
Keizerstraat 15
Toen in 1830 op last van Napoleon alle percelen werden opgetekend behoorden de percelen B 230, 231, 232, 
233 en 234 aan Adrianus van de Geijn.  
Zeg maar zo’n beetje het hele stuk tussen de Keizerstraaat en de dijk. ‘Het Rot’ genaamd.
B230 was bouwland, 231 en 232 boomgaard, 233 Huis met erf, hooiberg en schuur en 234 was tuin.
Adrianus, was de zoon van Willem van de Geijn en Georgia de Cocq van Delwijnen.
Hij was getrouwd met Johanna van der Eijk.  
Hij overlijdt in 1839. Johanna overlijdt een paar jaar later in 1843.



Op de verpondingskaart van 1810 was al een boerderij te zien 



In 1843 worden Johannes Egidius van de Geijn (geb. 1801)en zijn vrouw Elisabeth van Bellecom (geb.1797)
de nieuwe eigenaars.

In 1865 wordt het perceel opnieuw verdeeld. De nieuwe eigenaar is de weduwe van Johannes Egidius. Me-
de-eigenaar is Otto van de Geijn.
En alweer worden de percelen hernoemd in B233 en B234.



 Als Otto overlijdt dan wordt Elisabeth van Bellecom de enige eigenaar. We zitten nu in 1866.
De percelen worden weer hernoemd nu naar B1655 t/m B1658

In 1876 verkoopt ze perceel B1658, een boomgaard. 
In 1878 overlijdt ze en wordt alles een legaat.



In 1878 overlijdt Elisabeth van Bellecom en wordt Pieter van de Geijn en zijn minderjarige zoon eigenaar.
In 1883 overlijdt Pieter.

Dan koopt Johannes Henrikus Mol een koopman uit Leerdam de percelen hij heeft in Varik en Heesselt al 
vele boomgaarden en dijkhellingen gekocht. Hij doet dat samen met meerdere mensen



Dit is de boerderij van Van de Geijn, getekend door André van Geijn in overleg met zijn vader Petrus (Piet) 
van de Geijn.
Het huis werd huis ‘Den Doorn’ genoemd. Het heeft er tot ongeveer 1929 gestaan. Achter in de schuur was 
een mandenvlechterij. Daar moet nog een foto van zijn.

In 1928 verkoopt de koopman Mol veel van zijn bezittingen waaronder deze percelen.
De nieuwe eigenaar wordt Albertus Johannes de Keijzer.
De percelen zijn samengevoegd tot een nieuw perceel met nummer B2073.
Hij gaat de boel verbouwen. en het huis Den Doorn afbreken.



Rond 1929-1931 wordt er gebouwd, de schuur komt op de plaats van het oude huis en wordt groter dan het 
oude en het huis komt voor de schuur meer naar de straatkant.

Op de hulpkaart hiernaast zijn de maten te zien van het huis en 
schuur op perceel B2073. Hieronder een vergroting



In 1940 is er weer een verbouwing zoals hier te zien is.
En ook op de hulpkaart waar hiervan een deel staat afgebeeld.



Hieronder artikel-1767 van Albertus de Keijzer. Dit is in een slechte staat en soms moeilijk te lezen. Maar je 
kunt het perceel wel volgen. Op regel 8 zien we dat in dienstjaar 1936 (= ca1935, minimaal een jaar aftrek-
ken) een verbouwing is en op regel 11 komt een bijbouw in 1939. Regel 12 een aanbouw, regel 13 weer een 
aanbouw. Op regel 15 wordt er weer iets nieuws gebouwd (Stichting.) regel 16 is niet te lezen. Al met al wordt 
er veel ge- en verbouwd. Daar horen eigenlijk tekeningen bij, maar die zijn niet te vinden.



Op regel 17 zien we dat het huis in 1962 verkocht wordt en het perceel krijgt nummer B2211 en B2210.
Hieronder een veldwerkkaart uit1962.



In 1974 wordt het perceel gesplitst en verkocht.

Jan Hendrik de Keijzer is de nieuwe eigenaar, samen  met Johannes Cornelis de Keijzer.  
Albertus Johannes heeft levenslang recht van gebruik en bewoning.

In 1981 wordt perceel B2211 verkocht en in 1988 B2551



Hierboven de kaart van 1981. Toen is ook dat paadje tussen postkantoor en de Keizer gekomen

Hier een kaart uit 1989, waarbij weer een spitsing ontstaat.



Albertus Willem van der Woerd is de eigenaar en Albertus Johannes de Keizer mag nog in zijn huis blijven 
wonen. Uiteindelijk komt hij op het Vrijthof in Tiel en overlijdt daar.
Hieronder de huidige kadastrale nummers.



Foto uit 2005 gemaakt door Cor Clements

Onder een luchtfoto uit 2019



Hieronder het huis in 2009

En hieronder in 2019


