
Kerkstraat 25-27
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het heffen van belastin-
gen voor zijn leger. Alles wordt genoteerd in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. Dat is het begin van het 
kadaster. 
Hieronder een deel van de minuutplan van 1832 van Varik met het stukje waar het nu voornamelijk over 
gaat. Dat zijn de percelen B153, B154 en B155. 
B153 was een boomgaard, B 155 was de tuin. Deze beide waren in het bezit van Martinus Verweij, schipper. 
Het perceel B154 waar het huis, de schuur en de hooiberg op stonden komt in 1867 in het bezit van Martinus 
van de Geijn, zijn schoonzoon.

Martinus Verweij (zoon van Otto Verweij en Maria van de Geijn) is in 1838 getrouwd met Neeltje Jansen 
(1820-1850).  
Zij krijgen onder andere een dochter Maria Verweij, geboren in 1847 zij trouwt in1864 met Martinus van de 
Geijn. Zoon van Jan van de geijn en Hendrina Mol.



In 1867 verkoopt Martinus Verweij onder andere de percelen 153 en 155 aan zijn schoonzoon Martinus van 
de Geijn. Deze was  toen net 27 jaar en twee jaar geleden getrouwd met dochter Maria Verweij.
Hij heeft nu drie percelen aaneengesloten, maar hij overlijdt in 1876 net pas 36 jaar oud.

De Percelen krijgen in 1841 ook een 
ander nummer:
B468 en B 469

In 1845 wordt perceel B 468 
weer gesplitst.



In 1874 Besluit Martinus van de Geijn het huis te verbouwen. Weer worden de percelen opnieuw ingedeeld 
en krijgen weer een ander nummer: B 1751, B 1752 en B 1753.

Bij de bevolkingsregistratie is te zien dat in 1874 dit huis in Kerkstraat 44A bewoond wordt door:

Martinus van de geijn (hoofd)
Maria Verweij (Vrouw)
Neeltje vd Geijn (dochter)
Jan vd Geijn (zoon)
Martinus vd Geijn (zoon)
Martinus Verweij (Schoonva-
der)
Hendrika vd Geijn (dochter)
Johannis vd Geijn (zoon)



Martinus van de Geijn overlijdt op 2 juni 1876, 36 jaar oud. Zijn vrouw Maria en zoon Jan blijven er wonen.
Maria Verweij hertrouwt in 1883 met Wilhelmus Paulus van Koeverden. Hij wordt de nieuwe eigenaar.
In 1901 is er weer een boedelscheiding en wordt alles verdeeld en verkocht.

B153 B154 en B155 vereniging en stichting van een nieuw huis in1874 
Nieuwe nummers: B469, B488 en B489

Hierna de nieuwe nummers B 1751 t/m B 1753



In 1901 bij de volkstelling zien we dat Wilhelmus Paulus van Koeverden als hoofd woont op kerkstraat 55 
zoals het toen heette. Samen met zijn vrouw Maria Verweij en de gezamenlijke kinderen.

In 1915 wordt alles verkocht aan zijn zoon Marinus Van koeverden die dan 24 jaar is.



Marinus van Koeverden verbouwt het gedeelte van het huis op perceel B1751 in 1967.
En in 1971 wordt alles verkocht



De nieuwe eigenaar is Martinus van Koeverden geboren 7 januari 1924.

Als hij overlijdt wordt alles weer verkocht in 1985. De nieuwe eigenaar is Theodoor Johan Bos, Koopman die 
meerdere woningen en percelen in Varik in bezit heeft.
In 1985 verkoopt hij Kerkstraat 25-27 weer.



Beleggingsmaatschappij De Oude Rijn uit Bodegraven koopt het op om het gelijk weer door te verkopen aan 
de huidige eigenaars.
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