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Kerkeind 12 
was Kerkstraat 47, 5061 EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een karakteristiek woonhuis moest rond 1970 plaats maken voor een verbinding van de 
Baerdijk met de Hoogstraat. Hier stond aanvankelijk een groot huis dat op het eind van de 
15-de eeuw uiteindelijk voldoende ruimte bood aan een drietal huizen. Achter Kerkeind 12 liep 
het erf nog door tot aan de gemeint op de Vloet, het westelijk deel grensde achter aan de 
Persoonswei, waarvan geleidelijk stukken bij dit erf gevoegd werden. Het huis van Kerkeind 12 
stond aanvankelijk op de Vloet met een uitweg naar de Kerkstraat. In de 20-ste eeuw stond op 
de Vloet wasserij "Reingoed" van de familie Groenland, later een kartonnagefabriek. 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 12  •  2 

12a  

 

De grote hangsnor en de meest ouderwetse hoge zijde die men zich maar denken kon, waarmee Piet Oonincx 
de begrafenissen en processies in de jaren ’50 en ’60 placht op te luisteren, werden gesoigneerd op de plaats 
die we nu gaan bespreken. Zijn huisje aldaar, dat uitkijk gaf op de 100 meter lange Poststeeg. De grond is 
door Jan Kosters tot tuin gemaakt voor zijn westwaarts aangelegen huis. 

In 1429 bevindt zich hier het erf van Jan van Tilborch1, dat zich van de Kerkstraat tot de gemeint ter Vloet 
uitstrekte ten oosten van een uitgestrekt, reeds in de 15e eeuw verkaveld erf van de Vervijnsen2. In 1438 
heeft Margriet, de weduwe van Jan van Tilborch haar recht van tocht in het huis op dat erf, en op de 
inboedel daarvan,afgestaan aan haar kinderen, zodat die dat konden bezwaren. Het zijn een zoon Jan, die in 
het minderbroedersklooster in Den Bosch zit, en drie dochters: Agnes, welke dan al getrouwd is met Jan 
Henrik Lupprechts, Juut en Margriet3. Bij de scheiding en deling tussen hen valt het huis toe aan Margriet, 
welke is getrouwd met Aart Goyaarts Back, doch geen kinderen heeft nagelaten4. Het goed is derhalve 
verstorven in de zijlinies. De erfgenamen der echtelieden hebben het huis op 28 juni 1469 overgedragen aan 
Gijsbrecht Brocken, de zoon van Jan Brocken, voor 47 peter van 18 stuiver, 95 gouden peter en een erfpacht 
van 2½ mud rogge5. Buiten personen die ons bekend zijn als nazaten van de vader van Aart Goyaart Bacx 

 
 
 
1  sH,R.1199,278v; 
2
  Otw,R.152,16v; Otw,R.213,39v; 

3
  Otw,R.151,2v; 

4
  Otw,R.175,21; 

5  Otw,R.172,21; van Aarts zijde komen op: Willem Goyaart Back; de gebroeders Jan en Dirk Willemssoen (zijn zonen ons 
insziens), Claus Staerts, zoon van wijlen Maas Staerts, als man van Aleid, dochter van Goyaart Back, onder meer ook 

 

 

Kerkeind 12 
was Kerkstraat 47, 5061 EG 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 12  •  3 

worden als verkopers vermeld: Agnes, weduwe van Jan Lypprechts met Peter ‘haer soene’, die ook handelt 
voor zijn broeder Henrik. Zij schijnen de enige nazaten van Jan van Tilborch te zijn. De lasten op het goed zijn 
een cijns van 19 schilling, welke Zeger die Doeve en Margriet zijn vrouw in 1321 hadden vermaakt aan de 
Tafel van den Heiligen Geest6, een cijns van tien vleems aan het persoonschap en de plicht tot onderhoud 
van een roede dijk. 

 

 

Piet Oonincx (1875-1960) | 

Gijsbrecht Brocken heeft het huis ‘met sinen gronde’ en ‘hiertoe een huexken erfs aent voirscreven huys 
gebleven’, hetwelk Gijsbrecht ‘den leven lanck’ verkregen had van heer Willem Moliaert, de persoon, op 11 
maart 1477 overgedragen aan Wouter Henrik Smeekens. Zeger Erits van Kuyck heeft er toen van afgezien de 
koop te vernaderen. De koopsom is dan 41 peter, half te voldoen op Pinksteren en half op Sint Jacobsdag, 
en dan nog vijfmaal 18 peter, in de loop van vier jaar te betalen. 

Na de dood van Wouter Smedeken hebben diens kinderen - de zonen Henrik en Dirk en de dochters 
Elisabeth, Antonis, Goelt en Margriet - op de laatste dag van de maand februari in 1483 voor ‘enen termine’ 
van 25 jaar voor drie peter ’s jaars ‘op hoechtijt van Paschen’ te betalen, verhuurd aan Henrik Aarts van den 
Wiel7. In het ‘rentboeck’ van de Tafel van den Heiligen Geest wordt dan ook gesproken over een rente 
betaald door ‘Item Mathys van der Elst, (te) voer Belie van den Wiel: XIX sc. Payements van zijnen huyse ende 
hoeve, gelegen optie Vloet neven erffenis Aerts van den Wiele, streckende van der Vloet tot aen de 
Kerckstraet, welck Henrick van Ameroeyen te wezen plach’. 8 

Twee naast elkaar gelegen huizen, het hier behandelde en dat wat hierna onder Kerkeind 13 ter sprake 
komt, heeft Henrik van den Wiel nagelaten. Zijn weduwe, Belie, dochter van Gerit Scelkens, heeft haar tocht 
daarin en in een stuk beemd ‘in die Diese’ op 9 januari 1488 overgedragen aan Gerit en Aart, haar zonen, om 
hun daarmee het beloofde huwelijksgoed te verstrekken, en aan ‘hoer zuster’ Kathelien. Het erf van de 
huizen strekt zich dan uit van de Kerkstraat tot ‘sPersoensweye’. Dit wordt door de gebroeders gedeeld: Aart 

 
 

handelend voor de onmondige kinderen Cornelis Willems; Jan van Eyghen, zoon van wijlen Claus van Eyghen, als man van 
Kathelyn, dochter van wijlen Herman Goyaart Backs, verwekt bij Elisabeth, dochter van Henrik Maas Kaniaerts 
(Otw,R.170,3v, los blad); Jan Vrients, zoon van wijlen Wouter Vrients en diens zwager Cornelis Buckyncs, zoon van wijlen 
Denys Buckincs, als man van Goyaart, dochter van Wouter Vrients, ook handelend voor ‘Claeuse hoeren brueder’, en 
Goyaart Reymbouts, wiens moeder Godevaart een dochter van Godevaart, de natuurlijke zoon van Godevaart Herman 
Backs was en bijgevolg een zuster van Aart; 

6
  Otw,R.213,39v, los blad; 

7  Otw,R.189,11v; 
8  Den Arme gegeven, p. 79 nr 25; 
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valt het huis in de Kerkstraat toe, aan Gerit dat ‘optie Vloet’. Op het eerstgenoemde drukt de rente aan de 
Tafel van den Heilgen Geest, en een aan ‘dat goetshuse vander Baseldonc’, benevens het onderhoud van 
een halve roede van de dijk. Voor het huis op de Vloet moet een pond payment aan de persoon worden 
opgebracht, terwijl evenzeer van de dijk een halve roede onderhouden moet worden9. Over dit laatste huis 
spreken we hierna onder B verder. 

    

In 1492, wanneer Kathelien, dochter van Henrik van den Wiel, is getrouwd met Wouter Gijsbrechts van der 
Ept en haar ouders overleden zijn, wordt bij de scheiding en deling bepaald dat Gerit en Aart drie huizen in 
de Kerkstraat zullen ‘hebben ende houwen’: ten eerste het onder Kerkeind 6 en 7 sub VII besproken huis 
naast het huis ‘dat comen is vander kijnderen van Spule’, dan het hier besproken huis op de Vloet, waarvan 
het erf zich uitstrekt van de Vloet tot de Kerkstraat en dat ligt tussen het erf van Gerit Nulaets enerzijds en 
dat van Aart van den Wiel en de persoon westwaarts en ten derde het huis in de Kerkstraat met zijn weg 
naar de Vloet, gelegen tussen het erf van Gerit van den Wiel en Matthijs Maes, waarvan het erf in het 
zuiden begrensd wordt door de Persoonswei. Nog veel andere goederen worden verdeeld: een stuk erf 
tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat, een wei ‘in die Hupperinghe’, een beemd ter plaatse ‘die Diese’ en 
een tussen het erf ‘der jouffrouwe weduwe meester Jan Monincx’ en ‘die Aa’ en een stuk moers in de 
parochie Gestel10. Enkele maanden nadien blijkt de verdeling toch niet te bevredigen en hebben Gerit en 
Aart ‘bij rade van hoeren vrienden’ een erfwisseling gemaakt waarbij Gerit het huis met schuur, dat 
besproken is onder Kerkeind 6 en 7, krijgt Aart het hele oorspronkelijke erf van Jan van Tilborch. Dat heeft 
Aart overigens niet in die toestand gehouden: het huis op de Vloed heeft hij op 13 april 1492 verkocht aan 
heer Adriaan Ansems11. Het andere heeft Aart nagelaten aan zijn zoon Dirk, die daarvan in 1529 als eigenaar 
wordt vermeld12.  

 
 
 
9
  Otw,R.194,2; 

10
  Otw,R.197,21; 

11  Otw,R.197,41; 
12  Otw,R.233,37v; 
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Deze Van den Wiels waren gezeten poorters die hun goed niet herhaaldelijk behoefden te bezwaren. 
Bijgevolg is ons ontgaan hoe de eigendom van dit huis aan Aart Jans Verdoolt is gekomen. In het jaar 1576 
wordt hij genoemd als bezitter13. In 1593 is Aart niet meer in leven14 en in 1610 is het huis in handen van 
Marie, de weduwe van Jan Verdoolt, en haar kinderen15.Op 11 september heeft deze weduwe van Jan Aart 
Verdoolt met haar zonen Aart en Cornelis ter verzekering van de betaling van een lijfrente van 72 gulden 
aan haar zoon meester Jan Verdoolt, een groot aantal goederen verbonden, onder meer een huis in de 
Kerkstraat met een erf dat zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de Vloet, een stuk beemd van zes lopense in 
de Dieze, strekkend van grond van het convent in Oisterwijk tot grond van de ‘Cathuseren tot Cuelen’ en 
gelegen tussen de gemeint en land van Goossen Emberts van der Borcht en tenslotte een akkerland in de 
Schijve16. 

Door vererving is het huis kennelijk aan Aart Jans Verdoolt gekomen. In 1652 wordt Aart Verdoolt met drie 
oord aangeslagen voor ‘een huys met XV roeyen hooffs’ en met anderhalf oord ‘tot vervallinge van de 
personele lasten’ 17. Het huis is door Aart op 4 september 1658 overgedragen aan zijn schoonzoon 
Bartholomeus Henrik Meeussen Carremans, afkomstig uit Dongen18, die was getrouwd met Anneke, dochter 
van Aart Verdoolt19. Het goed heet zich dan uit te strekken van de Kerkstraat tot de gemene stroom of rivier 
en is gelegen tussen het erf van Leunis van Megen en dat van Henrik Wernarts20. Als lasten drukken dan op 
het goed een rente van drie stuiver en zes penning aan de Tafel van den Heiligen Geest, de helft in een rente 
van 21 stuiver aan de altaristen en het onderhoud van een roede dijk. Bij zijn overlijden liet Bartholomeus 
Anneke als weduwe21 met twee zoons en twee dochters achter. De zoons heten Peter en Aart. De ene 
dochter, Maria geheten, heeft uit haar huwelijk met Adriaan Brenders drie, in 1704 nog onmondige, 
kinderen: Jan, Jenneke en Eyke genaamd. De andere dochter, Cornelia, is getrouwd met Peter van 
Broeckhoven22. Bij de scheiding en deling komt het ouderlijk huis aan Aart Carremans23. 

 
 
 
13  Otw,R.280,35v; 
14  Otw,R.288,32v; 
15

  Otw,R.304,56; sH,R.1524,375; 
16  Otw,R.320,105; 
17  GA 241,30v; 
18

  Otw,R.374,II,12; 
19

  Otw,R.407,109; 
20

  Otw,R.352,61v; 
21  Otw,R.466,90; 
22  Otw,R.407,109; 
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Aart heeft een zoon, Bartel, aan wie diens stiefvader Jacob Reckers op 12 januari 1728 het recht van tocht 
heeft afgestaan dat Bartels moeder, Adriana, heeft in het hier besproken huis met schuur en hof24. 
Waarschijnlijk was dit de veel gebruikte kunstgreep om de moeder enig erfgename bij versterf te doen zijn 
van het zwakke of zieke zoontje en diens bloedverwanten van vaders zijde als erfgenamen uit te schakelen. 
Hoe dan ook: in 1736 staat Jacobus Reckers voor dit huis te boek. Tien jaar later heeft hij een huurder in huis 
gehaald; in 1746 is dat Antonie Lath, in 1751 Jan Maas. In 1756 en 1761 wordt Johanna Reckers als 
eigenaresse van het huis vermeld. Zij bewoont dat zelf met haar man Huibert van de Loo. Verder heeft ze 
huurders in huis, eerst de weduwe van Peter de Kort en Antonie Maas, vervolgens Embert van Breda en 
tenslotte Catharina van de Wiel. In 1771 zit Huibert van de Loo de jonge als eigenaar in het huis. Gerard 
Ketelaars en vervolgens Huibert Lath, Peter Lath en de kinderen van Jan van Loon huren dan bij hem25.  

                           

 
 
23

  Otw,R.480,236v; 
24  Otw,R.486; 
25  GA 264-271; 
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Huibert heeft zijn huis nagelaten. Op 12 december 1803 heeft zijn zoon Jacobus het overgedragen aan 
Michiel Jans van de Loo26. De lasten daarop bestaan dan uit de helft van een gulden en een stuiver, te 
betalen aan de rentmeester der Geestelijke Goederen en het onderhoud van een halve roede van de 
Roeidijk27. Michiel van de Loo was wollenlakenwever. Hij was getrouwd met Geertrui Couwenberg, die hij 
overleefde. De bewoners van het huis in 1824 zijn waarschijnlijk aanverwanten28. Op 16 mei 1825 is Michiel 
ten behoeve van zijn twee kinderen bij Geertrui, Jan Antonie, die zadelmaker van zijn vak was29 en Francijn, 
afgegaan van de tocht in dit huis30. Deze dochter was getrouwd met Lambertus van Rijsingen. Die doet de 
rechten op de helft van het huis over aan de buurman aan de westzijde, de touwslager Adriaan van Loon. 
Wanneer Jan Antonie zijn rechten echter op 11 december 1827 verkoopt aan de linnenwever Jan Antonie 
van Nuys, slaagt Adriaan van Loon er niet meer in buurmans erf in handen te krijgen31. Hij laat de helft van 
het huisje, genummerd 12, na aan de twee zonen uit zijn huwelijk met Maria Catharina van Meegen. 
Wanneer die op 25 mei 1830 scheiden en delen is Jan touwslager in Oisterwijk en zijn broer Hendrik 
schoenmaker in Helvoirt32. Hendrik krijgt tesamen met het ouderlijk huis ook de rechten op het hier 
besproken huis toebedeeld. Het erf daarvan is acht roeden en 27 el groot. Hendrik heeft zich in Oisterwijk 
gevestigd en is als touwslagersgast (waarschijnlijk bij zijn broeder) werkzaam geweest. Op 15 november 
1830 heeft hij het hoofd gebogen voor Jan Antonie van Nuys die dan alle rechten op het huis in een hand 
weet te brengen33. 

    

 

12b  
Onder de ‘Census, redditus et pacta domini investiti ecclesiae parochialis de Oosterwijck’ 34 wordt een post 
van zeven stuiver vermeld, verschuldigd door ‘Colet weduwe Jans van Lierop; (te) voer Adriaen van Gorcum, 
voer heer Wouter Verelst; voer Mathijs Verelst, voer Gerit Hanricxssen van den Wiel: uut huys ende hof 
gelegen opte Vloet: een pont payment maict VII stuiver’. Deze cijns zal verschuldigd zijn geweest voor de 

 
 
 
26  Otw,R.438,172; 
27

  GA 1222, nummer 113; 
28  Anderhalve eeuw in Oisterwijk, deel III, nummer 13; 
29  Otw,N.5354,299; 
30

  Otw,N.5352,44; Otw,N.5352,50; 
31

  Otw,N.5354,299; 
32

  Otw,N.5357,573; 
33  Otw,N.5357,603; 
34  Brussel, ARA,KA 10719,11v; 
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grond die oorspronkelijk bij de pastorij hoorde35. Een later rentboek van de pastoor vermeldt: ‘Die wedue 
Aerdt Verdoolt, van haer huys enden eenen hoff opte Vloet, vande assignatie heer Wouter Verelst, vallende 
Servaci XXVIII stuiver. Hier aff is eenen schepen brieff van Oisterwijck de dato 1556 12a junij’36. Jammer 
genoeg is deze schepenbrief ons niet bekend37. 

De eerste aantekening roept in herinnering hetgeen hiervoor is verhaald: Aart, de broeder van Gerit Henriks 
van den Wiel, heeft op 13 april 1492 een huis op de Vloet verkocht aan heer Adriaan Ansems. Die belooft 
dan zowel aan de Tafel van den Heiligen Geest als aan ‘den persoenscappe’ een cijns van een pond te 
betalen en daarenboven van de bekende dijk een roede te onderhouden. Aart behoudt zich over heer 
Adriaans erf een boriweg voor38, die ligt er nog wanneer heer Adriaan het huis op 24 februari 1493 heeft 
verkocht aan Matthijs Dirks van der Elst39. Matthijs bezwaart zijn huis en zeven lopense land in de Schijve en 
een vijfde deel in een ander huis in 150540. Hij heeft het huis op de Vloet nog in gebruik wanneer het door 
Henrik Willem Emmen als HeiligGeestmeester wordt uitgewonnen. Wegens de verbeteringen die er na de 
vestiging van de rente van de Tafel van den Heiligen Geest zijn aangebracht, heeft bij de veiling van het 
onderpand bij Dirk de Snijder vermoedelijk niemand meer willen bieden dan Matthijs van der Elst met zijn 
beternis. Matthijs is althans in het bezit ervan gebleven41. Op 13 april 1513 draagt hij dit huis over aan 
Matthijs, zijn wettige zoon, om daarmee te voldoen aan een bij huwelijkse voorwaarden gedane belofte 100 
gulden ten huwelijk mee te geven. Het huis wordt gewaardeerd op 75 gulden welke strekken ‘in cortinge’ op 
de genoemde som42. Matthijs de jonge wordt in 1530 nog als eigenaar vermeld43. Zijn zoon Jacob en diens 
zuster Meriken, die Joost Aarts van Eersel tot momboor hebben gehad, hebben in 1544 aan hun broeder 
meester Wouter van der Elst hun recht op twee derde in een cijns uit een huis op de Vloet afgestaan44. 
Bedoeld zal het huis op de Vloet zijn dat is gelegen tussen het erf van Mattheeus Aart Nulants, hetwelk 
hierna onder Kerkeind 14 wordt behandeld, en dat van Laureins van Tilborch, waarvan het erf in het 
noorden wordt begrensd door het erf van Dirk van den Wiel, waarin Jacob Matthijssen van der Elst het hem 
van vaderszijde aanbestorven deel op 6 december 1546 heeft overgedragen aan zijn ‘bruer’ Gerit. Deze 
Gerit, een zoon van Matthijs van der Elst bij Juta, dochter van Jacob Buckinck, verwerft op 11 maart 1550 
alle rechten op het huis tussen het erf van Matheeus Nulants en dat van Arnt van den Wiel, welke heer en 
meester Wouter van der Elst, Jacob en Meriken hebben, te weten drie vierde onverdeeld. Maar op 16 
februari 1557 heeft Gerit het huis ‘opte Vloet’ met een weg naar de Kerkstraat toch weer overgedragen aan 
zijn broeder heer en meester Wouter. Als buurlui aan de westzijde van het erf worden dan zowel Mattheeus 
Nulants als Bartholomeeus Corstkens vermeld45. Heer Wouter belooft Gerit en zijn vrouw Jenneken, dochter 
van Henrik Appels, een woning in de ‘afterste camer’. Heer Wouter is evenwel onverwacht snel vertrokken. 
Reeds op 4 febrauri 1561 heeft heer en meester Adriaan Appels als zijn gemachtigde het huis met hof op de 
Vloet met een ‘vaerwech’ naar de Kerkstraat, overgedragen aan Adriaan Cornelissen van Gorcum46. Adriaan 
heeft het op 16 augustus 1570 overgedragen aan Jan Michiels van Hazeldonck47. Die mag misschien 
vereenzelvigd worden met Jan van Lierop, wiens weduwe Colet in de blafferd van de investiet wordt 

 
 
 
35  Otw,R.197,21 (1492); 
36  Brussel, ARA,KA 10723; 
37  Otw,R.260; 
38  Otw,R.198,5; 
39  Otw,R.198,5; 
40

  sH,R.1274,7; 
41  Otw,R.213,39v, los blad; 
42  Otw,R.217,13; 
43

  Otw,R.235,9; 
44

  Otw,R.248,23v (eerste vermelding); 
45

  Otw,R.261,20; 
46  Otw,R.265,4v; 
47  Otw,R.274,36; 



 © De Vrijheid Oisterwijk Kerkeind 12  •  9 

genoemd. Het is een zekere Colet van Hout, welke aan de Tafel van den Heiligen Geest de rente van 19 
schilling heeft betaald na Matthijs en Gerit van der Elst en vóór Jan Aart Verdoolt en diens weduwe48. 
Aangezien de naam Colet in Oisterwijk in de 15de en 16de eeuw nagenoeg nooit voorkomt, lijkt Jan van Lierop 
met Colet van Hout getrouwd geweest te zijn, en door Colet het erf aan de Kerkstraat met dat aan de Vloet 
te zijn herenigd. Vandaar dat dan het erf van de Verdoolts zich weer uitstrekt van de Kerkstraat tot de Vloet.   

    

overzicht 
 

   

  KERKEIND 12(a) 

  met K13 en 14 

v1321  Zeger die Doeve x Margriet ? 

  Henrik van Ameroeyen 

v.1429  Jan van Tilborch x Margriet 

13-11-1438 huis Juut en Margriet drs Jan van Tilborch 

  Margriet d. Jan van Tilborch x Aart Goyaarts Back 

28-6-1469 huis Gijsbrecht Jan Brocken 

  met hoekje erf van de persoon van de kerk 

11-3-1477 huis en huisje Wouter Henrik Smeekens 

28-2-1483 huis Henrik Aart van de Wiel x Belie d. Gerit Scelkens 

9-1-1488 2 huizen  

  afsplitsing van westelijk erf zie K14 

9-2-1492 huis Gerit Henrik van de Wiel 

  zie verder onder K12b 

  opwinning 

v.1576  Aart Jans Verdoolt x Eva Dierk Aart van de Wiel 

v.1610  Marie wede Jan Aart Verdoolt 

  Aart Jan Verdoolt 

4-9-1658 huis Bartholomeus Henrik Meeussen Carremans x Anneken d. Aart Verdoolt 

26-2-1704 huis Peter, Aart en Cornelia (x Peter van Broeckhoven) krn Bartholomeeus Carremans 

26-2-1704 huis Aart Carremans x Adriana Lucas van Iersel xx Jacob Reckers 

12-1-1728 huis schuur Bartel z. Aart Carremans 

v1736  Jacobus Reckers K12 

v1756  Johanna Reckers x Huibert van der Loo 

v1771  Huibert van der Loo de jonge 

 
 
 
48  GA ged. 54,4v. 
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16-5-1788  met stukje gemeint op de Vloet 9 R uit de Haarense gemeint 

  Jacob Huibert van der Loo 

12-12-1803 huis Michiel Jans van de Loo, wollelakenwever x Geertrui Couwenberg nr 14 

4-6-1825 huis 4 R Adriaan van Loon, touwslager x Maria Catharina van Meegen (de helft) 

11-12-1827 huis 4 R Jan Antonie van Nuys (de andere helft) 

25-6-1830 huis 8 R 27 E Hendrik van Loon, touwslagersgast (de helft) nr 12 

15-11-1830 huisje 8 R 27 E Jan Antonie van Nuys, linnenwever (geheel); na 1832 F.393/394; na 1892 F.1258 met looierij; na 1911 
F.1534/1535 

1869 huis Gosewinus Cras 

  A23, na 1947 Kerkstraat 47 

   

   

  KERKEIND 12b op de Vloet 

   

  zie K12a 

  met 13b 

9-2-1492 huis Gerit Henrik van de Wiel 

21-3-1492 huis Aart Henrik van de Wiel 

13-4-1492 huis heer Adriaan Ancems 

24-2-1493 huis Mathijs Dierk van der Elst 

13-4-1513 huis Mathijs Mathijs van der Elst 

6-12-1546 
11-3-1550 

huis Gerit Mathijs van der Elst x Jenneken Henrik Appels 

16-2-1557 huis heer en mr Wouter Verelst 

4-2-1561 huis met vaarweg naar de Kerkstraat Adriaan Cornelis van Gorcum 

16-8-1570 huis Jan Michiel van Hazeldonck (van Lierop?) x Colet (van Hout?) 

  Geertruit van der Elst 

  Elisabet Henrik Loomans 

11-1-1573 
12-6-1576 

huis mr Jan Adriaan van Balen x Cornelia Adriaan van Gorcum 

  zie verder K12a 

  achter op de Vloet F.1535 

1911 looierij Jules van de Pol 

1913  Hendrik van Krieken 

1914  Jules Johannes Vurtheim 

1917  Gosewinus Wilhelmus Oonincx 

1917  Noord Brabantsche Chroomlederfabriek 

1918  Firma de Noord-Brabantsche Chroomleder en schoenfabriek 

1922  Petrus Nicolaas Boots, koopman te Bussum 

1929  Adrianus Groenland (1868-1942), wasbaas x Johanna Maria Verbruggen 

1947  Gerardus Adrianus Groenland (1902-1965), koopman x Geertruida Goverdina Cornelissen 

  A29, na 1947 Rode Brugstraat 7, wasserij "Reingoed" 
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