
Dit stuk over Varik is een uittreksel uit het artikel: 
 
Landbouwbedrijven in Deil, Geldermalsen, Varik en Waardenburg en 
hun eigenaars in 1825 
Door: R.H.C. van Maanen 
 
 
Inleiding 
Op 2 mei 1825 verzocht de Gouverneur van Gelderland aan de plattelandsgemeenten een 
overzicht te maken van hun gemeenten. Met de aldus verkregen inlichtingen kon een nader 
beeld van elke gemeente afzonderlijk worden verkregen. Overigens werd niet toegelicht met 
welk oogmerk de inlichtingen nodig waren. De behuizing werd in een aantal categorieën 
ondergebracht: 
a. herenhuizen: het gehele jaar door bewoond of een gedeelte van het jaar bewoond 
b. boerenerven onderverdeeld in Ie soort ( 40> bunders), 2e soort (20-40 bunders), 3e 
soort (10-20 bunders), 4e soort (5-10 bunders) en 5e soort (0- 5 bunders. 
c. huizen gelijkstaande met boerenerven, uitgezonderd logementen en herbergen, in vijf 
soorten onderverdeeld 
d. arbeiderswoningen in drie soorten (gegoed, minder gegoed en geheel onvermogend) en 
e. logementen en herbergen 
De ingevulde staten geven een momentopname van de doorsnee van de bevolking van de 
plattelandsgemeenten. Naast de namen van de hoofden van de huisgezinnen, de grootte 
van het huisgezin werd ook het beroep, het aantal vaste knechten en/of meiden en 
arbeiders, plezier- en werkpaarden, runderen, schapen en het aantal bunders bouw- en 
weiland gegeven. Helaas zijn in de door mij geraadpleegde archieven van elf gemeenten in 
de West-Betuwe totnogtoe slechts vier staten aangetroffen, dit terwijl toch elke gemeente 
een ingevuld exemplaar moet hebben ingezonden. Omdat deze staten een bron van 
informatie geven, zowel lokaal als regionaal, zou het de moeite waard zijn voor genealogen 
de gemeentearchieven in het werkgebied van de NGV afdeling Betuwe te onderzoeken op 
deze bron. Zie hiervoor ook het artikel "Aankleden" van een genealogie" door de heer W. 
van de Westeringh. 
 

a. grootte huisgezin (kinderen en inwonenden 
b. bunders bouwland  
c. bunders weiland 
d. knechten of meiden  
e. arbeiders  
f. paarden 
g. runderen  
h. schapen 

 
Boerenerven 1e klasse 
 a. b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
VARIK 
P.I. Boellaard  5  23  19  3  1  6  24  - 
G. van Empel  5  30  27  5  1  6  30  - 
J. van der Linden  9  22  23  3  l  6  27  9 
Boerenerven 2e klasse 
 a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
VARIK 
A.van Empel  6  15  15  3  1  4  17  11 
Gedeeltelijk in halfbouw 
Wed. B. van Zwol  8  19  17  1  -  4  20   8 



Van Zwols landerijen voor de helft gehuurd 
C. van Oosterom  8  18  12  1  -  4  18  20 
Van Oosterom had zijn landerijen gehuurd van A. Verkuil 
M. van de Geyn  3  23  11½  2  -  4  8  - 
Van de Geyn had ¾ deel van zijn landerijen gehuurd van G. Murman 
 
Boerenerven 3e klasse 
 a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
VARIK 
G. Vermeulen  5  21  8  2  -  4  6  - 
J. Jansen  5  14  5½  2  -  4  7  - 
Jansen had 6/7 deel vanzijn landerijen gehuurd. 
G. van Ballegooyen  8  5½  4½  1  -  2  6  - 
Gzn. 
A. van de Geyn  7  10  3½   1  -  3  8  12 
Wed. H. Verwey  6  10  6  -  -  3  6  4 
 
Boerenerven 4e klasse 
 a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
VARIK 
Wed. K. van Aalst  6  2  3½  -  -  2  3  3 
G. Clements  5  5  2½  -  -  4  2  3 
 
Boerenerven 5e klasse 
 a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
VARIK 
Wed. A. Bongaards  4  1  2  -  -  2  1  - 
G. Verwey  7  1½  2  -  -  2  2  - 
 


