vorige
huis.
Perceel 1567 krijgt nu het
nummer 1611.

En in 1894 verkoopt Cornelis Merkus Peterse deze percelen weer. Perceel 1568 is nu bouwland en boomgaard.

De nieuwe eigenaar is Hendrik Gijsbert Ton. Hij staat omschreven als landbouwer, maar hij is tevens smid.
In 1897 bouwt hij op perceel 1568 een smederij.
In 1898 verbouwt hij het huis op perceel 1611.
Verder worden de beide percelen verenigd tot perceelnr.1952

Hierboven de hulpkaart uit 1998 waar we het huis en de smederij zien afgebeeld op het nieuwe perceelnr
1952.
Hieronder zien we de veldwerkkaart uit 1899 om de maten vast te stellen.

Op 10 december 1890 is in
Heerewaarden Geertje Clasina de dochter van Hendrikus Gijsbertus Ton en
Adriana van Son geboren.
Hendrikus is dan 36 jaar
oud.

Op 16 juni 1950 is Arnoldus Bregt, van beroep smid, geboren te Westmaas en echtgenote van Geertje Clasina
Ton overleden in Tiel op 64-jarige leeftijd.

We zien in legger 1575 dat Arnoldus Bregt getrouwd met Geertje Clasina Ton de nieuwe eigenaar wordt maar
op 16 juni 1950 overlijdt op 64-jarige leeftijd.

Gijsje Bregt en Geertje Ton zijn samen eigenaars van perceel 1952. Het huis met smederij en boomgaard.

In 1955 Bouwt Paulus Hendrik Bregt een huis met smederij in de Molenstraat op perceel 1869. Hij gaat daar
als smid verder werken.

Willem Wemmardus Petrus van Maren (1902-1975) is de nieuwe eigenaar van de Benedenweg 3. Getrouwd
met Janna Hilleke Pieternella van Zijderveld. Jannie van Maren is mede-eigenaar.
In 1977 wordt het perceel met huis verkocht.

Vervolgens zijn Jannie van Maren en Gerrit Jan van Londen eigenaar tot 1978

Waarna Bernardus Spee het huis koopt.
En daarna in 1985 kopen Petra Hörters en Wouter van Boeschoten het huis. En in 1988 verkopen zij het
weer aan de huidige bewoners.

In 1980 is er nog een meting geweest van de percelen in die buurt.

Situatie in 2019

