Keizerstraat 29
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het heffen van belastingen voor zijn leger. Alles wordt genoteerd in de Oorsprokelijk 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 is perceel 237.

In 1832 was Gerrit Jaspersen van Ballegooijen de eigenaar van perceel 237. Het was een grote boomgaard
naast herberg De Zwaan.
Aan de andere kant op perceel 236 en 235 was zijn broer Cornelis van Ballegoijen eigenaar, van beroep herder. Op 236 stond een huis.

Na de dood van Gerrit Jaspers van Ballegooijen worden zijn percelen door ruilverkaveling van eigenaar gewisseld. Het perceel is groot 6990 m2.

In 1845 is Adrianus Brune en familie eigenaar. Mede-eigenaars zijn Maria van Ballegooijen zijn vrouw en
Gerrit Jasperse van Ballegooijen. Ieder voor 1/3 deel

Tot 1853 Zijn Anthonie Verwey, Jillis de Lange en Adrianus Brune ieder voor 1/3 eigenaar van de boomgaard.
Jillis de Lange is getrouwd met Hendika Verweij en zij hebben ook het perceel met huis naast de boomgaard.
Anthonie en Jillis verkopen hun deel in 1853 aan Adrianus Brune en houden wel de percelen ernaast 235 en
236.

In mei 1855 wordt het perceel gesplitst en er wordt een huis gebouwd op dat perceel. Het krijgt nu het nummer B1492

Daarna wordt dat perceel weer gesplitst in de perdelen B 1502 en B 1503. Op B1503 staat het huis.

Hier de tekening van het huis dat in 1854 is gebouwd. perceel 1502 en 1503 zijn samen een deel van het oude
perceel 237.

De familie Brune met aanhang en kinderen bezitten o.a. de percelen B1502 en B1503. In 1942 worden ze
samengevoegd tot perceel B2110. In 1949 wordt er een schuur bijgebouwd en een hooiberg.

Hier links de situatie in 1942 na de
smanevoeging van B1502 en B1503
tot B2110

Op dit artikelegger zien we dat er een huis, schuur, hooiberg, boomgaard en tuin op perceel B2110 zijn.
In 1957 wordt er een huis bijgebouwd. Op regel 10 zien we staan: 2 huizen, schuur, berg, tuin ,boomgaard.
In 1958 wordt er weer bijgebouwd.
Op regel 11 zien we nu: 2 huizen, kapschuren, veestalling, berg, pakhuis.
Cornelis Bruine en Geerlof van Wiggen de man van Adriana Cornelia Bruine zijn ieder voor de helft eigenaar
van perceel B2110.
In 1960 overlijdt Geerlof van Wiggen en krijgt weduwe Adriana Cornelia de helft van Geerlof.
In 1978 overlijdt Cornelis Bruine.
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Hier een klein stukje van de stamboom van de familie Van Ballegoijen en de familie Brune of Bruine.
In geel de personen die in ieder geval (mede)eigenaar zijn geweest van dit perceel.

Situatie in 1942. Je ziet nog net een
stuk van de schuur op 2110. Het huis
ernaast op 2109 is dan gesloopt

situatie in 1962

Situatie 1991. Het perceel
B2110 is dan weer gesplistst in vijf percelen.

De huidige situatie 2019

