
Kerkstraat 20 en 22 Varik

In 1810 zien we dat op de verpondings-
kaart al een huis staat tegenover de 
boerderij in Kerkstraat 25.
Op de eerste kaart van het kadaster op 
last van Napoleon gemaakt zien we het-
zelfde huis op het perceel B108 staan.
Als we kijken in de Voorlopig Aanwij-
zende tafels om de eigenaar in 1832 op 
te sporen, zien we dat Perceel B106 t/m 
108 in bezit zijn van Abraham Werner. 
Hij is tapper, dus het huis was een café 
of herberg in die tijd. Het huis heeft een 
erf, verder is er een tuin en een boom-
gaard.
Abraham Werner geboren op 23-1-1791 en overleden op 1-2-1859, was getrouwd met Lijske Vermeulen 
(1792-1872). Abraham was kleermaker, landbouwer en tapper.



Hierna is Jan Hendrik Morgenroodt de eigenaar van die drie percelen, waarschijnlijk een koopman uit 
Utrecht. Hij verkoopt alles weer in 1846

Hendrik Nicolaas Schauss koopt het samen met wat dijkhellingen. Hij is Heel en vroedmeester. Met andere 
woorden huisarts.
Hij is getrouwd met Johanna Louisa Fernina Heitsieck. 
Ze krijgen op 13 mei 1847 een zoon in dit huis. Op de geboorteakte staat dat het huis nummer 24 heeft. 
De zoon is Henri Louis Nicolas Schauss. Op de volgende pagina de geboorteakte.



In 1862 verkoopt hij alles weer en vertrekt uit Varik.

De volgende eigenaar is Willem Jansen, landbouwer.
In 1877 verkoopt hij het weer door.



Hendrik van Eck koopman uit Zutphen is de nieuwe eigenaar. Hij blijft er 5 jaar wonen en verkoopt het dan 
in 1881weer aan de volgende: 
Hendrik van Schaik, Horlogemaker en brievengaarder, dus het was ook een soort postkantoor.  
Hendrik geboren in 1849 in varik trouwt in 1879 met Johanna Mathilda van den Heuvel uit Tiel. Zij gaan 
wonen in dit huis.
Daar wordt op 23 december 1881 hun zoon Johannis Maria geboren en nog 6 andere kinderen. In 1928 
overlijdt Hendrik van Schaik en wordt zijn vrouw erfgenaam. Zij overlijdt in 1930 in Schiedam. Dan wordt de 
boel verkocht aan hun zoon Hendrik Joseph van Schaik.



Hendrik Joseph van Schaik is koopman. Hij is een van de zeven kinderen van Hendrik en Johanna Mathilda. 
Het huisnummer is nu A59.  
In 1938 verkoopt hij het weer.

Hendrikus Adrianus van ‘t Hoofd, timmerman en aannemer bezit onder andere deze drie percelen. Hij laat 
eerst in 1966 de 3 percelen samenvoegen tot een perceel. Dit wordt dan perceel B2274.

In 1971 verbouwt hij het huis en splitst huis en perceel in tweeën. B 2274 en B2273



Op deze hulpkaart en veldtekening 
is de verbouwing en splitsing weer-
gegeven. Blauw de oude en rood de 
nieuwe situatie. 
 

De rechterkant wordt verkocht 
Gerrit Jan van Kalkeren. Dit wordt 
dan Kerkstraat 20.  
 
 
De linkerkant Kerkstraat 22 is nog 
van Hendrikus Adrianus  van ‘t 
Hoofd . 



Hierboven de leggerkaart van Kerkstraat 20 van Gerrit Jan van Kalkeren, fruiteeltarbeider.

Hieronder de leggerkaart vaan Kerkstraat 22 van Petrus Cornelis (Piet) van Lith, stoker.



Boven foto uit 2019  
Onder uit 2005 van Cor Clements


