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De Castricumse familie . . . Groot

Oorsprong in de Wogmeer

De Castricumse familie Groot gaat terug naar de Wog-
meer. Ene Gleijn Arienszoon is omstreeks 1660 geboren. 
Bij zijn huwelijk met Mary Germents in 1685 staat als 
woonplaats de Wogmeer vermeld met als toevoeging in 
de banne (gemeente) van Obdam. Als na het overlijden 
een boedelbeschrijving in 1738 wordt opgemaakt, blijkt 
Gleijn een boerenhuis met een kavel land van zes morgen 
in de Wogmeer onder de banne van Hensbroek te hebben. 
Verder staan er in de stal 19 koeien en 2 paarden. 

Aan de Brakersweg was een roggebroodfabriek van 
de familie Groot gevestigd en verder waren er nog 
twee gerenommeerde bakkerijen met winkels aan 
de Stetweg en aan de Burgemeester Mooijstraat. In 
dezelfde straat was ook een schoenenzaak van de 
familie Groot. Voldoende reden om in dit jaarboek 
eens aandacht te schenken aan de geschiedenis en 
de stamboom van de familie Groot. Via deze on-
dernemende familie maken we weer kennis met 
een deel van Castricums historie.

Kaartje van de Wogmeer met de omliggende plaatsen Obdam en Spierdijk. 
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De Wogmeer
De polder Wogmeer is een kleine polder van 680 hec-
tare en ligt ongeveer halverwege tussen Alkmaar en 
Hoorn. Het oorspronkelijke meer werd omgeven door 
de dorpen Spierdijk, Obdam. Hensbroek en Ursem. 
In de periode 1607 tot 1612 werd dit meer droogge-
malen, werden sloten gegraven en de Middenweg en 
Verlaatweg aangelegd. Door de jaren heen is de zorg 
voor de dijken van grote betekenis geweest. De ring-
dijk is ruim 12 km lang. De Wogmeer viel destijds 
onder twee gemeenten: Hensbroek en Obdam. Het 
vormde een aparte gemeenschap: geen eigen kerk, 
geen school, noch gemeentehuis. Wel had men een 
eigen polderbestuur. Het dorp heeft 290 inwoners (in 
2008).

Gleijn Ariensz is rooms-katholiek en met zijn eerste 
vrouw Mary Germents krijgt hij vijf kinderen en na haar 
overlijden met zijn tweede vrouw Maartje Willems nog 
eens zeven. De kinderen worden gedoopt in de kerk van 
St. Gregorius te Spierdijk.
Het merendeel van de kinderen zal heel jong overleden 
zijn; een register van overledenen werd toen nog niet bij-
gehouden. Vijf kinderen treden in het huwelijk. Het nage-
slacht wordt alleen door zoon Germent voortgezet. 
Ook Germent zal twee maal in het huwelijk treden. Van 
hem zijn vijf kinderen bekend, waarvan alleen Pieter zorgt 
voor het nageslacht Groot. Pieter trouwt in 1755 met Aagje 
Claas en gaat na zijn huwelijk in Zuid-Spierdijk wonen. 
Het echtpaar heeft zeven kinderen. Van de zoons Sijbout, 
Pieter en Cornelis Groot zijn nakomelingen bekend. Zoon 
Sijbout is de voorvader van de Castricumse tak en wordt 
in de stamboom verder uitgewerkt.

Van Spierdijk via Bergen naar Alkmaar

Ook Sijbout woont met zijn vrouw Anna Cornelisdoch-
ter Mooij in Zuid-Spierdijk. Hun zoon Pieter, geboren in 
1795, is het enige kind dat volwassen wordt. Pieter blijft 
niet in Spierdijk. Bij zijn huwelijk in 1820 woont hij in 
Bergen en trouwt met de boerendochter Antje van Duin 
uit Bergen. 
Pieter is dagloner, daarna veehouder, eerst in Bergen en 
daarna in de Huiswaard te Alkmaar. Hij koopt in 1842 een 
boerderij, genaamd Welgelegen aan de Singel in Alkmaar. 
Zijn zoons Sijbout (1821-1906), Jan (1822-1905) en Pie-
ter Groot (1836-1888) wonen na hun huwelijk in Alkmaar 
en geen van drieën volgt hun vader als veehouder op. Na 
zijn overlijden in 1863 wordt de boerderij verkocht. 

Pieter Groot herbergier in Limmen

De jongste zoon Pieter is timmerman en woont in Alk-
maar. Hij trouwt in 1864 met de in Limmen geboren 
Engeltje Winder. Het echtpaar krijgt tien kinderen, waar-
van de eerste zes in Alkmaar geboren zijn. In 1874 koopt 
de 38-jarige Pieter de herberg De Goede Verwachting 
aan de Dusseldorperweg in Limmen. Pieter overlijdt 14 

jaar later in 1888; zijn vrouw is enkele maanden daarvoor 
overleden. Zij laten een gezin na met nog zes kinderen, 
alleen zoons, variërend van 8 tot 21 jaar. De oudste zoon 
Andries wordt het hoofd van het gezin. Hij zet het café 
voort en trouwt een jaar later met Antje Schavemaker. Zijn 
broers wonen nog voor kortere of langere tijd bij hen in.

De zes zoons van Pieter Groot

De genoemde zoon Andries overlijdt al op 29-jarige leef-
tijd. Hij heeft twee dochters. Zijn vrouw zet het café voort. 
Zoon Jan blijft ongehuwd, woont in Limmen en is pas 24 
jaar als hij overlijdt. 
Zoon Willem is de stamvader van de bakkersfamilie in 
Castricum. Hij gaat als broodbakkersknecht in 1893 wer-
ken in Castricum en trouwt in 1897 met Klaasje Braken-
hoff; zij gaan wonen aan de Brakersweg. 
Zoon Adrianus gaat in Alkmaar wonen, koopt in 1902 een 
herberg aan de Gedempte Nieuwesloot en verruilt de her-
berg ruim 20 jaar later, in 1923, voor een slijterij in de 
Hekelstraat. 
Zoon Gerrit gaat werken in Krommenie, waar zijn vrouw 
een schoenenwinkel begint. Gerrit is de stamvader van de 
schoenentak met vestigingen in Krommenie en Castricum. 
De jongste zoon Bertus blijft in Limmen wonen, is melk-
venter en heeft een winkel in de Burgemeester Nieuwen-
huijsenstraat, waar later door zijn kinderen naast zuivel 
ook kruidenierswaren worden verkocht.

De naam Groot 

De naam Groot en De Groot is een veel voorkomende 
naam vooral in Noord-Holland. Deze naam zal op vele 
plaatsen door hun omgeving aan mensen zijn toegekend 
vanwege hun postuur of hun daden. De naam De Groot 
wint het in dit verband nog van de naam Groot. In het 
29e Jaarboek van Oud-Castricum is de familie De Groot 
gepubliceerd. Daar schreef ik al dat bij de gepubliceerde 
volkstelling van 1947 er in Nederland 24.717 mensen 
wonen met de naam De Groot en 5.979 mensen met de 
naam Groot; deze laatste groep woont voor 83% in Noord-
Holland, waarvan 57 in Castricum.
Gemeenten in Noord-Holland waar in 1947 meer dan 150 
mensen met de naam Groot wonen, zijn in aflopende volg-
orde: Amsterdam (682), Zaandam (239), Heerhugowaard 
(197), Alkmaar (193), Enkhuizen (182), Andijk (166) en 
Haarlem (154).

De stamboom van de familie Groot

In het bijgevoegde schema wordt de stamboom van de 
familie Groot weergegeven. Onder de toegevoegde num-
mers 1 t/m 37 zijn de gezinnen verder uitge werkt. Voor de 
overzichtelijkheid van het schema zijn alleen de namen 
opgenomen van de ouders van de gezinnen. 
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I   1 Arien Groot     
       ca. 1620 -     
   x Aaf Cornelisse            
        
        
II   2 Gleijn Groot     
       ca. 1660 - ca. 1738    
   x Mary Germents             
   x Maartje Willemse    
        
        
III   3 Germent Groot     
       1687 -     
   x Maartje Pieters             
   x Lijsbeth Gerrits    
        
        
IV   4 Pieter Groot     
       ca. 1725 -    
   x Aagje Claasse             
        
        
V   5 Sijbout Groot     
       1760 - 1798    
   x Antje Mooij             
        
        
VI   6 Pieter Groot     
       1795 - 1863    
   x Antje van Duin            
        
          
VII   7 Sijbout Groot     8 Jan Groot   9 Pieter Groot   
     1821 - 1906      1822 - 1905      1836 - 1888  
 x Alida Kos       x Elisabeth Opmeer       x Engeltje Winder         
         
          
             
VIII   10 Simon Groot  11 Andreas Groot  12 Willem Groot  13 Adrianus Groot  14 Gerardus Groot  15 Engelbertus Groot  
     1865 - 1949     1866 - 1896     1871 - 1950     1872 - 1947     1878 - 1947     1879 - 1958 
 x Grietje Bul     x Antje Schavemaker     x Klaasje Brakenhoff    x Agatha van den Berg x Cornelia Breeuwer  x Johanna op ‘t Veld 
 x Alida Seegers  x Neeltje Duijves    x Grietje Admiraal 
          
          
             
IX 16 Piet Groot  17 Gerrit Groot  18 André Groot  19 Klaas Groot  20 Piet Groot 24 Jaap Groot 
     1898 - 1959     1899 - 1991     1902 - 1985      1908 - 1991      1911 -  1991       1921 - 1999 
 x Koos Liefting        x Jansje Liefting  x Gré Leek x Door Kuijs x Tine van Sante x Anna van Veen 
   x Johanna Scheerman        
         21 Hein Groot  
              1915 - 2006  
X 25 Wim Groot 30 Wim Groot 34 Dick Groot 36 Wim Groot x Tine Willenborg  
       1926 - 1987       1926 - 1988       1937 -        1937 - 2016    
 x Julia Bongers x Alie Goedhart x Gerda de Wit x Plony van Leeuwen 22 Gerard Groot  
               1918 - 1992  
 26 Wil Groot 31 Wil Groot 35 Wim Groot 37 Johan Groot x Alie Kruidenberg  
       1927 - 1992       1927 - 1989       1943 -        1944 -     
 x Tiny Zonneveld x Tiny Borst x Ria Stuifbergen x Henny Beljaars 23 Wim Groot  
             1920 - 1981  
 27 André Groot 32 Peter Groot   x Gré Vlaar  
       1936 -        1929 - 1993     
 x Ans Otte x Riet Koot     
         
 28 Theo Groot 33 André Groot     
       1938 -        1932 -      
 x Ria Nijman x Vroon Roozendaal     
        
 29 Peter Groot      
       1941 -       
 x Jannie de Waard      
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1e GENERATIE

1
Arien Gleijnsz Groot, zn. van Gleijn Groot, geb. 
waarschijnlijk rond 1620, woonde in de Wogmeer, in 
Driemeerhuizen aan de rand van de Wogmeer, tr. met Aaf 
Cornelis.
Kinderen: 
1 Maartje  ged. Spierdijk 9-11-1658.
2 Gleijn  geb. rond 1660, tr. (1) met Mary 

Germents, (2) met Maartje Willems 
 zie 2

3 Aagt gehuwd, later weduwe.
4 Crelis ged. Spierdijk 16-12-1672.

2e GENERATIE

2
Gleijn Ariensz Groot, zn. van 1, geb. rond 1660, had een 
boerenhuis en land in de Wogmeer, woonde bij zijn eerste 
huwelijk in 1685 in de Wogmeer, in de banne van Obdam, 
overl. kort vóór maart 1738, tr. (1) Berkhout 10-2-1685 
met Mary Germents, van de Zuidermeer, dr. van Germent 
Jansz en Griet Pieters; tr. (2) Spierdijk 1-8-1700 met 
Maartje Willems. 
Als na zijn overlijden een boedelbeschrijving in 1738 
wordt opgemaakt, blijkt Gleijn een boerenhuis met een 
kavel land van zes morgen in de Wogmeer onder de banne 
van Hensbroek te hebben. Verder staan er in de stal 19 
koeien en 2 paarden. 
Kinderen geboren in de Wogmeer, allen r.k. gedoopt, 
tenzij anders gemeld, te Berkhout-Spierdijk: 
Uit het eerste huwelijk:
1 Arie   ged. 14-3-1686, jong overleden.
2 Germent  ged. 15-5-1687, tr. (1) met Maartje 

Pieters, (2) met Lijsbeth Gerrits  
 zie 3

3 Griet  ged. 3-3-1689, jong overleden.
4 Jan  ged. 3-5-1690, jong overleden.
5 Griet ged. 14-12-1692, gehuwd omstreeks 

1716 met Gerrit Cornelisz Spil, 
geb. omstreeks 1680, overl. in de 
Wogmeer 8-5-1737, eerder gehuwd 
met Trijntje Jacobs (Schoen). 

Uit het tweede huwelijk:
6 Aafje  ged. 17-6-1701, woonde te Berkhout, 

tr. Spierdijk 5-2-1741 met Dirck 
Rijcksz Schoen, hertrouwde (Spierdijk 
15-1-1774) met Marijtje Cornelis.

7 Crelis ged. De Goorne 19-6-1702, jong 
overleden.

8 Crelis ged. 2-6-1703.
9 Arien ged. 19-2-1707, tr. (1) Spierdijk 23-

1-1729 met Willempje Pieters, tr. (2) 
Spierdijk 4-3-1753 met Aafje Claas. 
Van Arien zijn geen kinderen bekend.

10 Baaf ged. 9-4-1708.
11 Jan ged. 7-7-1716, woonde op 

Zandwerven tussen Spierdijk en 
Spanbroek, ook in de Schermer, tr. 
met Trijn Goverts, dr. van Govert 
Arentsz van Dijk en Trijn Crelis. Jan 

en Trijn kregen 5 kinderen, zonder 
voortzetting nageslacht. 

12 Maartje ged. 16-11-1717.

3e GENERATIE

3
Germent Gleijnsz Groot, zn. van 2, ged. Spierdijk 15-5-
1687, woonde in de Wogmeer (gem. Hensbroek), tr. (1) 
met Maartje Pieters; tr. (2) Berkhout 24-8-1732 met Lijs-
beth Gerrits, wed. van Spierdijk. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1 Maartje  ged. Spierdijk 12-2-1711.
2 Pieter  geb. rond 1725, tr. met Aagje Claas 

  zie 4
Kinderen uit het tweede huwelijk: 
3 Maartje geb. 23-8-1733, jong overl.
4 Arie  geb. 21-11-1734.
5 Maartje geb. 10-1-1736.

4e GENERATIE

4
Pieter Germentsz Groot, zn. van 3, geboren omstreeks 
1725, woonde in Zuid-Spierdijk, tr. Spierdijk 15-6-1755 
met Aagje Claas, ged. Spierdijk 4-4-1732, dr. van Claas 
Crelisz en Hiltje Sijbouts (van der Wielen).
Kinderen gedoopt te Spierdijk: 
1 Klaas  ged. 22-5-1756.
2 Sijbout  ged. 30-5-1760, tr. met Antje Cornelis 

Mooij zie 5
3 Marijtje ged. 30-5-1760 (tweeling).
4 Jan  ged. 25-7-1764, tr. Berkhout 24-4-

1785 met Guurtje Pieters Dekker, 
jongedochter van Grosthuizen. 
Van dit echtpaar is geen nageslacht 
bekend.

5 Pieter ged. 1-7-1769, jong overleden.
6 Pieter ged. 11-11-1770, arbeider, woonde 

te Zuid-Spierdijk, overl. Spierdijk 
19-5-1824, tr. Berkhout 24-1-1808 
met Trijntje Tessel, ged. Noord-
Scharwoude 24-8-1782, overl. 
Berkhout 12-11-1858, hertrouwt 
(Spanbroek 1-5-1825) met Pieter 
van Veen en (Berkhout 21-10-1830) 
met Albert Groot, dr. van Jan Ariensz 
Tessel en Maartje Maartens Pater. 

 Hun zoon Pieter trouwt met Christina 
Appelman, krijgen 6 kinderen en 
wonen in De Goorn; zij hebben geen 
kleinkinderen met de naam Groot.

7 Cornelis ged. 30-12-1775, arbeider, landman, 
woonde te Zuid-Spierdijk, overl. 
Spierdijk 19-1-1849, tr. (1) Berkhout 
8-2-1801 met Aafje Pelt, jongedochter 
van Ursem, ged. De Goorn 21-4-
1775, overl. Spierdijk 4-11-1806, 
dr. van Jan Thamisz Pelt en Maartje 
Cornelis; tr. (2) Berkhout 30-9-1810 
met Trijntje Groot, van Oudendijk, 
geb. circa 1784, overl. Spierdijk 8-3-
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1845, dr. van Jan Pietersz Groot en 
Maartje Cornelis Oud. 

 Cornelis krijgt in totaal zeven 
kinderen uit beide huwelijken, 
waarvan de zoons Pieter, Jan sr., 
Sijbout, Cornelis en Jan jr. het geslacht 
Groot in Spierdijk en Berkhout zullen 
voortzetten.

5e GENERATIE

5
Sijbout Pietersz Groot, zn. van 4, geb. Spierdijk 30-5-
1760, woonde in Zuid-Spierdijk, overl. Berkhout 14-7-
1798, tr. Berkhout 22-1-1792 met Antje Cornelis Mooij 
van Avenhorn, overl. Spanbroek 22-6-1802, dr. van 
Cornelis Mooij.
Kinderen gedoopt te Spierdijk: 
1 Pieter  ged. Spierdijk 5-5-1793, jong 

overleden.
2 Pieter  ged. Spierdijk 14-6-1795, tr. met 

Antje van Duin  zie 6
3 Cornelis ged. Spierdijk 9-3-1798.

6e GENERATIE

6
Pieter Sijboutsz Groot, zn. van 5, geb. Spierdijk 14-6-
1795, arbeider, veehouder, landbouwer, woonde achter-
eenvolgens op Zanegeest in Bergen, in de Bergermeer 
en in de Huiswaard te Alkmaar. In 1842 koopt Pieter de 
boerderij Welgelegen aan de Singel in Alkmaar, woonde 
laatstelijk in de Keizerstraat, aldaar overl. 10-5-1863, tr. 
Bergen 7-5-1820 met Antje van Duin, ged. Bergen 15-4-
1799, overl. Alkmaar 7-1-1858, dr. van Jan van Duin en 
Willemijntje Lourens Melker. 

Pieter Groot geboren in 1795 in Spierdijk, gaat nog 
ongehuwd naar Bergen en werkt daar de eerste jaren 
als dagloner, arbeider. Hij trouwt in 1820 met Antje 
van Duin, dochter van veehouder Jan van Duin en 
Willemijntje Melker. De eerste drie kinderen wor-
den geboren in de wijk Zanegeest te Bergen, inmid-
dels noemt Pieter zich landbouwer en daarna boer 
en veehouder. De twee volgende kinderen worden 
geboren in de Bergermeer en zijn jongste zoon in de 
Huiswaard onder Alkmaar. Waarschijnlijk pacht Pie-
ter telkens voor enkele jaren een boerderij. In 1842 
koopt Pieter zijn eigen boerderij, genaamd Welgele-
gen met boet en erf aan de Singel in Alkmaar tussen 
de Geester- en Kennemerpoort; de boerenplaats heeft 
een grondoppervlak van 640 m2.
Na het overlijden van Pieter wordt in 1863 door zijn 
kinderen de boerderij verkocht inclusief een stalling 
voor dertien koeien en paarden met ruime hooiber-
ging.

Antje van Duin heeft als mede-erfgenaam van haar moe-
der Willemijntje Melker 1/6e gedeelte geërfd van een 
boerderij aan de Oosterzijweg in Limmen met 47 percelen 
wei-, hooi- en bouwland ter grootte van 44 hectaren. Antje 
verkoopt dit bezit in 1836 aan Jan Admiraal, landman in 
Limmen. Haar moeder had dit verworven als een van de 
vele erfgenamen van Pieter Jansz Visscher.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Bergen: 
1 Sijbout geb. 22-4-1821, tr. met Alida Kos   

 zie 7
2 Jan  geb. 5-8-1822, tr. met Elisabeth 

Opmeer zie 8
3 Antje  geb. 24-5-1824, woonde in Heiloo, 

aldaar overl. 5-3-1907, tr. Alkmaar 

De ligging van boerderij 
Welgelegen te Alkmaar 

buiten de Singel, tus-
sen de Geester- en 

de Kennemerpoort. 
(Uitsnede kaartuitgave 

Hermanus Coster en 
Zoon, collectie Regionaal 

Archief Alkmaar). 
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4-5-1856 met Wulbert Duin, 
geb. Heiloo 18-3-1828, landman, 
werkman, overl. Heiloo 9-5-1906, 
eerder gehuwd in 1853 met Aaltje 
Smit, zn. van Klaas Duin en Guurtje 
Dekker.

4 Willemeijntje (Mijntje)
  geb. 18-8-1826, woonde in Alkmaar, 

aldaar overl. 12-6-1889, tr. Alkmaar 
10-5-1863 met Dirk Klaver, geb. 
Alkmaar 19-6-1823, landman, 
melkverkoper, gaat in 1889 wonen 
bij zijn dochter in Amsterdam, aldaar 
overl. 15-4-1893, zn. van Jacob 
Klaver en Sijmentje Scheerman. 

5 Pieter  geb. 12-12-1828, overl. Alkmaar 25-
6-1834.

6 Pieter  geb. Alkmaar 5-1-1836, tr. met 
Engeltje Winder  zie 9

7e GENERATIE

7
Sijbout Groot, zn. van 6, geb. Bergen 22-4-1821, landman, 
vrachtrijder, arbeider, eerst met zijn vrouw inwonend bij 
zijn vader aan de Singel, daarna Ropjeskuil en Kennemer-
singel in Alkmaar, overl. in het St.-Elisabethgesticht 4-6-
1906, tr. Alkmaar 8-5-1859 met Alida Kos, geb. Alkmaar 
25-1-1832, overl. Alkmaar 2-12-1897, dr. van Pieter Kos, 
landman en Margaretha Assendelft. 
Kinderen geboren te Alkmaar: 
1 Anna Margaretha 
 geb. 19-5-1860, naaister, later 

moeder in het Proven huis te Alkmaar, 
woonde in Alkmaar, aldaar overl. 18-
10-1928, tr. Alkmaar 18-8-1889 met 
Klaas Zuurbier, geb. Heerhugowaard 
26-1-1860, fabrieksknecht, arbeider, 
overl. Amsterdam 28-7-1896, zn. 
van Cornelis Zuurbier en Grietje 
Hilleboer.

2 Maria  geb. 15-4-1862, woonde in Limmen, 
aldaar overl. 23-2-1946, tr. Alkmaar 
18-5-1890 met Petrus Johannes 
Beekman, geb. Limmen 29-6-1860, 
tuinder, overl. Limmen 27-12-1921, 
zn. van Louris Beekman, arbeider en 
Trijntje Wiebes.

8
Jan Groot, zn. van 6, geb. Bergen 5-8-1822, 
boer, landman, stadswerkman, woonde in 
Alkmaar, overl. op het Westerhofje aldaar 
12-12-1905, tr. Alkmaar 25-4-1858 met Elisa-
beth Opmeer, geb. Opmeer 28-4-1832, overl. 
Alkmaar 25-1-1892, dr. van Simon Opmeer 
en Petronella Schakenbosch.
Kinderen geboren te Alkmaar: 
1 Anna Petronella  geb. 2-4-1859, 

woonde vanaf 1884 in Amsterdam, 
aldaar overl. 18-3-1944, tr. Alkmaar 
22-6-1884 met Matthijs de Vos, geb. 
Castricum 1-2-1858, timmerman, 
overl. Amsterdam 30-9-1920, zn. van 
Jan de Vos en Marijtje Castricum. 

2 Simon  geb. 1-12-1865, tr. (1) met Grietje 
Bul, (2) met Alida Seegers zie 10

3 Petronella Maria 
  geb. 12-5-1872, woonde aan het 

Groenelaantje te Alkmaar, aldaar 
overl. 6-8-1930, tr. Alkmaar 6-8-1899 
met Gerrit Johannes Burkunk, geb. 
Alkmaar 12-2-1870, bankwerker, 
smid, conciërge, overl. Alkmaar 20-
11-1921, zn. van Gerardus Burkunk, 
timmerman en Catharina Vaartjes.

9
Pieter Groot, zn. van 6, geb. Alkmaar 5-1-1836, was tim-
merman en woonde aan de Keizerstraat in Alkmaar. Hij 
koopt in 1874 de herberg De Goede Verwachting met 
inventaris aan de Dusseldorperweg in Limmen en wordt 
kastelein, woont vanaf 16-4-1874 in Limmen, aldaar 
overl. 9-6-1888, tr. Oudorp 9-4-1864 met Engeltje Win-
der, geb. Limmen 4-6-1838, overl. Limmen 3-2-1888, dr. 
van Andries Winder en Antje Molenaar. 
Pieter Groot en Engeltje Winder overlijden relatief jong, 
beiden in 1888. Zoon Andreas wordt de hoofdbewoner 
van het ouderlijk huis, annex herberg en trouwt in 1889 
met Antje Schavemaker. 

Bij de verkoop van de boerderij op 7 december 1863. Handtekeningen in de koopakte van de 
erfgenamen Sijbout, Jan en Pieter Groot, Wulbert Duin en Dirk Klaver, de koper Klaas Jongert, 
verder de getuigen en de notaris. 

Een nostalgisch sfeertje met de kapelaan op de fiets; op de achtergrond het 
café ‘De Goede Verwachting’ aan de Dusseldorperweg in Limmen.
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Kinderen: 
1 Petrus geb. Alkmaar 25-1-1865, broodbak-

kersknecht, ongehuwd overl. Limmen 
8-3-1887. 

2 Andreas geb. Alkmaar 18-11-1866, tr. met 
Antje Schavemaker zie 11

3 Johannes geb. Alkmaar 15-4-1868, overl. 
Alkmaar 21-6-1868.

4 Johannes geb. Alkmaar 28-12-1869, arbeider, 
overl. Limmen 26-4-1894.

5 Willem  geb. Alkmaar 4-8-1871, tr. (1) met 
Klaasje Brakenhoff, (2) met Neeltje 
Duijves, zie 12

6 Adrianus geb. Alkmaar 27-9-1872, tr. met 
Agatha Maria Johanna van den Berg 
 zie 13

7 Anna geb. Limmen 1-3-1875, overl. 
Limmen 15-6-1875.

8 Gerardus geb. Limmen 7-3-1878, tr. met 
Cornelia Maria Breeuwer zie 14

9 Engelbertus geb. Limmen 3-8-1879, tr. (1) met 
Johanna op ’t Veld, (2) met Grietje 
Admiraal zie 15 

10 Willebrordus geb. Limmen 11-4-1880, overl. 
Limmen 11-4-1883.

Herberg De Goede Verwachting in Limmen van 
Pieter Groot 

Op 18 maart 1874 is er een openbare verkoping in 
de herberg De Goede Verwachting op Dusseldorp 
in Limmen. Het bijzondere doet zich voor dat nu de 
herberg zelf wordt geveild. Bij de verkoop wordt het 
omschreven als een huis en erf ingericht als herberg 
op een grondoppervlak van 390 m2.
Als voorwaarde voor de verkoop geldt dat de koper 
de gehele inventaris van de herberg moet overne-
men. Deze is gedetailleerd beschreven, waardoor 
we een goede indruk hebben van de herberg, zoals 
die door Pieter Groot op die dag voor 4365 gulden 

wordt gekocht. Pieter staat dan als timmerman 
en wonende in Alkmaar te boek. De over te 
nemen inventaris bestaat uit:
een geraamte voor een tent, 7 wijntafels, 9 
banken, 2 schragen met beun en hek, 2 planken 
met hangers, 34 stoelen, 8 tafels, 1 grote tafel, 
4 schilderijen, 3 hanglampen, 3 kleine lampen, 
5 komforen, 6 kwispeldoors, 4 luciferpotten, 1 
biljart met toebehoren, 6 gordijnen met ringen 
en koordfranje, 6 horren, 1 kachel en kolenbak, 
5 tinnen maten en 3 trechters, 8 presenteerbla-
den, 10 flessen en karaffen, 26 geslepen wijn-
glazen, 15 punchglazen, 15 roemers, 1 suiker-
pot, 40 kelkjes, 12 bierglazen, 1 tafelschel, 6 
kranen en 24 chocolade koppen en schotels, te 
samen tegen de som van f 600,-. 

Pieter zal het niet breed gehad hebben. Hij 
overlijdt op 52-jarige leeftijd in 1888, Zijn 
vrouw Engeltje Winder is vier maanden eerder 

overleden; zij laten dan zes kinderen na, alleen zoons, 
in leeftijd variërend van 8 tot 21 jaar. 
Kort voor zijn overlijden heeft Pieter als voogd over 
zijn kinderen zijn broer Sijbout Groot aangesteld. Arie 
Winder, een broer van zijn overleden vrouw wordt 
toeziend voogd. Als de nalatenschap wordt geïnven-
tariseerd dan blijken de schulden de waarde van de 
bezittingen te overtreffen. 
De oudste zoon Andries, dan 21 jaar, volgt zijn vader 
als kastelein op. Andries krijgt de nalatenschap op zijn 
naam; de overige kinderen hebben die afgewezen. Hij 
trouwt een jaar later met Antje Schavemaker uit Uit-
geest. Zijn vijf broers wonen eerst nog in het ouderlijk 
huis. Van het oudste af: Johannes, arbeider overlijdt 
in 1894 op 24-jarige leeftijd, Willem is broodbakkers-
knecht achtereenvolgens kort in Egmond-Binnen, Does-
burg, Heiloo en vanaf 1893 in Castricum, Adrianus eerst 
bakkersknecht, gaat in 1900 naar Alkmaar en wordt 
daar kastelein en koffiehuishouder. Broer Gerrit gaat als 
15-jarige naar Wervershoof en heeft later met zijn vrouw 
een schoenenwinkel in Krommenie. De jongste broer 
Bertus blijft in Limmen en wordt melkventer.

8e GENERATIE

10
Simon Groot, zn. van 8, geb. Alkmaar 1-12-1865, smid, 
kachellakker, woonde vanaf 1906 in de Tuinstraat in Alk-
maar, overl. Amersfoort 3-10-1949, tr. (1) Alkmaar 5-8-
1888 met Grietje Bul, geb. De Rijp 31-8-1864, overl. 
Leiden 29-6-1902, dr. van Klaas Bul en Maria Pel; tr. (2) 
Alkmaar 5-6-1913 met Alida Seegers, geb. Alkmaar 15-4-
1876, overl. Alkmaar 9-4-1945, dr. van Johannes Seegers, 
schoenmaker en Neeltje Stoppelsteen.
Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Alkmaar:
1 Elisabeth Maria 
 geb. 7-6-1889, overl. Alkmaar 2-5-1908.
2 Nicolaas Johannes
 geb. 8-1-1891, overl. Alkmaar 10-12-

1891.

Rechts het café van de familie Groot. Op deze plaats nu café De Lantaarn.
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3 Maria Elisabeth  geb. 9-8-1892, naaister, dienstbode, 
woonde vanaf 1930 in Amersfoort, 
aldaar overl. 3-9-1989, tr. Amsterdam 
2-6-1926 met Dirk Willem van 
Dorssen, geb. Utrecht 11-7-1882, chef-
kok ter koopvaardij, overl. Soesterberg 
15-10-1962, eerder gehuwd in 1905 
met Theodora Christina Slegter, zn. 
van Dirk Willem van Dorssen en Anna 
Cornelia Boonzaaijer.

11
Andreas (Andries) Groot, zn. van 9, geb. Alkmaar 18-11-
1866, kastelein, caféhouder aan de Dusseldorperweg in 
Limmen, overl. Limmen 1-4-1896, tr. Uitgeest 19-11-
1889 met Antje Schavemaker, geb. Uitgeest 8-11-1866, 
overl. in Mariaoord te Limmen 24-4-1956 , hertrouwde in 
1902 met Nicolaas Kroon, dr. van Klaas Schavemaker en 
Maartje Cornelisse.
Kinderen geboren te Limmen:
1 Engelina Maria geb. 14-10-1890, overl. Limmen 31-7 

1891.
2 Nicolaas geb. 10-4-1892, overl. Limmen 1-6-

1892.
3 Maria geb. 7-9-1893, woonde vanaf 

1923 op een boerderij aan de 
Kennemerstraatweg 652 in Heiloo, 
overl. Alkmaar 10-7-1971, tr. Limmen 
28-4-1916 met Johannes (Jan) Mors, 
geb. Limmen 15-8-1885, koopman in 
vee, veehouder, overl. Heiloo 13-1-
1955 , zn. van Pieter Mors en Trijntje 
Dirkson. 

4 Johanna (Jannie) geb. 28-12-1894, woonde aan de 
Dusseldorperweg in Limmen, overl. 

Alkmaar 22-5-1966, tr. Limmen 
26-4-1927 met Cornelis (Cor) 
Zoontjes, geb. Castricum 23-1-1899, 
bloembollenkwekersknecht bij Jan 
Valkering, overl. Alkmaar 24-5-1962, 
zn. van Klaas Zoontjes en Aagje Orij.

5 Petrus  geb. 30-1-1896, overl. Limmen 15-8-
1896.

Andries Groot, kastelein van De Goede Verwachting 
in Limmen, overlijdt al op 29-jarige leeftijd in 1896. 
Zijn vrouw Antje Schavemaker zet het café voort; ze 
heeft dan twee dochtertjes van 1 en 2 jaar. Antje her-
trouwt in 1902 met Nicolaas Kroon; hij is de nieuwe 
kastelein in wat later de herberg of het koffiehuis van 
Nicolaas Kroon wordt genoemd.
Op deze plaats is in Limmen nog steeds een café te 
vinden, geheten De Lantaarn aan de Dusseldorperweg 
56 op de hoek van het Vislaantje.

12
Willem Groot, zn. van 9, geb. Alkmaar 4-8-1871, brood-
bakker aan de Brakersweg, woonde op oudere leeftijd 
aan de Alkmaarderstraatweg en ten slotte als weduwnaar 
afwisselend bij een van de kinderen, ook bij dochter Lien 
en zoon Klaas in Amsterdam, aldaar overl. 26-5-1950, 
tr. (1) Castricum 29-4-1897 met Klaasje (Klasina) Bra-
kenhoff, geb. Castricum 30-6-1871, overl. Castricum 
6-4-1922, dr. van Gerrit Brakenhoff en Dirkje Melker; tr. 
(2) Castricum 17-7-1923 met Neeltje Duijves, geb. Oud-
karspel 24-1-1874, overl. Castricum 4-5-1942, eerder 
gehuwd in 1897 met broodbakker Tamis Ruiter, dr. van 
Pieter Duijves en Elisabeth Glas.

Antje Schavemaker, weduwe van Andries Groot, 
zet het café voort. 

De zussen Jannie en Marie Groot. 
Willem Groot en Neeltje Duijvis met een ‘thuis-
haalder’, een van de vele meisjes uit Hongarije die 
in Nederland werden opgevangen.



91

Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Castricum: 
1 Petrus (Piet)  geb. 4-8-1898, tr. met Jacoba (Koos) 

Liefting zie 16
2 Gerardus (Gerrit)
 geb. 8-8-1899, tr. (1) met Jansje 

Liefting, (2) met Johanna Geertruida 
(Jans) Scheerman zie 17

3 Engelina (Lien) geb. 22-7-1900, woonde vanaf 1934 
in de Marnixstraat in Amsterdam, 
overl. in de trein te Zaandam op 6-2-
1969, tr. Castricum 26-9-1934 met 
Gerardus (Gerrit) Twisk, geb. Heiloo 
20-11-1896, melkboer in Amsterdam, 
woonde vanaf 1971 in Castricum, 
eerst in Sans Souci en vanaf 1986 in 
de Boogaert, aldaar overl. 30-1-1989, 
zn. van Willem Twisk en Catharina 
Haaker.

4 Andreus (André) geb. 8-3-1902, tr. met Margaretha 
Catharina (Gré) Leek zie 18

5 Theodorus (Dorus)
 geb. 27-2-1903, religieus, als broeder 

Achatius in de ziekenverzorging, 
was op 8-6-1921 opgenomen in de 
Congregatie van de Barmhartige 
Broeders van St. Joannes de Deo, 
overl. Helvoirt 21-3-1973. 

6 Johannes (Jan) geb. 1-2-1904, religieus, als broeder 
Godefridus in de verpleging van 
particulieren in Amsterdam, was 
op 8-6-1926 opgenomen in de 
Congregatie van de Barmhartige 
Broeders van St. Joannes de Deo, 
overl. Helvoirt 13-6-1982. 

7 Adrianus (Arie) geb. 22-5-1905, eerst bakker bij zijn 
broer Gerrit, woonde vanaf 1926 in 
Den Bosch, religieus, als broeder 
Nicasius in de ziekenverzorging, 
was op 8-12-1926 opgenomen in 
de Congregatie van de Barmhartige 
Broeders van St. Joannes de Deo, 
overl. Nuenen 4-6-1992. 

8 Nicolaas (Klaas) geb. 4-5-1908, tr. met Dorothea 
Geertruida (Door) Kuijs zie 19

9 Margaretha geb. 28-8-1910, overl. Castricum 
2-5-1911.

10 Wilhelmus geb. 28-8-1910 (tweeling), overl. 
Castricum 21-9-1911. 

11 levenloos geb. en overl. 6-11-1914. 

De oude bakkerij aan de Brakersweg

Op 13 maart 1884 koopt Cornelis (Kees) Admiraal, 
broodbakker en dan nog in Limmen wonend, een boe-
renwoning met schuur en erf en een perceel deels wei-
land deels bouwland. Nog in datzelfde jaar vergroot 
Kees Admiraal het pand en richt het in als brood-
bakkerij. Dertien jaar later stopt Kees ermee en ver-
koopt op 2 april 1897 de broodbakkerij aan Klasina 
Brakenhoff. Enkele weken later treedt Klasina in het 
huwelijk met Willem Groot; de broodbakkerij op de 
Brakersweg blijft op haar naam staan. In 1898 wordt 
bijgebouwd en in 1920 volgen naast de bakkerij op 
nummer 43 aan de Brakersweg een nieuwe woning 
met winkel. Klasina Brakenhoff overlijdt in 1922; 
haar man en de kinderen zijn haar erfgenamen. Het 
bezit wordt bij de boedelscheiding omschreven als: 

De voormalige bakke-
rij aan de Brakersweg.
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‘Onroerend goed te Castricum, als woonhuis, bakke-
rij, schuurtje en erf, zomede nieuw woon- en winkel-
huis, groot 490 m2 en nog een akker bouwland van 
1370 m2‘. Deze akker was door Willem een maand 
voor Klasina’s overlijden gekocht. Het gehele bezit 
wordt toegedeeld aan Willem Groot.

Willem verkoopt in 1930 de woning, winkel en erf 
aan zijn zoon Gerrit. Deze bezittingen worden op 20 

december 1933 door de jongere broer André overge-
nomen, die op dezelfde dag ook de oude bakkerij van 
zijn vader koopt.
Gerrit gaat verder in een nieuwe bakkerij aan de Stet-
weg. Bij de verkoopvoorwaarden wordt bedongen 
dat André aan de Brakersweg alleen roggebrood mag 
bakken en dat Gerrit geen roggebrood mag bakken; 
dit om van elkaar geen concurrenten te worden. 

Bij gelegenheid van het 25-jarig 
kloosterfeest van broeder 
Achatius op 8-6-1948 met 
Willem Groot, kinderen en 
partners. V.l.n.r.: zittend Klaas 
Groot, broeder Godefridus, 
broeder Achatius, vader Willem 
Groot, broeder Nicasius; staand: 
Door Kuijs, Gerrit Twisk, 
Engelien Groot, Gerrit Groot, 
Jansje Liefting, André Groot, 
Gré Leek, Piet Groot en Koos 
Liefting.

Bij het 25-jarig kloosterfeest van 
broeder Nicasius in 1951. 
Achterste rij: André-, Joke- (Pd), 
Clasien- (Pd), Nel (Kd), Clasina- 
(Ad), Piet- (Gz), Clasina- (Gd), 
Tini- (Ad), Dick- (Az), André- 
(Pz) en Theo Groot (Pz); midden 
rij: broeder ?, broeder Achatius, 
broeder Godefridus, Tini Borst, 
Gré- (Gd) en Klaas Groot, Ina 
Groot (Kd), Jan Revers, Corrie 
Borst, broeder ?, broeder ?; aan 
tafel: Lien Groot, Door Kuijs, 
Koos Liefting, Gré Leek, broeder 
Nicasius, Piet Groot, Gerrit 
Groot en Gerrit Twisk. 
Afkortingen: Ad, Az: dochter, 
zoon van André; Gd, Gz idem 
van Gerrit; Kd, Kz idem van 
Klaas en Pd, Pz idem van Piet).
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13
Adrianus Groot, zn. van 9, geb. Alkmaar 27-9-1872, 
groeide op in Limmen, woonde vanaf december 1900 in 
Alkmaar, was daar kastelein en caféhouder, vanaf 1922 
slijter in de Hekelstraat, overl. Alkmaar 20-1-1947, tr. Ber-
gen 6-2-1901 met Agatha Maria Johanna van den Berg, 
geb. Alkmaar 26-9-1878, overl. Alkmaar 26-3-1945, dr. 
van Johannes van den Berg en Maartje Stuijfbergen. 
Kinderen geboren te Alkmaar: 
1 Pieter Johannes geb. 20-2-1902, priester 

Norbertijn, woonde vanaf 
1931 in de abdij van Leffe 
(België), was pastoor in het 
bisdom Namen, van 1953 
tot 1976 in Presgaux (B), 
overl. in de abdij van Leffe 
te Dinant. 

2 Maria Engelina  geb. 25-5-1903, woonde 
te Amsterdam, had een 
slijterij als filiaalhoudster 
van Kasper Hiddink in de 
Van Woustraat tot omstreeks 
1937, daarna begon zij 
samen met haar man een 
fruit- en delicatessenzaak 
in de Gravenstraat, overl. 

                        Amsterdam 22-2-1983, 

tr. Alkmaar 21-10-1931 met Arie 
Zonneveld, geb. Castricum 4-10-
1899, groenteventer tot omstreeks 
1937, overl. Amsterdam 22-4-1978, 
zn. van Engel Zonneveld en Johanna 
Opperveld.

3 Engelina geb. 29-6-1904, overl. Alkmaar 25-6-
1905.

4 Johanna (Jopie) geb. 23-5-1906, religieuze, zuster 
Gerardi, vanaf 1929 bij de congregatie 
van Onze Lieve Vrouw ter Eem; zij was 
kosteres, handwerkzuster, woonde in 
het moederhuis te Amersfoort, vanaf 
1967 bij haar broer in België, keerde 
om gezondheidsredenen terug in 
1979 in Lage Vuursche, aldaar overl. 
19-1-1988. 

5 Johannes Andreas (Jan) 
 geb. 13-9-1908, religieus, vanaf 1922 

bij de Congregatie der Broeders van 
Oudenbosch als broeder Vitalis, 
betrokken bij de opleidingen 
op instituut Saint Louis, overl. 
Oudenbosch 12-4-1994. 

6 Andreas Jozef geb. 18-3-1911, overl. Alkmaar 14-2-
1912. 

7 Adrianus (Adriaan)
 geb. 31-8-1914, kantoorbediende, 

overl. Alkmaar 2-3-1935. 
8 Engelina (Lien) geb. 19-12-1919, hielp in de 

wijnhandel van haar vader, werkte 
vanaf 1946 met haar man in de 
zaak, woonde in Alkmaar, aldaar 
overl. 2-11-2011, tr. Alkmaar 26-
11-1946 met Johannes (Jan) Oud, 
geb. Westwoud 19-2-1910, slijter, 
filiaalhouder van Kasper Hiddink, 

Het café van Adriaan Groot aan de Gedempte Nieuwesloot op de hoek 
van de Hoogstraat in Alkmaar.

Foto uit 1935: Staand: Engelina, Pieter en Johannes Groot, Arie Zonneveld en 
Marie Groot. Zittend: Johanna Groot (zr. Gerardi), Johannes van den Berg, 
Agatha van den Berg en Adrianus Groot,
Op de grond: Henk en Ad Zonneveld.
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exploiteerde vanaf 1954 Oud’s 
Wijnhandel, later de slijterij ’t 
Hekeltje, overl. Alkmaar 7-6-1981, 
zn. van Theodorus Oud en Cornelia 
Wittenberg.

De 29-jarige Adrianus Groot koopt bij een openbare 
verkoping in Alkmaar op 24 juni 1902 voor f 4610,- 
een café met vergunning, genaamd ‘Eiffeltoren’ aan 
de Gedempte Nieuwesloot op de hoek van de Hoogs-
traat. Hij was vanaf december 1900 al huurder van het 
pand voor f 360,- per jaar. Op 1 mei 1922 verkoopt hij 
het café en noemt zich daarbij slijter in gedistilleerd. 
Op dezelfde dag koopt hij het woonhuis en winkelhuis 
in de Hekelstraat op nr. 20 en wordt hij filiaalhouder 
van Kasper Hiddink, een handel in wijnen en gedistil-
leerd met toen in Nederland een groot aantal vestigin-
gen. Na het overlijden van Adrianus wordt de slijterij 
overgenomen door schoonzoon Johannes Oud, die 
dan al acht jaar als filiaalchef de zaken behartigt.

14
Gerardus Groot, zn. van 9, geb. Limmen 7-3-1878, ging 
op 15-jarige leeftijd in maart 1893 werken bij Jan Haak-
man in Wervershoof, gaat in 1894 naar Amsterdam en 
in 1896 naar Krommenie, was daar  matrassen- en bed-
denmaker, had daar later met zijn vrouw een schoenen-
zaak, woonde vanaf 1947 aan de Provincialeweg toen nog 
gemeente Assendelft, aldaar overl. 14-11-1947, tr. Krom-
menie 4-4-1910 met Cornelia Maria (Nelly) Breeuwer, 
geb. Krommenie 3-1-1887, overl. Assendelft 25-4-1959, 
dr. van Hendrik Breeuwer en Cornelia Stevens. 
Kinderen geboren te Krommenie: 
1 Petrus Hendricus Anthonius (Piet) 
 geb. 16-1-1911, tr. met Christina Ma-

ria Sophia (Tine) van Sante zie 20

2 Cornelia Antonia (Corry) 
 geb. 4-6-1912, woonde vanaf 1936 

boven de schoenenzaak in de Burg. 
Mooijstraat, vanaf 1939 in Zaandam, 
daarna in Krommenie, aldaar overl. 
8-8-1993, tr. Krommenie 20-2-1936 
met Aloysius Antonius Johannes (Lo) 
Weenink, geb. Amsterdam 19-12-
1911, ontwikkelde nieuwe parfums, 
later administrateur, overl. Krom-
menie 11-3-1995, zn. van Wilhelmus 
Weenink en Barbara van der Meer. 

Bij het 50-jarig jubileum van 
broeder Vitalis in Oudenbosch 
in 1972. V.l.n.r.: zittend: zuster 
Gerardi Groot, Jan Oud, pastoor 
Pieter Groot, broeder Vitalis, 
Marie en Lien Groot; 2e rij neef 
Ad Oud, Laura Koekenbier en 
echtgenoot Henk Zonneveld, Nel 
Bosma, Dick Oud, Luus de Boer, 
Gaatha Oud, Jan de Raadt en 
Arie Zonneveld; 3e rij: Huub, 
Paul en Jan Oud jr. 

Het bruidspaar 
Gerardus Groot 
en Cornelia Maria 
Breeuwer op 4 april 
1910.
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3 Hendrikus Gerardus (Hein) 
 geb. 30-5-1915; tr. met Christina 

Anna Maria (Tine) Willenborg zie 21
4 Gerardus Jozef (Gerard)
 geb. 7-3-1918, tr. met Alida (Alie) 

Kruidenberg zie 22
5 Wilhelmus Josephus (Wim) 
 geb. 18-3-1920, tr. met Margaretha 

Maria (Gré) Vlaar zie 23
6 Engelina Maria (Lien)
  geb. 2-4-1923, vanaf 1956 tot om-

streeks 1980 cheffin in de schoenen-
zaak van haar broer Hein in de Bur-
gemeester Mooijstraat in Castricum, 
woonde in het ouderlijk huis te As-
sendelft, ongehuwd overl. Wormer-
veer 20-8-1996. 

Gerardus Groot woont al vanaf 1896 in Krommenie 
en werkte eerst bij de Zaanlandsche Matrassenfabriek 
van Breeuwer & Ten Wolde in Krommenie. Daar ont-
moet hij de ondernemende dochter van zijn baas, Cor-
nelia Maria Breeuwer, die na hun huwelijk een schoe-
nenwinkel opent in de Zuiderhoofdstraat te Kromme-
nie. Zoon Wim neemt de zaak van zijn ouders over; 
diens broer Gerard heeft later ook in Krommenie een 
zaak in lederwaren en sportartikelen en broer Hein 
heeft een schoenenzaak in Castricum. 

15
Engelbertus (Bertus) Groot, zn. van 9,  
geb. Limmen 3-8-1879, melkventer, had een melkzaak 
aan Burg. Nieuwenhuijsenstraat in Limmen, aldaar overl. 
5-4-1958, tr. (1) Nieuwe Niedorp 10-6-1910 met Johanna 

op ’t Veld, geb. Schagen 23-4-1885, overl. Limmen 14-10-
1915, dr. van Cornelis op ’t Veld en Trijntje Huiberts; 
tr. (2) Uitgeest 12-9-1917 met Grietje Admiraal, geb. 
Egmond-Binnen 9-6-1886, overl. Limmen 21-6-1949, 
eerder gehuwd met Jacob Pater, dr. van Maarten Admiraal 
en Trijntje Gaarthuis. 
Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Limmen: 
1 Engelina Catharina
 geb. 29-9-1911, overl. Limmen 20-6-

1917.
2 Catharina Engelina
 geb. 10-3-1913, overl. Limmen 15-3-

1913.
Kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Limmen: 
3 Petrus geb. 1-7-1918, overl. Limmen 15-10-

1919.
4 Catharina Engelina (Trien)
 geb. 27-7-1919, religieuze, zuster 

Margaretho, lid van de Congregatie 
Zusters van Liefde te Tilburg, gaf 
handwerkles, woonde in Haarlem, 
daarna Medemblik, overl. Hoorn 11-
2-1963. 

5 Johanna (Jo) geb. 25-11-1920, was eerst kraam-
verzorgster, werkte later thuis in de 
melkzaak met Marie en Piet, de melk-
zaak werd omstreeks 1965 een Centra 
zelfbedieningswinkel, woonde in het 
ouderlijk huis te Limmen, ongehuwd, 
overl. Alkmaar 11-1-2007. 

6 Jacobus (Jaap) geb. 27-11-1921, tr. met Anna van 
Veen zie 24

7 Engelina (Lien) geb. 5-4-1923, woonde aan de Wes-
terweg in Limmen, overl. Alkmaar 
19-12-1987, tr. Limmen 26-6-1946 
met Sijbrand Molenaar, geb. Lim-

Het gezin van Gerrit Groot en Nelly Breeuwer; v.l.n.r.: moeder Nelly, Lien, Corry, Wim, 
Piet, Hein en vader Gerrit. 

Lien Groot was vele jaren de cheffin in de schoenenzaak 
van Hein Groot in de Burg. Mooijstraat.



96

Bertus Groot, echtgenote Grietje Admiraal, 
haar tante Aagtje Gaarthuis; voor de kinde-
ren v.l.n.r.: Martien, Piet, Marie, Lien, Trien 
(iets achter) en Jo Groot.

Het gezin van Bertus Groot en Grietje 
Admiraal; v.l.n.r.: Piet en Marie, vader 
Bertus, Jaap, Trien, Martien, Jo, moeder 
Grietje en Lien Groot.

Voor de winkel aan de Burg. 
Nieuwenhuijsenstraat; v.l.n.r.: Marie, vader 
Bertus, Jaap, Piet en Jo Groot. 
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men 30-9-1919, eerst tuinder, vanaf 
omstreeks 1954 bij Hoogovens, overl. 
Limmen 15-8-1985, zn. van Cornelis 
Molenaar en Margaretha Klaver. 

8 Maria (Marie) geb. 27-9-1925, werkte met Jo en Piet 
in de melkzaak, later Centra-winkel, 
woonde in het ouderlijk huis in Lim-
men, ongehuwd, overl. Alkmaar 6-6-
2011.

9 Petrus Martinus (Piet) 
 geb. 23-6-1927, werkte met Jo en 

Marie, ventte vooral langs de weg, 
woonde in het ouderlijk huis in Lim-
men, ongehuwd, overl. Alkmaar 25-
9-1980. 

10 Martinus (Martien)
 geb. 17-5-1929, hielp thuis, was lang-

durig in een sanatorium in Bilthoven, 
aldaar ongehuwd overl. 28-5-1963. 

9e GENERATIE

16
Petrus (Piet) Groot, zn. van 12, geb. Castri-
cum 4-8-1898, brood- en vooral banketbakker, 
woonde en had zijn winkel ‘bakkerij De Spoor-
klok’ op de hoek van de Burg. Mooijstraat en Sta-
tionsweg, woonde vanaf 1957 aan de Dorpsstraat 
86, overl. Alkmaar 17-5-1959, tr. Castricum 
22-4-1925 met Jacoba (Koos)Liefting, geb. Cas-
tricum 17-6-1898, overl. Castricum 3-1-1987, dr. 
van Willem Liefting en Grietje Duijkersloot.
Kinderen geboren te Castricum: 
1 Wilhelmus Joseph (Wim)
 geb. 4-4-1926, tr. met Juli-

ana (Julia) Bongers    zie 25
2 Willebrordus Anthonius (Wil)
 geb. Castricum 16-9-1927, 

tr. met Catharina Maria 
(Tiny) Zonneveld         zie 26

3 Clasina Margaretha (Clasien)
 geb. 15-9-1928, werkt bij 

haar vader, daarna in een 
bakkerij in IJmuiden en later 
bij de restauratieve dienst op 

Duin en Bosch, woonde aan de Si-
friedstraat, vanaf 1988 aan het Raad-
huisplein, ongehuwd, overl. Bever-
wijk 15-3-1998. 

4 Anthonius Petrus
 geb. 19-9-1929, overl. Castricum 16-

2-1931. 
5 Anthonius Petrus (Toon)
 geb. 9-4-1931, werkte op een effec-

tenkantoor in Amsterdam, woonde 
aan de Dorpsstraat 86, ten slotte in 
Sans Souci 36, ongehuwd, overl. Cas-
tricum 29-3-2002.

6 Gerardus Adrianus (Gert)
 geb. 14-4-1932, werkte bij de Kas-

Associatie (bank) te Amsterdam, 
woonde aan de Dorpsstraat 86, onge-
huwd, overl. Beverwijk 20-2-1998.

7 Margaretha Maria (Gré)
 geb. 12-1-1934, woont te Heiloo, tr. 

Castricum, 2-5-1961 met Cornelis 
Hendrik (Kees) Groefsema, geb. Hei-
loo, 29-1-1935, werkte bij de Was-

serij, eerst op de Sint-Willibrordus te 
Heiloo, vanaf 1970 op Duin en Bosch, 
daarnaast judoleraar, zn. van Meine 
Groefsema en Maria van Schagen.

8 Andreas (André) geb. 5-11-1936, tr. met Ans Otte 
  zie 27
9 Theodorus Johannes Adrianus (Theo)
 geb. 1-1-1938, tr. met Maria Cornelia 

(Ria) Nijman  zie 28
10 Johanna Divera (Joke)
 geb. 26-12-1938, kleuterleidster, 

woonde aan de Dorpstraat 86, sinds 
2006 in de Ambassadeur, was gehuwd 
Castricum, 7-9-1967 met Hubertus Piet Groot en Koos Liefting op middelbare leeftijd. 

Kinderen van Piet Groot: staand: Toon, Wim, Wil, Gré en André, zittend: 
Gert, Theo, Joke, Peter en Sien.
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(Huub) Intema, geb. ’s-Gravenhage. 
13-8-1940, werkte bij de AID, zn. van 
Hubert Intema en Agatha Elisabeth 
Ruiter. Dochter Astrid Groot.

11 Petrus (Peter) geb. 25-6-1941, tr. met Jannetje (Jan-
nie) de Waard  zie 29

De Spoorklok, de bakkerij op de hoek van de Burg. 
Mooijstraat en Stationsweg

In het 24e Jaarboek is aandacht besteed aan de pan-
den in de Burgemeester Mooijstraat. Over De Spoor-
klok werd het volgende verteld. De bakkerij en het 
woonhuis van Piet Groot werden in 1924 gebouwd 
op een perceel bouwterrein op de hoek van de Burg. 
Mooijstraat en Stationsweg. Het pand heeft vanaf het 
begin dienst gedaan als bakkerij. Oudere Castricum-
mers herinneren zich nog de buitengewoon lekkere 
taaitaai die Piet Groot maakte volgens een geheim 
gebleven recept. Piet Groot mag ook gelden als een 
sociaal bewogen persoon, die vooral voor grote gezin-
nen graag iets extra’s deed. In de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog was het de gewoonte om op de tweede 

zondag voor Sinterklaas in de bakkerijen gelegenheid 
te geven om te komen ‘smakken’, wat volgens Van 
Dale ‘spelen, dobbelen’ betekent. Zo ook bij bakker 
Groot. Er werd dan ruimte in de winkel en bakkerij 
gemaakt voor allerhande speelattributen, zoals een rad 
van avontuur, een schietschijf en natuurlijk dobbelste-
nen, waarmee prijzen konden worden gewonnen. In 
de winkel stond een sinterklaastafel met daarop de 
prijzen uitgestald: snoep, speculaas, taaitaai, banket, 
figuren van marsepein etc. Het meespelen werd extra 
aantrekkelijk gemaakt door het schenken van een 
drankje en vooral veel vaders gaven zich over aan het 
spel om met een voorraadje aan lekkernijen voor het 
aanstaande sinterklaasfeest thuis te komen. Door de 
oorlogsomstandigheden raakte het feest in onbruik en 
het is na de oorlog dan ook niet teruggekeerd. 
Het bakkersbedrijf van Groot werd in 1957 voortgezet 
door Petrus Bakker. In 1975 vestigde zich Wilhelmus 
Brakenhoff in het pand, die er tot de dag van vandaag 
zijn bedrijf uitoefent.

17
Gerardus (Gerrit) Groot, zn. van 12, geb. 8-8-1899, brood-
bakker, eerst op de Brakersweg, vanaf omstreeks 1933 op 
de Stetweg nr. 35 te Bakkum, overl. Castricum 7-1-1991, 
tr. (1) Castricum 22-4-1925 met Jansje (Jans) Liefting, 
geb. Castricum 11-2-1901, overl. Castricum 24-9-1952, 
dr. van Willem Liefting en Grietje Duijkersloot; tr. (2) 
Castricum 11-9-1962 met Johanna Geertruida (Jans) 
Scheerman, geb. Heemskerk 22-2-1899, overl. Oudorp 
14-10-1980, eerder gehuwd met Floris Twisk, dr. van 
Albertus Scheerman en Antje Stuifbergen.
Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Castricum: 
1 Wilhelmus Jozef  (Wim)
 geb. 13-3-1926, tr. met Alida Elisa-

beth (Alie) Goedhart zie 30
2 Willebrordus (Wil)
  geb. 1-12-1927, tr. met Catharina 

Cornelia (Tiny) Borst  zie 31

Advertentie in de Gids voor Castricum in 1925.

Het begin van de Burgemeester Mooijstraat vanaf de Stationsweg. Rechts de banketbak-
kerswinkel van Piet Groot. 
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3 Petrus Gerardus (Piet)
 geb. 9-12-1929, tr. met Maria (Riet) 

Koot zie 32
4 Margaretha (Gré)
 geb. 7-6-1931, religieuze, ingetreden 

in 1956 als zuster Godefrida bij de 
congregatie der Augustinessen, werkte 
in de verpleging, onder andere in het 
St-Elisabeth ziekenhuis in Alkmaar, 
woonde later op Mariënheuvel in 
Heemstede, overl. Haarlem 1-6-2011. 

5 Andreas Adrianus (André)
 geb. 25-8-1932, tr. met Veronica 

(Vroon) Roozendaal zie 33
6 Clasina Cornelia (Clazien)
 geb. 21-11-1933, woonde in Assen-

delft, overl. Haarlem 25-5-2011, tr. 
Castricum 20-2-1962 met Johan-
nes Wilhelmus (Jan) Schrama, geb. 
Assendelft 23-6-1935, onderhouds-
monteur, woont in Assendelft, zn. van 
Gerrit Schrama en Elizabeth Peetam.

Bakkerij op de Stetweg

Kleinzoon Gerard Groot beschrijft enige herinnerin-
gen aan zijn bezoeken aan zijn opa Gerrit:
“Ik weet nog dat toen ik klein was er in de bakkers-
winkel op de Stetweg op de achtergrond allemaal 
koekblikken stonden waarop in schoonschrift op 
ieder blik een naam van een koekje geschilderd stond, 
zoals Hernhutters, Arnhemse meisjes, Krakelingen, 
Weesper moppen, Vanillebatons, Zandkoekjes enz.
Toen opa jong was en nog bij zijn ouders op de Bra-
kersweg woonde, ging hij wel eens naar zolder, waar 
in de schoorsteen altijd een stuk spek hing, waar hij 
dan een stuk af moest snijden voor gebruik in moeders 
keuken. Op de zolder was er ook een opening in de 
vloer waardoor een lange steel stak, die was verbon-
den aan een vijzel op de begane grond om ingrediën-
ten fijn te stampen. Wilde je iets fijn maken, dan kon je 
dat het beste vanaf de zolder doen.
Wanneer opa vroeger thuis brooddeeg maakte, bestond 
er eerst nog geen bakkersgist en werd daarvoor deeg 

Gezin van Gerrit Groot en Jans 
Liefting; v.l.n.r.: Gré, vader Gerrit, 

Wim, André, Clasina, Wil, moeder 
Jans en Piet. 

Woonhuis, winkel en bakkerij van Gerrit Groot aan de Stetweg 35 in 
1947. 

De kinderen van Gerrit Groot en Jans Liefting; v.l.n.r.: Piet, Wim, André, Clazien, Wil 
en Gré.
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gebruikt van de vorige dag (zuurdesem). Dat deeg 
werkte niet zo snel. Als het klaar was, legde hij er een 
stuk metaal op en ging hij slapen. Wanneer het deeg 
genoeg was gerezen, rolde het metaal er vanaf en viel 
het op de grond. Ja, dan schrok hij wakker.
Mijn vader Wim Groot moest vaak van opa voor een 
klant, die een roggebrood had gekocht, op de fiets 
naar de Abdij van Egmond. De klant liet daar het rog-
gebrood dan aanbieden als goede daad. Een rogge-
brood was niet zo klein; het had de vorm van een hele 
grote baksteen. Ging mijn vader - weer of geen weer 
- op de fiets naar de Abdij van Egmond en trok hij bij 
de poort aan de bel, dan werd er na een tijdje open 
gedaan. Mijn vader vertelde door wie het roggebrood 
werd aangeboden en overhandigde het. Vervolgens 
maakte de monnik een kleine buiging met de woorden 
‘God zal u lonen’, waarna mijn vader weer op weg 
ging naar huis. 
Opa maakte vroeger ook ronde bollen met anijszaad. 
Ik weet niet meer hoe ze heetten, maar ze waren zo 
populair dat hij ze op oudere leeftijd thuis nog wel 
eens bakte voor zijn kinderen”. 

18
Andreus (André) Groot, zn. van 12, geb. Castri-
cum 8-3-1902, vanaf 1925 bakker bij zijn broer 
Piet, later bij zijn broer Gerrit. Nam in 1933 de 
bakkerij over en werd de roggebroodbakker aan 
de Brakersweg op nr. 43, woonde vanaf 1972 
in de Offenbachflat, overl. Alkmaar 13-3-1985, 
tr. Heiloo 8-2-1934 met Margaretha Catharina 
(Gré) Leek, geb. Heiloo 31-10-1905, woonde ten 
slotte in De Boogaert, overl. Beverwijk 11-8-
1996, dr. van Dirk Leek en Trijntje Bakker.
Kinderen geboren te Castricum: 
1 Clasina Catharina (Clasien) 
 geb. 28-11-1934, woonde in Krom-

menie, sinds 1966 in Heiloo, was 
gehuwd Castricum 18-12-1956 met 
Cornelis Nicolaas (Cor) Apeldoorn, 
geboren Egmond-Binnen 6-4-1928, 
groenteboer, zn. van Gerardus Pe-
trus Apeldoorn en Neeltje Liefting; 
(2) relatie met Gerardus (Gerard) 
Snel, geb. Limmen 3-10-1924, bak-
ker, overl. Heiloo 18-9-1998, eerder 
gehuwd met Rika Denneman, zn. van 
Klaas Snel en Johanna Geertruida 
Dekker. 

2 Theodorus (Dick)
 geb. 7-6-1937, tr. met Geertruida 

Tresia (Gerda) de Wit  zie 34
3 Catharina Maria (Tini) 
 geb. 30-3-1940, woonde aan de Mo-

zartstraat te Heemskerk, aldaar overl. 
16-12-1990, tr. Castricum 30-3-1967 
met Jan Hendrik Slotemaker, geb. 
Beverwijk 16-5-1941, was inkoper 
bij Fluor te Haarlem, overl. Heems-
kerk 12-6-1988, zn. van Simon Slote-
maker en Cornelia van Hooff.

4 Wilhelmus (Wim)
 geb. 25-8-1943, tr. met Hendrika Ma-

ria (Ria) Stuifbergen  zie 35

Piet Groot op de bakfiets achter de bakkerij aan de Stetweg met de kinderen van zijn broer 
Wil: José en Jack. 

Op het kampeerterrein Bakkum waren veel klanten.

Het huis van André Groot met daarachter de roggebroodfabriek aan de 
Brakersweg 43.
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5 Maria Engelina (Ria) 
 geb. 9-1-1948, woont in Santpoort, tr. 

Castricum 29-9-1971 met Jan Hen-
drik (Henny) Miggels, geb. Amster-
dam 20-5-1945, uitvoerder bij PEN, 
overl. Santpoort 1-10-2014, zn. van 
Hendrik Miggels en Wilhelmina Fre-
derika van der Beek.

Het bruidspaar André Groot en Gré Leek in 1934. De bedrijfsauto.

De wikkel om het roggebrood; het her-
kenbare visitekaartje van het bedrijf.

André Groot en Gré Leek met achter hen de kinderen met 
echtgenoten(s): Jan Slotemaker, Tini en Dick Groot, Gerda de Wit, 
Clasina Groot en Cor Apeldoorn, Wim Groot en Ria Stuifbergen, Ria 
Groot en Henny Miggels.
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19
Nicolaas (Klaas) Groot, zn. van 12, 
geb. Castricum 4-5-1908, eerst bakker 
bij zijn broer Gerard, had vanaf 1935 
een melkzaak aan de 2e Oosterpark-
straat in Amsterdam, overl. Amsterdam 
1-3-1991, tr. Castricum 10-11-1931 met 
Dorothea Geertruida (Door) Kuijs, geb. 
Schoorl 17-8-1910, overl. Amsterdam 
25-8-1997, dr. van Wulbert Kuijs en 
Petronella Maria Baltus. 
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren 

te Amsterdam: 
1 Clasina Geertruida (Ina) 
 geb. Castricum 28-

8-1932, woont in 
Limmen, tr. Am-
sterdam 6-5-1954 
met Joannes Theo-
dorus (Jan) Revers, 
geb Limmen 26-11-
1923, metselaar, te-
gelzetter, overl Am-
sterdam 26-3-1993, 
zn. van Nicolaas Revers en Geertrui-
da Margaretha van Kleef. 

2 Petronella Maria (Nel)
  geb. Castricum 16-5-1934, verpleeg-

ster, woonde in Maastricht, sinds 
1964 in Rijckholt (gem. Gronsveld), 
tr. Amsterdam 5-10-1959 met Antoni-
us Johannes (Ton) Orij, geb. Amster-
dam 22-3-1931, civiel-constructeur, 
overl. Rijckholt 30-11-1996, zn. van 
Johannes Anthonius Orij en Catha-
rina Maria Zeeman.

3 Carolina Cornelia (Carolien)
  geb. 23-12-1935, verpleegkundige, 

gehuwd.
4 Willibrordus Petrus Nicolaas (Wim)
  geb. 20-4-1937, tr. met Apolonia Eli-

sabeth Maria (Plony) van Leeuwen 
 zie 36

5 Maria Afra Anna (Riet)
 geb. 15-3-1940, woont in Amster-

dam, tr. Amsterdam 22-11-1966 met 
Wilhelmus Jacobus Zacharias (Wim) 
Stokman, geb. Amsterdam 10-12-
1929, boekhouder, overl. Amsterdam 
11-9-2000, zn. van Nicolaas Antonius 
Stokman en Hendrika Johanna van 
Dijk. 

6 Wilberta Dorothea (Wil)
  geb. 27-9-1942, receptioniste ver-

zorgingshuis, woont in Uithoorn, tr. 
Amsterdam 26-11-1964 met Petrus 
Johannes Marie (Piet) Wagemaker, 
geb. Nieuwer Amstel 26-8-1942, be-
drijfsleider autoverkoop, zn. van Jo-
hannes Adrianus Jacobus Wagemaker 
en Petronella Cornelia Stokkel.

7 Johannes Theodorus Adrianus (Johan)
  geb. 15-7-1944, tr. met Hendrika An-

toinetta Geertruida (Henny) Beljaars 
  zie 37

De melkzaak aan de 2e Oosterparkweg in 1946; v.l.n.r.: Klaas Groot, Door 
Kuijs, Ina, Wim, Rie, Carolien, Nel Groot en Nel Kuijs, een zus van Door.

Het gezin van Klaas Groot en Door Kuijs in 1954; v.l.n.r.: voor Johan, vader Klaas, moeder Door en 
Ina; achter: Wil, Nel, Wim, Carolien en Riet.
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20
Petrus Hendricus Anthonius (Piet) Groot, zn. van 14, geb. 
Krommenie 16-1-1911, toonkunstenaar, piano- en orgel-
leraar, oprichter en directeur aan de volksmuziekschool 
in Heiloo, dirigent van de zang- en oratoriumvereniging 
‘Nieuw Leven’, dirigent, organist van het R.-K. kerkkoor 
St. Caecilia, woonde vanaf 1942 in Assendelft, vanaf 1946 
in Heiloo, overl. Alkmaar 3-7-1991, tr. Zaandam 23-6-
1938 met Christina Maria Sophia (Tine) van Sante, geb. 
Zaandam 11-4-1912, overl. Oudorp 22-2-2000, dr. van 
Simon Bernardus van Sante en Maria Sophia Christina 
Willenborg. 
Kinderen:
1 Gerardus Simon Petrus (Gert)
 geb. Krommenie 27-10-1939, bio-

chemicus, hoogleraar, woonde in 
Oudorp, overl. Alkmaar 30-5-2016, 
weduwnaar van Elly op de Weegh, 
medisch analiste. Kinderen: 
Leonore en Marc Groot.

2 Simon Wilbert (Siem)
 geb. Krommenie 28-4-1941, 

was pastor, daarna secretaris 
Nederlandse Sint-Gregori-
usvereniging (kerkmuziek), 
woont in Bunnik, gehuwd 
met Moniek van Hooff, mu-
ziekconsulente. Kinderen: 
Thom en Ceciel Groot.

3 Antonius Theodorus Maria (Ton)
 geb. Assendelft 11-2-1943, 

had samen met zijn vrouw 
een manufacturenzaak in 
Oudorp, woont aldaar, ge-
huwd met Barbara van 
Kooten. Kinderen: Bart en 
Mieke Groot.

4 Christina Engelina Maria (Tineke)
 geb. Assendelft 14-8-1945, 

tolk, vertaalster Spaans, woont in 
Amsterdam, alleenstaand.

5 Petrus Henricus Nicolaas (Piet Hein)
 geb. Heiloo 27-9-1947, orthopeda-

goog, woont in Santpoort-Zuid, ge-
huwd met Ingrid Borst, orthopeda-
goog. Kinderen: Floor, Jules en Hilde 
Groot.

6 Maria Josepha Sophia (Marie-José)
 geb. Heiloo 19-3-1950, chemisch-

analist, woont in Almere, gehuwd met 
Ton van Wijk, ook chemisch-analist. 

7 Willibrordus Gerardus Maria (Wilbert)
  geb. Heiloo 21-6-1952, fysiothera-

peut, nu beleidsadviseur, woont in 
Oudorp, gehuwd met Nella Huibers, 
ziekenverzorgende. Kinderen: Joost, 
Daan, Ilse en Thijs Groot.

21
Hendrikus Gerardus (Hein) Groot, zn. 
van 14, geb, Krommenie 30-5-1915; had 
een schoenenzaak in de Burgemeester 
Mooijstraat, overl. Haarlemmermeer 27-6-
2006, tr. Zaandam 28-6-1939 met Christina 
Anna Maria (Tine) Willenborg, geb. Zaan-
dam 6-5-1916, overl. Castricum 28-12-
1985, dr. van Frans Arnold Willenborg en 
Catharina Maria Steevers. 
Kinderen geboren in Castricum:
1 Henricus Gerardus Anthonius Maria 

(Hein)
 geb. 14-6-1942, free lance camera-

man, woont in Septon (B), gehuwd 
met Betty Vlaar, orthopedagoog. 

Het gezin van Piet Groot uit Heiloo; v.l.n.r.: voor Gert, vader Piet, Tineke en Marie-José; achter: 
Ton, Piet Hein, moeder Tine en Siem (Wilbert was nog niet geboren).

De eerste schoenenwinkel van Groot in de Burgemeester 
Mooijstraat (later groentewinkel van Stengs). In de deurope-
ning Corrie Weenink-Groot in 1936. 
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2 Maria Christina (Marijke)
 geb. 30-4-1944, had een zaak in dames- 

en schoenmode in Amsterdam, woont 
in de Burg. Mooijstraat, alleenstaand. 

3 Louise Christina Maria (Loes)
 geb. 18-2-1946, juwelier, woont in 

Nijmegen, was gehuwd met John 
Too, golfprofessional. 

4 Josephus Wilhelmus Antonius Maria (Jos)
 geb. 5-9-1952, schoenwinkelier, 

woont in de Burg. Mooijstraat, al-
leenstaand.

5 Christina Louisa Maria (Tineke)
 geb. 13-5-1956, muziekdocente, 

woont Laan van Albertshoeve, al-
leenstaand. 

Hein Groot werd getipt in 1935 door zijn neef en bakker 
Piet Groot [nr. 16] dat bij hem aan de overkant op nr. 
37 in de Burgemeester Mooijstraat een zaak leeg kwam 
(later groentezaak van Stengs). Hein huurde vervolgens 
dit pand voor zijn schoenenzaak. Hij reisde toen dage-
lijks op en neer van Krommenie, terwijl zijn zus Corry 

meehielp in de zaak en met haar man boven de win-
kel woonde. Hein betrok in 1938 het pand op nr. 12, 
woonde na het vertrek van zijn zus Corry vanaf 1939 
in Castricum. In 1960 betrok hij het nieuw gebouwde 
dubbele winkelpand op nr. 10 met in de ene helft zijn 
schoenenzaak. Hein’s zuster Lien was vanaf 1956 tot 
omstreeks 1980 de cheffin van de schoenenverkoop. 

22
Gerardus Jozef (Gerard) Groot, zn. van 14, geb, Krom-
menie 7-3-1918, eerst schoenmaker en de verkoop van 
lederwaren, had daarna een winkel in sportartikelen, 
woonde in Krommenie aan de Zuiderhoofdstraat, overl. 
Zaandam 26-11-1992, tr. Koog aan de Zaan 24-7-1946 
met Alida (Alie) Kruidenberg, geb. Koog aan de Zaan 9-9-
1924, overl. Krommenie 26-9-2001, dr. van Pieter Gerrit 
Kruidenberg en Guurtje Huijsman. 
Kinderen geboren in Krommenie 
1 Gerardus Wilhelmus Antonius Maria (Gerard)
 geb. 19-5-1947, sportleraar, woont in 

Zeist, gehuwd met Yvonne de Vries, 
sportlerares. Kind: Sander Groot.

2 Petrus Jacobus Maria (Piet)
 geb. 9-5-1949, ondernemer in gra-

fiet en marmer, woont in Poynton bij 
Manchester (G.Br.), gehuwd met (1) 
Pat Squires, (2) met Patricia Joice. 
Kinderen: James, Kristofer en Step-
hen Groot.

3 Geertruida Cornelia Maria (Gerda)
 geb. 29-12-1950, intercedent, woont in 

Leiden, weduwe van Fred Ong, sinoloog, 
ambtenaar bij Binnenlandse Zaken.

4 Cornelia Lidwina Maria (Nel) 
 geb. 27-9-1953, telefoniste, woont in 

Krommenie, gehuwd met Will Groot, 
werkzaam in assurantiën. 

5 Josephus Wilhelmus Antonius Maria (Jos)
 geb. 20-9-1958, archivaris gemeente 

Zaanstad, woont in Krommenie, al-
leenstaand. 

Het bekende logo met het paar schoenen 
in de naam Groot verwerkt. 

De schoenenzaak van Hein Groot in het 
nieuwe pand in de Burg. Mooijstraat. 

Het vertrouwde gezicht van Hein Groot.
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23
Wilhelmus Josephus (Wim) Groot, zn. van 14, geb, Krom-
menie 18-3-1920, schoenwinkelier aan de Zuiderhoofd-
straat te Krommenie, overl. Krommenie 19-7-1981, tr. 
Zaandam 12-2-1947 met Margaretha Maria (Gré) Vlaar, 
geb. Krommenie 4-3-1921, overl. Krommenie 23-4-2006, 
dr. van Pieter Vlaar en Elizabeth Bonaventura Remmers. 
Kinderen:
1 levenloos  geb. en overl. Krommenie 25-5-1948. 
2 levenloos  geb. en overl. Krommenie 14-8-1949. 
3 Pieter Harmannus 
 geb. Zaandam 19-7-1952, nam de 

schoenenzaak van zijn vader over, 
woonde te Krommenie, overl. Zaandam 
9-10-2007, gehuwd met Ineke Poppen, 
zet met haar zoons de schoenenzaak 
voort. Kinderen: Joppe en Pelle Groot. 

4 Maria Elisabeth (Mieke) 
 geb. Zaandam 24-5-1955, ergothera-

peute, woont in Bergen, gehuwd met 
Rijn van Baal, notaris. 

5 Wilhelmus Josephus (Willem) 
 geb. Zaandam 5-5-1958, project-

manager financiële dienstverlening, 
woont in Amstelveen, alleenstaand. 

Wim Groot nam de schoenenzaak van zijn vader over 
en had ook een pedicurepraktijk opgebouwd. Samen 
met zijn vrouw kon schoenhandel Groot een complete 
voetverzorging geven. Door toenemende drukte in 
de zaak en door de specialisatie van kinderschoenen 
werd de pedicurepraktijk afgestoten. In 1967 werd het 
naastliggende pand gekocht en een flinke verbouwing 
had een prachtige winkel tot resultaat.

24
Jacobus (Jaap) Groot, zn. van 15, geb. Limmen 27-11-
1921, was eerst melkboer bij zijn vader en later als knecht 
bij een melkboer in Amsterdam-West, had vanaf zijn 
huwelijk een melkzaak in Amsterdam, later een melk- en 
kruidenierswinkel in Amstelveen tot 1969; daarna bij de 
plantsoenendienst van de Gemeente Amstelveen, overl. 
Amstelveen 26-12-1999, tr. Limmen 15-2- 1955 met Anna 
van Veen, geb. Limmen 5-3-1924, overl. Amstelveen 6-7-
1998, dr. van Simon van Veen en Wilhelmina Reijnders. 
Kinderen geboren te Amsterdam:
1 Margaretha Wilhelmina Maria (Margret)
 geb. 2-2-1957, secretaresse, woont 

in Woerden, tr. Amstelveen 14-4-
1978 met Johannes Petrus Adrianus 
(Hans) Morsch, quality assurance co-
ordinator. Kinderen: Suzanne en San-
der Groot.

2 Engelbertus Simon Cornelis (Berry)
 geb. 22-4-1958, logistiek medewer-

ker, woont in Amstelveen, ongehuwd.
3 Wilhelmina Engelina Maria (Ina)
 geb. 15-3-1960, HR-medewerker, 

woont in Amstelveen, ongehuwd.

Het gezin van Gerard Groot en Alie Kruidenberg; v.l.n.r.: Piet, Nel, Gerard, moeder Alie, 
vader Gerard, Gerda en Jos.

Wim Groot, die de schoenenzaak in Krommenie 
voortzette.

De schoenenzaak aan de Zuiderhoofdstraat op de hoek Snuiverstraat in 
Krommenie; ook hier het Groot-logo aan de gevel.
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10e GENERATIE

25
Wilhelmus Joseph (Wim) Groot, zn. van 16, geb. Castri-
cum 4-4-1926, eerst bakker bij zijn vader, vanaf 1960 bij 
Eierenglorie en tenslotte in de keuken bij Duin en Bosch, 
woonde achtereenvolgens aan de Beverwijkerstraatweg, 
Louise de Colignystraat en aan de Dorpsstraat 107a, overl. 
Castricum 17-4-1987, tr. Castricum, 14-5-1952 met Juli-
ana (Julia) Bongers, geb. Graz (Oostenrijk) 20-4-1928, 
woont in Sans Souci, dr. van Willem Bongers en Creszen-
zia Rust. 
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Castricum: 
1 Petrus Jozef (Peter)
  geb. 28-3-1953, medewerker Rijksin-

stituut voor Visserijonderzoek, woont 
op Het Strengh, gehuwd met Mary 
Essen, hr-medewerker Heliomare. 
Kind: Rosalie Groot. 

2 Kreszentia Maria (Ina)
  geb. Heemskerk 3-6-1954, yogalera-

res, woont in Oudkarspel, gehuwd (1) 
met Jaap van der Welle, electriciën; 
(2) met Henk Lagerwey, fruitteler, 
ovenbouwer. 

3 Jacoba Maria (Jacky)
 geb. Heemskerk 24-7-1955, heeft 

winkel in feestartikelen De Narren-
kap, woont in Alkmaar, gehuwd met 
Frank Assies, werkt in de zwakzinni-
genzorg. 

4 Juliana Maria (Juul)
 geb. 16-9-1956, bibliothecaresse, 

woont in Alkmaar, gehuwd met Henk 
Hofstra, meet- en regeltechnicus.

5 Alfred Andreas (Fred)
 geb. 17-11-1957, woont Fien de la 

Marstraat, veiligheidsinspecteur lif-
ten. 

6 Antonius Margaretha Maria (Ton)
 geb. Heemskerk 16-4-1959, radio-

diagnostisch laborant woont op Het 

Strengh, gehuwd met Karin van den 
Berg, hoofd service Tromp medical. 
Kinderen Nick, Mark en Luuk Groot. 

7 Clazina Margaretha Johanna (Carla)
 geb. 3-12-1960, wiskundedocent, 

woont in Eindhoven, gehuwd met 
Jurgen Rusch, researchmedewerker 
bij Philips. 

26
Willebrordus Anthonius (Wil) Groot, zn. van 16, geb. Cas-
tricum 16-9-1927, brood- en banketbakker, eerst bij zijn 
vader, vanaf 1953 in Amsterdam, woonde vanaf 1967 
aan de Willem de Zwijgerlaan 55 alhier, overl. Haarlem 
8-6-1992, tr. Heemskerk 23-9-1953 met Catharina Maria 
(Tiny) Zonneveld, geb. Heemskerk 1-10-1929, overl. 
Castricum 19-10-2004, dr. van Laurentius Zonneveld en 
Geertruida Groenland.

Kinderen van Wim Groot en Julia Bongers in 1998; v.l.n.r.: Carla, Ton, Fred, Juul, Jacky, Ina en Piet Groot.

Wil Groot en Tiny Zonneveld met hun zoons Peter en René (links).
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Kinderen geboren te Amsterdam: 
1 Petrus Laurentius (Peter)
 geb. 27-9-1955, productadviseur in 

houtverwerkingsmachines, woont in 
Heerhugowaard, gehuwd met Femmy 
Bottinga. Kinderen: Marieke en San-
der Groot. 

2 Laurentius Andreas (André)
 geb. 5-2-1957, overl. Amsterdam 15-

2-1957. 
3 Laurentius Andreas (René) 
 geb. 5-8-1958, olie-operator off sho-

re, woont in Heemskerk, gehuwd met 
Rina Schavemaker. Kinderen: Dennis 
en Anja Groot. 

27
Andreas (André) Groot, zn. van 16, geb. 5-11-1936, 
werkte bij de Produktieplanning Koudbandwalserijen 
(Hoogovens), woonde op Het Wamellant, sinds 1977 aan 
de Torenstraat, tr. Beverwijk 22-1-1964 met Ans Otte, geb. 
Velsen 4-1-1941, dr. van Jacobus Otte en Margaretha Hen-
drika Sint. 
Kinderen: 
1 Sandra Hendrieka Jacoba 
 geb. Beverwijk 3-5-1965, admini-

stratief medewerkster, woont Alk-
maarderstraatweg, gehuwd met René 
Kuijs, heeft een accountantskantoor.

2 Mariëlle geb. Castricum 14-5-1971, secreta-
resse, woont op Voorweide samen 
met Jeroen Bruijnis, heeft een recla-
mebureau.

28
Theodorus Johannes Adrianus (Theo) Groot, zn. van 16, 
geb. Castricum 1-1-1938, werkte bij de Produktieplan-
ning Koudbandwalserijen (Hoogovens), woonde eerst op 
Wayenburgh, sinds 2007 in de Ambassadeur, tr. Castricum 
28-1-1964 met Maria Cornelia (Ria) Nijman, geb. Castri-
cum, 27-5-1940, dr. van Petrus Nijman en Anna Antonia 
Bekker. 
Kinderen geboren te Beverwijk: 
1 Monique Anna Jacoba
 geb. 18-11-1964, global account di-

rector, woont in Haarlem samen met 
Menno Halewijn, leraar l.o. op Jac.P. 
Thijsse College.

2 Robertus Petrus Josephus (Rob)
 geb. 24-9-1968, leidinggevende ko-

lenoverslag havens Amsterdam, 
woont Oude Haarlemmerweg, ge-
huwd met Angela Poveda Alvarez. 
Kinderen Carlo en Mario Groot.

29
Petrus (Peter) Groot, zn. van 16, geb. Castricum 25-6-
1941, werknemer papierfabriek Van Gelder, woonde op 
Wayenburg, aan Het Strengh, sinds 2005 aan de Offen-
bachstraat, tr. Velsen 6-5-1965 met Jannetje (Jannie) de 
Waard, geb. Velsen 26-3-1941, dr. van Pieter de Waard en 
Catharina Hendrika Raspoort.

Kind: 
1 Mandy geb. Heemskerk 18-4-1966, woont 

Laanacker, gehuwd met Ronald Veldt, 
electrical-engineer.

30
Wilhelmus Jozef (Wim) Groot, zn. van 17, geb. Castricum 
13-3-1926, had vanaf 1952 een brood- en banketbakkerij 
in de Dijkgraafstraat te Alkmaar, woonde vanaf 1971 aan 
de Prunuslaan in Oudorp, overl. Alkmaar 11-4-1988, tr. 
Uitgeest 20-2-1952 met Alida Elisabeth (Alie) Goedhart, 
geb. Uitgeest 12-10-1931, overl. Alkmaar 20-3-2012, dr. 
van Petrus Nicolaas Goedhart en Alida Geertruida Oos-
terwal. 
Kinderen geboren te Alkmaar: 
1 Gerardus Petrus Wilhelmus (Gerard)
 geb. 22-12-1952, werkte eerst thuis 

in de bakkerij, sinds 1996 medewer-
ker Documentaire-Informatie-Voor-
ziening bij Staatsbosbeheer, woont 
in Sint-Pancras samen met Hans van 
Geelen, teamleider telefooncentrale 
bij ’t Hooge Huys, verzekeringen. 

2 Petrus Nicolaas (Peter)
 geb. 14-11-1954, werkte eerst thuis in 

de bakkerij, daarna onroerend goed-
handelaar, woonde in Amsterdam, 
sinds 2003 in Alkmaar, aldaar onge-
huwd overl. 17-10-2008.

3 Johanna Gemma (Joke)
 geb. 14-7-1958, werkte thuis in de 

winkel, woont in Alkmaar, gehuwd 
met Fred Huisman, hoofdconducteur.

4 Wilhelmus Jozef (Wim) 
 geb. 31-7-1965, voormalig bakker, 

woont in Oudorp, (1) was gehuwd 
met Tania Caminschi; (2) woont sa-
men met Rodica Iovu. Kinderen: 
Anna en Wim Groot. 

31
Willebrordus (Wil) Groot, zn. van 17, geb. Castricum 1-12-
1927, heeft de broodbakkerij en winkel aan de Stetweg 
35 in Bakkum van zijn vader overgenomen, werkte van 
1964 tot 1988 bij Verkade, onder andere chef beschuitfa-
briek, woonde vanaf 1965 aan de Oranjelaan 31, in 1972 
in Leeuwarden, in 1974 terug in Castricum aan de Koe-
koeksbloem 18, vanaf 1987 aan de C.F. Smeetslaan 209, 
overl. Castricum 5-1-1989, tr. Castricum 18-5-1954 met 
Catharina Cornelia (Tiny) Borst, geb. Castricum 10-4-
1928, overl. Castricum 7-10-1997, dr. van Jacobus Borst 
en Maartje Bleijendaal.  
Kinderen: 
1 Johanna Margaretha Gemma (José)
  geb. Castricum 8-3-1955, directeur 

basisschool, woont in Schagerbrug, 
gehuwd met Jan Reitsma, bedrijfslei-
der visafslag. 

2 Jacobus Cornelis Jozef (Jack)
  geb. Castricum 24-3-1956, manager 

bij ING-bank, woont Pernestraat, 
gehuwd met Sylvie Gründlinger, me-
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diator. Kinderen Jonathan en David 
Groot. 

3 Gerardus Willebrordus Petrus (Gerard) 
 geb. Heemskerk 11-1-1959, financi-

eel administratief medewerker, woont 
Geesterduinweg, alleenstaand.

32 
Petrus Gerardus (Piet) Groot, zn. van 17, geb. Castricum  
9-12-1929, had vanaf 1957 een melkzaak in de Rusten-
burgerstraat in Amsterdam, aldaar overl. 30-6-1993, tr. 
Schermerhorn 18-12-1957 met Maria Margaretha (Riet) 
Koot, geb. Limmen 29-6-1932, woont in De Rijp, dr. van 
Cornelis Jacobus Koot en Catharina Elisabeth Groot. 
Kinderen geboren in Amsterdam:
1 Catharina Johanna Maria (Ina)
 geb. 8-2-1959, secretaresse, woont in 

Haarlem samen met Anton Zegwaart, 
metaalbewerker. 

2 Gerardus Petrus Maria (Gerard)
 geb. 3-8-1962, tandarts, woont in 

Nieuwendam, gehuwd met Clara 
Veenis, psycholoog. Kind: Titus 
Groot.

33 
Andreas Adrianus (André) Groot, zn. van 17, geb. Cas-
tricum, geb. 25-8-1932, woont in Amsterdam, had vanaf 
1959 een melkzaak in de Schipbeekstraat in Amsterdam, 
was vanaf 1980 concierge op een mavo, tr. Castricum 
18-11-1959 met Veronica (Vroon) Roozendaal, geb. Heer-
hugowaard 7-7-1936, dr. van Pieter Roozendaal en Eliza-
beth Jonker. 
Kinderen geboren in Amsterdam:
1 Gerardus Petrus Maria (Gerard)
 geb. 24-5-1962, directeur assurantie-

kantoor, woont in Helmond, gehuwd 
met Evianne Praasterink, hrm-ad-
viseur. Kinderen: Stijn, Juul en Jip 
Groot.

2 Elisabeth Johanna (Marlies)
 geb. 8-7-1968, marketing manager, 

woont in Heemstede, gehuwd met 
Paul Baas, financieel adviseur.

34
Theodorus (Dick) Groot, zn. van 18, geb. Castricum 7-6-
1937, roggebroodfabrikant eerst samen met zijn broer 
Wim, woont Zwanebloem, tr. Egmond aan Zee 21-10-
1968 met Geertruida Tresia (Gerda) de Wit, geb. Egmond 
aan Zee 2-9-1946, dr. van Norbertus Johannes de Wit en 
Geertruda Mijnen. 
Kinderen geboren in Castricum: 
1 Marcus Andreas (Marco) 
 geb. 5-12-1969, werknemer mijn-

bouwbedrijf, woont in West-Austra-
lië, gehuwd met Jane Phillips, boerin. 
Kind: Téa Groot. 

2 Christel Geertruida (Chris) 
 geb. 15-12-1972, werkt bij mensen-

rechtenorganisatie, woont in Amster-
dam en is alleenstaand. 

Groot’s Roggebrood sedert 1897

Bakker Willem Groot bakte ze al bruin sinds 1897. Hij 
was gelukkig getrouwd met Klasien Brakenhoff. Zij 
heeft hem zeven zonen en een welgeschapen dochter 
geschonken (de zeer jong overleden kinderen buiten 
beschouwing gelaten). Het was in die tijd gebruikelijk 
dat een of meerdere zonen ook het beroep van bak-
ker zouden kiezen en de opvolger zouden worden. Bij 
Willem was dat ruimschoots het geval: van de zeven 
zonen werden er maar liefst drie bakker: Piet, Ger-
rit en André. Ook volgden er drie zoons hun roeping 
om in het klooster te treden, wat in die tijd nog veel 
voorkwam.
 

De kinderen van Wil Groot en Tiny Borst:  José, Gerard en Jack.

Piet Groot en Riet Koot met hun kinderen Gerard en Ina.
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De jongste zoon Klaas ging na een korte proeftijd 
als bakker met zijn bruid Dora Kuijs naar het grote 
Amsterdam om daar in de 2e Oosterparkstraat een 
melkzaak te beginnen. Daarna besloot dochter Lien 
met haar man Gerrit Twisk na enige aarzeling ook 
naar Amsterdam te ‘emigreren’ om in de Marnixstraat 
een melkzaak te exploiteren. De oudste zoon Piet ont-
plooide zich al snel als een bekwame brood- en ban-
ketbakker en begon in 1924 op de hoek Burgemeester 
Mooijstraat-Stationsweg een bakkerij die nog altijd, 
anno 2016, in bedrijf is (bakkerij Brakenhoff).
De broers Gerrit en André begonnen aan de Bra-
kersweg een speciale bakkerij met maar één soort 
brood, namelijk roggebrood. In die tijd was het nog 
wel gebruikelijk dat iedere bakker zijn eigen rogge-
brood bakte, maar het consumeren van wit en bruin 
brood kreeg steeds meer de overhand en menig bakker 
vond het bakken van roggebrood met baktijden van 
twaalf uur vaak een te grote belasting. Fries rogge-
brood wordt bij lage temperaturen van ongeveer 110 
°C gebakken (dus min of meer gestoomd), waarbij de 
donkere kleur van het brood ontstaat door de fermen-
tatie van zetmeel in suiker. De oven kon gedurende 
die tijd niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Menig bakker moest worden overtuigd van het feit dat 
Groot’s Roggebrood de kwaliteitsnorm van hun eigen 
product overtrof en langzaam maar zeker groeide de 
omzet. Bij het op de markt brengen van gesneden rog-
gebrood werd deze verleidelijk verpakt in aluminiumfo-
lie en omhuld met een kleurrijke banderol met de tekst: 
‘Let speciaal op het merk G.G, dan is men verzekerd 
van goede kwaliteit’. Dit was in die tijd zeer vooruit-
strevend, het aantal afnemers nam flink toe en Groot’s 
Roggebrood werd een begrip in Noord-Holland. 
Men bakte in die tijd niet alleen Fries Roggebrood, maar 
ook Amsterdams Zoet (roggebrood met melasse stroop 
en rondom belegd met gebrande zemelen met een bak-
tijd van 40 uur), Brabants Roggebrood met rog-
gemeel (baktijd ongeveer 5 uur) en Bossche 
Rog gestoomd met een mix van roggemeel en 
gebroken rogge. Het deeg werd in blikjes met 
schroefdop in een grote ketel met kokend water 
gaar gestoomd en in de oorlogsjaren werd het 
door menigeen ook geprobeerd, men kreeg dan 
een soort broeder. 

Gerrit Groot nam afscheid van het roggebrood 
en begon in Bakkum aan de Stetweg een brood- 
en banketbakkerij en broer André ging door 
met het roggebrood. De ovens werden in die 
tijd gestookt met turven, die met de turfschuit 
over de Schulpvaart werden aangevoerd. Later 
werden dat takkenbossen, na 1945 stookolie en 
rond 1960 werd gas als warmtebron gebruikt. 
Bij het gesneden brood was de beperkte houd-
baarheid een probleem en dit werd ondervan-
gen door na het verpakken het gesneden brood 
te steriliseren. De rogge werd in de tijd voor 
1940 zelf gemalen, waarbij het bikken van de 
 

maalstenen een specialistisch klusje was. In de Tweede 
Wereldoorlog werd men gedwongen voor de bezet-
ter te gaan malen. Het spreekt haast vanzelf dat vader 
André bij het afleveren van de gemalen tarwe, rogge 
of haver een portie achterhield. Zijn gezin heeft mede 
daardoor de hongerwinter goed doorstaan. Na de oor-
log werd de rogge betrokken van de meelfabrieken, die 
de rogge grof gebroken of zelfs gesneden aanleverden. 
Op de koopcontracten van die tijd is nog te lezen dat de 
zakken rogge van 50 kg afgeleverd moesten worden op 
zolder in stapels van vijf, met voldoende tussenruimte 
voor de kat (de muizenvanger). 

In de zestiger jaren vond vader André het mooi 
geweest en werd de zaak overgedaan aan zijn twee 
zonen, te weten Dick en Wim en werd het weer 
Gebroeders Groot. Zij moderniseerden het geheel, 
er kwamen nieuwe ovens speciaal voor het bakken 
van roggebrood en de snij- en inpakmachines wer-
den aangepast. Het afzetgebied werd uitgebreid en 
de verkoop via de supermarkt werd steeds belang-
rijker. De toenemende concurrentie maakte specia-
lisatie noodzakelijk. Men ging zich toeleggen op de 
‘klein’verpakking (één en twee plakjes verpakking 
voor horeca en in het vliegtuig). Ook biologisch rog-
gebrood kwam op de markt. Na een aantal jaren ver-
liet Wim het bedrijf en ging Dick verder. Hij ontwik-
kelde een nieuw soort rond roggebrood dat gebakken 
werd in hittebestendige kunstdarm. Men verpakte dat 
in kokers en luxe doosjes, speciaal voor de kaasspe-
ciaalzaken en in kerstpakketten. Bij gebrek aan een 
opvolger, zijn kinderen spreidden hun vleugels en 
trokken de wijde wereld in, werd de zaak overgedaan 
en inmiddels wordt Groot’s Roggebrood in Friesland 
gebakken. Het bedrijfspand aan de Brakersweg heeft 
een woonbestemming gekregen. Wat rest is de herin-
nering aan een toch wel unieke bakkerij.
 Dick Groot

Dick en Gerda Groot met hun kinderen v.l.n.r. Marco, Jane met haar dochter Téa en Chris.
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35
Wilhelmus (Wim) Groot, zn. van 18, geb. Castricum 25-8-
1943, roggebroodfabrikant samen met zijn broer Dick, 
vanaf 1978 in de wasserij van Duin en Bosch, woont in 
het ouderlijk huis aan de Brakersweg, tr. Castricum 30-11-
1971 met Hendrika Maria (Ria) Stuifbergen, geb. Castri-
cum 6-1-1950, overl. Castricum 30-9-1997, dr. van Nico-
laas Stuifbergen en Geertruida Maria Poel.
Kinderen in Castricum:
1 Sandra Margaretha Geertruida 
 geb. 30-8-1973, psych. verpleegkun-

dige, woont in Hoofddorp samen met 
Gerben Huijs, concerncontroller. 

2 Jeroen Wilhelmus
  geb. 22-1-1976, kok, woont in Noord-

wijk samen met Lonneke Passchier, 
verkoopster. Kind: Lieke Groot.

36
Willibrordus Petrus Nicolaas (Wim) Groot, zn. van 19, 
geb. Amsterdam 20-4-1937, melkhandelaar, zette de 
melkzaak van zijn vader voort te Amsterdam in de 2e Oos-
terparkstraat, overl. Amsterdam 20-2-2016, tr. Aalsmeer 
15-7-1969 met Apolonia Elisabeth Maria (Plony) van 
Leeuwen, geb. Kudelstaart (gem. Aalsmeer) 27-12-1939, 
werkte in de eigen melkzaak, dr. van Hubertus Paulus van 
Leeuwen en Apolonia Cornelia Maria Rekelhof. 
Kinderen geboren te Amsterdam: 
1 Apolonia Dorothea Maria (Lonny)
 geb. 17-7-1971, verpleegkundige, 

woont in Uithoorn samen met Rob 
Kuiks, projectmanager.

2 Christina Maria (Christa)
  geb. 3-11-1976, begeleidster in de 

psychiatrie, woont in Zeist samen 
met Erwin van der Klis, zzp‘er in de 
bouw. 

37
Johannes Theodorus Adrianus (Johan) Groot, zn. van 
19, geb. Amsterdam 15-7-1944, werkte bij de Amster-
damse politie, waaronder recherche, woont in Uithoorn, 
tr. Amsterdam 27-9-1966 met Hendrika Antoinetta Geer-
truida (Henny) Beljaars, geb. Amsterdam 15-7-1944 
(dezelfde dag als haar man !!), admin. medewerkster, dr. 
van Adrianus Hendrikus Beljaars en Geertruida Helena 
van Lent.
Kinderen geboren in Amsterdam: 
1 Sonja Carolina  geb. 12-1-1968, office-manager, 

woont in Uithoorn, gehuwd met Mau-
rice Albers, elektromonteur.

2 Franka Geertruida
  geb. 13-10-1970, medewerkster bac-

koffice, woont in Kudelstaart, ge-
huwd met Arthur Bremmer, bidmana-
ger (offertes, aanbestedingen).

Slotwoord

Dank aan de vele personen die voor deze publicatie 
informatie hebben verstrekt en foto’s hebben uitgeleend. 
Dankbaar is gebruik gemaakt van het onderzoek dat pater 
Appelman† heeft verricht naar de eerste generaties van de 
familie Groot in de Wogmeer en dat door hem is vermeld 
in de periodiek ‘Westfriese families’ in 1994.
Wij hopen dat de leden van de familie Groot en andere 
geïnteresseerden veel genoegen aan deze stamboom zul-
len beleven. 

Simon Zuurbier




