
Kerkstraat 11 Varik
Op de kaart van 1832 staat het huis op perceel B137. De eigenaar van de percelen B137, B138, B139 was in 
die tijd Andries Bongaards.  Perceel B 139 was boomgaard. 
B137, huis met erf was 5 roeden en 90 el groot.
Andries Bongaards (1790-1867) was in 1812 getrouwd met Alida Grootveld (1793-1852). Alida was de tante 
van de beroemde kunstschilder Hendrik van Grootvelt. (Beschreven in “Uit de geschiedenis van Varik”, door 
A. Olzheim) en op https://www.olzheim.nl/oud_varik/Grootvelt.htm



In 1832 was Andries schoenmaker. Niet veel later wordt hij poldersecretaris en raadslid en later zelfs wethou-
der van Varik.

Hier links zien we de verpondingskaart van 
1809 waar het huis ook op staat getekend.

Hieronder de overlijdensakte van Aleida van 
Grootveld. 9-6-1852



Andries Bongaards had naast deze percelen nog meer stukken grond en boomgaarden in Varik en Heesselt.
In 1852 sterft zijn vrouw Alida. Ze hadden samen 8 kinderen.  
In 1857 trouwt Andries opnieuw. Deze keer met Jenneke van Londen, tapster, en weduwe van Willem van 
Ballegooijen met vier kinderen.

Bij de bevolkingsregistratie van 1861 wonen onderstaande mensen in het huis Kerkstraat 25, zoals het toen 
genummerd was. Op 1 mei 1862 verhuist Andries alleen naar Dijk 53 in Varik. Jenneke en haar kinderen 
blijven in het huis. 



Als Andries overlijdt in 1967 worden deze drie percelen verkocht aan zijn zoon Jan Hendrik Bongaards. 
Hij is schoenmaker zoals zijn vader vroeger ook was.
En Jenneke  van Londen en haar kinderen vertrekken dan naar Rotterdam. 
Toch komt te later terug naar Varik, want ze overlijdt in 1871 in Varik.
Jan Hendrik is in 1854 met Jacoba van Deutekom getrouwd.
In 1881 overlijdt Jan Hendrik en blijft Jacoba daar nog tien jaar wonen. 
Tot 1891. Dan verkopen ze het huis en grond.



De nieuwe eigenaar is baron Frans Willem van Randwijck, Heer van Rossum en Heesselt, eigenaar van een 
paar steenfabrieken en vele percelen en huizen in Varik en Heesselt. Burgemeester van Varik van 1890 tot 1894. 
Heeft een groot landhuis laten bouwen op de hoek van de Kerkstraat en Keizerstraat. (Zie Kerkstraat 49) 
Hij sloopt het huis in 1896 op perceel 137 en bouwt dan een nieuw huis op perceel 138. Het huis komt dus iets 
dichter bij de straat. Perceel 139 verkoopt hij in 1927

Blauw is de oude en rood 
de nieuwe situatie..
Het perceel krijgt dan een 
nieuw nummer: B 1946



Hier een veldtekening uit 1896 
met de maten erbij.

In 1922 verkoopt hij het huis met grond. Hij woont dan al lang in Dordrecht.

De nieuwe eigenaar is Willem Antonie van de Water, postbode. Hij had ook al perceel 139 gekocht. 
In 1926 herbouwd hij het huis. Het huisnummer is nu A49.



In het regionaal archief Ri-
vierenland in Tiel ligt de aan-
vraag voor de verbouw van de 
woning. 

Hier rechts op de hulpkaart, is te zien dat de 
verbouwing een vergroting is van het huis aan 
de achterkant.

Op de veldtekening zijn de nieuwe maten 
ingevoerd.



In 1967 wordt alles geveild.
De nieuwe eigenaars zijn de aannemer Manus van Linden uit Ravenswaay en de boekhouder Andries van der 
Velden uit Buren.
Zij kopen dit om het gelijk weer te verkopen in 1967



De nieuwe eigenaar is Zeeg Goedhart met zijn vrouw Jans van Riemsdijk. 
In 1987 verkoopt Zeeg de boomgaard B139. 
In 1968 bouwt Zeeg een schuur en garage  aan het huis. 



Als Zeeg en Jans zijn overleden wordt het huis verkocht aan de huidige bewoners.

Het huis op 17-11- 2005



Het huis in 2010

Het huis in 2019



Het huis in 2005 vanaf de dijk


