
Waalbandijk 10 Varik 

Ten tijde van Napoleon in 1810 woonde op perceel 127 Johannes van Deutekom, schipper van be-
roep en veerman bij de Bol. In 1856 trouwt hij met Neeske van Weelden. Op perceel 126 stond de 
herberg van Jan Hendrik van Londen. Perceel 128 en 129 was van de kosterie van de hervormde kerk 
en daar stond de school met huis.
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Hier een aantal leden van de familie van Deute-
kom. Deze stamboom is niet compleet. Maar de 
personen die hier woonden staan vermeld



Het is niet goed te lezen, maar in 1850 laat Johannes het huis verbouwen. 
Het huis van perceel B127 was best wel groot en op perceel B128 stond toen nog niets.

We zien op deze legger bij regel 8 dat hij ook veerman was. Want hij bezat ‘perceel’ B1693 en dat is de over-
vaart over de rivier.
Als hij in 1871 overlijdt dan is zijn weduwe Neeske van Weelden de eigenares van deze percelen.



In de memorie van Successie van Neeske van Weelden zien we dat zij bij haar overlijden op 10 augustus 1884 
nog twee dochters had: Artje en Jantje van Deutekom. Beiden zonder beroep.
Dat ieder de helft krijgt van: het huis op perceel B 127, dijkhelling sectie B 633 en het recht van overvaart 
sectie B 1693.



Hiernaast het perceel B 1693: het recht van 
overvaart, dat in het bezit was van de familie van 
Deutkom.

Artje was getrouwd met Aart van Os ook scheepskapitein.
En Jantje was getrouwd met Robertus Marinus Vermeulen ook een schipper.
Zij verkochten de percelen B 127, B 633 en B 1693(overvaart in het jaar 1887)



Een tekening van Patricq Kroon (een bekende schilder, spotprenttekenaar uit Varik) die “De veerbaas Van 
Deutekom” heeft geschilderd in 1896. Welke Van Deutekom dit is weet ik niet.

Roelof Verhagen is herbergier en hij koopt o.a. het perceel B127. In 1889 is er een hermeting en kleine ver-
bouwing, waarna het perceel een nieuw nummer krijgt:B 1876. 
Roelof Verhagen verkoopt het weer in 1890



Dirk Gosen Jan Van Londen is groot grond- en huizenbezitter en hij koopt  B 1876. Maar hij verkoopt het  in 
1900, een jaar later dus, weer.

Tekening uit 1889 i.v.m. de hermeting en de kleine verbouwing



Situatie in 1889. Er werd een correctie uitgevoerd. Het groene stukje was in 1850 bij perceel 
127 gekoppeld, maar dat hoort er niet bij.



Adrianus van de Water (geb. 1855), de Postbode getrouwd met Maria de Lange  (1860-1936) koopt het huis 
dus in 1900.
Hieronder een ansichtkaart van rond 1905, zoals het huisje er toen uit zag. Op het dak staat een uithangbord 
met de veertarieven: te voet 10 cent of met de fiets 25 cent.
Als Adrianus overlijdt erven zijn vrouw Maria de Lange en en zoon Willem Antonie van de Water het groot-
ste deel en de rest is voor de andere kinderen.  
In 1925 wordt het huis gesloopt en een nieuw huis gebouwd.
Willem Antonie is ook postbode geboren in 1893 en trouwt met Dirkje Udo in Heerewaarden in 1926



Hier de situatie in 1914 op de dijk de weegbrug voor de vracht die over de Waal werd vervoerd, zoals fruit.



Hulpkaart van de verbouwing 
in 1926 van perceel B1876 en 
een bijbouw van perceel B2003

In 1926



Het huis blijft lange tijd van de familie Van de Water. 
Willem Antonie van de Water, de postbode woont in de Kerkstraat nr 30.  
Henriette die winkeliersters is woont wel in dit huis. Het is dan dus een winkel. 
De andere kinderen (mede-eigenaren) wonen allemaal elders. 
In 1969 wordt het huis verkocht in het kader vaan de ruilverkaveling.
 

De Bol getekend door Patricq Kroon met rechts te zien het dak van het huis. Dit is rond 1900.



in1984 wordt het samengevoegd met perceel 1875 de brandweergarage

Het krijgt nu een ander nummer: B 2604 en het wordt Kerkstraat i.p.v Waalbandijk.

Verbouwing in 1984



Hierboven de situatie in 1991

Hieronder de situatie in 1996 na het hoge water in 1995.



 
Schokkers bij de Bol in de Waal door Patricq Kroon. In die tijd was er veel meer bedrijvigheid bij de Bol dan 
nu.



Vanaf de Bol uitzicht op de Dikke Toren en de huizen ernaast zo 
rond 1900, Rechts zie je nog het weeghuisje van de weegbrug.



1925 Rechtsvoor de familie van Son op hun schokker. Het bootje links is van parlevinker Gerrit van Londen. 
Links tegen de Bol, met zeil, het veerbootje van Gijs van Berghem, hij staat in zijn boot. Daarnaast de grotere 
schokker van Johan van londen, Daarachter tegen de Bol het vrachtschip van Jan Troost en helemaal achter-
aan de boot van palinghandel Wijnbelt uit Woudrichem. Op de Bol staat Willem van Tussenbroek uit Ophe-
mert. Zijn paard en wagen zijn ook te zien.



Het veer naar Heerewaarden , met Gijs van Berghem als veer-
man. In de verte Varik.



Boven in 2005- Onder in 2020


