
Kerkstraat 24
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 Oorspronkelijk 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 zijn de percelen B104 en B 105.
In 1832 was de eigenaar Teunis van Riemsdijk, arbeider,  
B104 was het huis met erf en B 105 was de tuin.

Teunis van Riemsdijk was aardappelteler. Hij was de zoon van Gerard van Riemsdijk en Aaltje van 
Cosand.
Hij  trouwt op 17 februari 1813 met Huibertje Verweij



Huijbertje was dan al hoogzwanger, want precies een maand later op 17 maart 1813 wordt hun zoon-
tje Huibert van Riemsdijk geboren.



In 1846 overlijdt Teunis en wordt zijn zoon Huibert de nieuwe eigenaar van beide percelen.
Huibert trouwt met Geertruij Clements op 31 oktober 1834.
Zij krijgen twee kinderen Hendrik en Alida Huibertina. 
Maar dan overlijdt ze.
Huibert trouwt dan met haar zus Hendrica Clements.
Op 27 april 1856 wordt hun zoon Jan Hendrik van Riemsdijk geboren.



In 1893 verkoopt Huibert de percelen aan zijn zoon Jan Hendrik van Riemsdijk, die is sergeant Majoor van 
de infanterie en woont in Leiden.
In 1902 verkoopt deze de percelen weer met huis en tuin.



De nieuwe eigenaresse is Huiberdina Kaasjager.
Maar ook zij verkoopt de boel weer in 1918.

De nieuwe eigenaar wordt de burgemeester Cornelis Johannes Mathijs Brouwers, die al veel percelen en hui-
zen in zijn bezit heeft.. Hij laat in 1919 een werkplaats bijbouwen. Daar zijn geen tekeningen van gevonden. 
In 1923 verkoopt hij de twee percelen weer.



Bart Jan Vermeulen is de nieuwe eigenaar. Hij is geboren op 11 september 1895. 
Hij trouwt in 1924, met Hendrika Grietje Verwoert.



In 1975 worden de twee percelen verenigd en krijgen het nummer B 2437. 
In 1978 overlijdt Bart Jan verwoert  en de erfgenamen verkopen het huis aan de huidige eigenaren die daar-
voor in de Grotestraat 9 woonden.
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