
Grotestraat 24 Varik

In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels uit de tijd van Napoleon zien we dat op perceel B240 en B241 de 
voerman Hendrik van Aalst (1793-1847) woonde. De percelen zijn groot 520 en 420 m2.  
Ook op de verpondingskaart hieronder uit 1809 staat het huis al getekend.



Op regel 1 en 2 zien we dat hij heeft een huis met erf en een tuin. Bij de omschrijving staat: 
Dijken Dienst 1851. 
Op regel 4 en 5 zien we dat in 1865 het huis is afgebrand en dat het in 1866 weer wordt gebouwd 

En Hieronder op regel 25 zien we dat het perceel daardoor een nieuw nummer heeft gekregen: B1633

Op deze hulpkaart uit 1866 zien we het huis getekend.



Als Hendrik in 1847 overlijdt is zijn vrouw Jenneke van Os de bewoonster.
Als zij in 1874 overlijdt is er een boedelscheiding.

Ze hebben nog een perceel in Heesselt tussen de Donkerstraat en de Gerestraat  
Op de vorige pagina zie die staan bij regel 3. Het is perceel D123.

Hier op regel 28 zie dat er in 1860 een huis wordt gebouwd op dat perceel aan de kant van de Donkerstraat . 
Het perceel wordt nu opgesplitst in D803 en D04. Op D803 staat het huis. Donkerstraat 2.

Het huisje dat een van de kinderen van Hendrik van Aalst in 1860 heeft laten bouwen op perceel D803. 
Donkerstraat 2



Hier zien we een deel van de 
stamboom van de familie van 
Hendrik van Aalst.
Als hij en zijn vrouw overlijden, 
dan krijgen Johannes Albertus 
en Cornelis van Aalst het huis 
in de Grotestraat.
Dit is te zien op onderstaande 
artikel 1039
Het huis met erf en de tuin 
hebben nu een ander nummer 
gekregen: B1651 en B1650.

Het huis in Heesselt aan de 
Donkerstraat 2 is van Nicolaas 
van Aalst de man van Johanna 
Alberdina van Aalst.



Als Cornelis overlijdt in 1891dan wordt zijn kleindochter Anna van Aalst  de mede-eigenaresse.  
Zij is in 1921met Roelof van Steennis getrouwd, maar deze overlijdt in 1922.

In 1885 is er een hermeting van het 
terrein en worden de twee percelen 
samengevoegd en hernoemd in 
B1843

Nederland telt nu zo’n 4,5 miljoen 
inwoners



In artikel 1439 zien we dat Jacob van Aalst (1861-1950) voor 4/7 eigenaar is en zijn 6 kinderen ieder voor 1/14 
deel .



In 1903 is er nog een grote verbouwing het huis wordt recht op het perceel gezet en er komt nog een aanbouw 
bij..



In 1936 overlijdt Teuntje van Aalst, de vrouw van Jacob van Aalst en dan is er een boedelscheiding.

Jan Geurt Hendrik van Aalst (1903-1999) wordt de hoofdeigenaar samen met zijn broers en zussen, maar 
Jacob krijgt levenslang het vruchtgebruik en mag daar dus blijven wonen.
Als Jacob in 1950 overlijdt dan is er weer een boedelscheiding

In 1985 komt er een verklaring van erfrecht voor het pand aan de Grotestraat A131, zoals het huisnummer 
toen was.
Op de volgende artikellegger staan 36 erfgenamen met ieder een deel tot 1/108 deel toe. Deze namen laat ik 
niet zien omdat sommigen nog in leven zijn.



Hier nog een hulpkaart uit 1956, met was grenscorrecties.



Jan Hendrik van Aalst laat het in 1987 veilen.

Gerardus Johannes Tetteroo koopt het en verkoopt het gelijk weer in 1987



Hendrik van Dijk heeft het gekocht.

En hierna hebben  de huidige bewoners het huis gekocht en is het nu het bedrijf Emjee grafische vormgeving

Het huis in 2005



In 2019


