
Keizerstraat 8 Varik
Voormalig gemeentehuis

Op de verpondingskaart uit 
1810 zien we dat er op die 
plaats een boerderij staat.

Op de kaart uit 1832 
staat deze boerderij ook 
getekend met hooiberg 
en schuur. op de perce-
len B430 en B431.
Er tegenover staat de 
herberg/café De Zwaan 
op perceel B298
Op perceel B371 heeft  
voorheen het kasteel 
Hondswinkel gestaan, 
waarvan nu nog een deel 
van de gracht te zien is.



In 1832 woonde daar de weduwe van Hendrik Verweij.
Zij had ook nog twee percelen langs de Weiweg B428 en B429.
Zoals je hier rechts ziet.
En verder nog veel percelen als bouwland en boomgaard en veel dijkhellingen.

We zien hieronder op regel 2 dat huis schuur en erf op perceel B430 liggen.
De eigenaar is nu Willem Hendrikszoon Verweij (1805-1875)
Willem is getrouwd met Cornelia van Oostrom.
Zij krijgen 4 kinderen:
1840 Maria Christina 
1843 Jantje Hendrika
1845 Hendrika
1848 Cornelis Gerrit.



We zien hier op regel 26 dat in Dienstjaar 1854 (dus waarschijnlijk in 1853) het huis 
en de schuur zijn afgebrand op perceel B430. Het perceel wordt anders gedeeld. En 
perceel B430 krijgt een nieuw nummer B 1493 op 27 juli 1853

In 1854 wordt er opnieuw gebouwd. 
Zodra het huis klaar is krijgen beide percelen weer een nieuw nummer
B1504 en B1505

Hier links van de hulpkaart van 28 juni 1854.
Je ziet de nieuwe boerderij.
We zien daarop dat de boerderij er tegenover 
op de hoek van de Keizerstraat ook is ge-
bouwd in dat jaar.



Als Willem Hendrikzn overlijdt in 1877 dan wordt zijn dochter Maria Christina erfgenaam samen met haar broers 
en zus. Zij hebben dus de brand en de nieuwbouw meegemaakt, Willem niet meer.
Maria Christina trouwt in 1869 met Augustus Johannis Sloot, smid van beroep in Est.
In 1870 vertrekken zij naar IJzendoorn, waar Augustus Johannis als smid gaat werken.  
Cornelis Gerrit blijft hier op de boerderij, samen Cornelis Jacobus. Gerrit trouwt in 1884 met Helena Wilhelmina 
Clements. Zij overlijdt in 1890 op 30 jarige leeftijd.
Rond 1886 is er een boedelverdeling en verkopen ze de boerderij en gaan in de Grotestraat wonen op nummer 
A115. Cornelis van Verseveld (man van Hendrika Verweij) en Cornelis Willemszoon zijn de nieuwe eigenaren.



Rond 1890 verkoopt Cornelis Verweij de percelen.

Cornelis Andries van Waarden landbouwer uit Heesselt bezit al veel percelen. Als hij het huis koopt laat hij het 
gelijk slopen in 1890 en de percelen samenvoegen. 
Het wordt een boomgaard met nummer B1892. In 1906 overlijdt hij en is er weer een boedelscheiding.



Op deze veldwerktekening links zien we de boomgaard 
getekend.
Als Cornelis Andries van Waarden overlijdt erft  zijn derde 
vrouw Aaltje van Riemsdijk onder andere de boomgaard 
op perceel B1892.

Aaltje hertrouwt in 1912 met Jan van Mourik.

In 1956 wordt het verkocht via artikel 212 (ruilverkaveling) aan de gemeente

In dienstjaar 1956 wordt de eerste paal geslagen voor het gemeentehuis.

In dienstjaar 1968 wordt het perceel gesplitst voor de bouw van de kleuterschool.
Het worden de percelen B2317





1968 bouw kleuterschool “Het Klokhuis.”

Hier de kleuterschool in 1975



In 1978 is de gemeentelijke herindeling en vallen we onder de gemeente Neerijnen. Het kasteel van Neerijnen 
wordt het nieuwe gemeentehuis.
Dit gemeentehuis met lege brandweerkazerne wordt verkocht.



De verkoop van het gemeentehuis in1985 door de gemeente.
Tevens was de kleuterschool ook leeg door de vorming van de basisschool in 1985 waardoor de kleuters onder 
gebracht werden in de basisschool.

Johan den Houting koopt het als eerste. Hij is accountant in Bennekom.

Vervolgens koopt Nico Verheij met zijn gezin het pand en vestigt er zijn bedrijf “bureau idé Reclame en adverteer-
dersdiensten”

Daarna kopen Helga van maren en Peter Wouterse dit pand. Helga is huidexpert en heeft hier haar werkruimte. 
 
Vervolgens werd het weer verkocht.

Uiteindelijk wordt het weer verkocht aan de huidige eigenaren.

Het huis is intussen meerdere keren verbouwd en aangepast aan de wensen van de bewoners. Er zijn o.a. dakkapel-
len bijgekomen en ook van binnen zijn er meerdere aanpassingen gedaan.




