
Keizerstraat 3 Varik
In 1832 gaat het om de percelen 205 t/m 208. De eigenaar is Gerardus Murman. Hij is heemraad. Dus be-
stuurslid van het waterschap.
Mr. Gerardus Murman was ook rechter aan de rechtbank in Tiel en woonde in de Papesteeg in het huis De 
Scheering. Hij is geboren in Geldermalsen in 1867 en was getrouwd met Aryana Theodora Carolina Pijacker 
Hordijk geboren in Tiel. De familie komt na eerst in enkele andere plaatsen gewoond te hebben uit Arnhem 
en vestigt zich in 1908 in Tiel. De familie Murman vertrekt in 1927 naar Utrecht.



Gerardus Murman verkoopt alles aan de burgemeester van Varik Barend Formijne (1793-1864)
Hij is getrouwd met Maria Dirkje van Empel. Hij was eerst schout en later burgemeester van Varik en Hees-
selt van 1822 tot 1862. 
Zijn zoon wordt daarna burgemeester van Varik.





Als Barend in 1864 overlijdt erft zijn zoon Cornelis Formijne een aantal bezittingen waaronder de percelen  
205 t/m 209. Hij is intussen ook de nieuwe burgemeester van Varik en Heesselt.
Als Cornelis in 1890 overlijdt dan erven zijn broers en zussen die nog leven alle bezittingen. 
Zoals te zien is op leggerartikel 1202 hieronder.



In 1890 wordt Frans Willem Baron van Randwijck de nieuwe burgemeester van Varik en Heesselt en hij 
bouwt een huis op het perceel tegenover deze boerderij.  

In 1895 is er een vereniging van de percelen B205 t/m B207. Samen krijgen ze het perceelnummer B1909.
In 1896 Wordt het huis gesloopt. En in 1897 wordt perceel B1909 verkocht

Dit is een hulpkaart uit 1895. 



De nieuwe eigenaren zijn de minderjarige kinderen Cornelis Johannes Matthijs Brouwers met aanhang en 
Dirkje Helena Brouwers en Johanna Maria Zegerina Brouwers .

Cornelis Brouwers wordt later van 1918 t/m 1949 ook burgemeester van varik en Heesselt.

In 1897 laten zij een nieuw huis bouwen met hooiberg.  De oude schuur is gebleven



In rood de nieuwe situatie de zwarte lijnen geven de oude situatie weer.
Het huis van Burgemeester Baron van Brakel is hier zwart gearceerd.
Het perceel krijgt nu weer een nieuwe nummer nl. B1949.

In 1901 is er een boedelscheiding en wordt Johanna Maria Zegerina Brouwers de enige eigenaresse. Ze woont 
er waarschijnlijk niet zelf, want haar woonplaatsen zijn Scheveningen, Wassenaar en Den haag 



In 1951 wordt er nog iets gebouwd en ook in 1954 komt er een bijbouw.
In 1954 wordt de boerderij verkocht.
De nieuwe eigenaren zijn Jacob Noordam (geb. 1887) en zijn zoon Jacob Christiaan Noordam ( geb. 1928)

Waarschijnlijk woonde de familie Blom-Sukkel op de boerderij. 
Zij zullen het gehuurd hebben van Maria Zegerina Brouwers.

Hier een foto uit die tijd met twee dames in de voortuin.
Goed te zien is dat er twee hooibergen waren.



Als Jacob Overlijdt is zijn zoon Jacob Christiaan de eigenaar. Totdat hij het verkoopt.
Nu is het een Thomashuis.
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