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2013-2   Tuinderswoning 

 
 
Bewoners 
  
Het huis dateert uit 1896. Het werd (vermoedelijk) gebouwd in opdracht van Klaas Groot. 
Klaas Groot was getrouwd met Antje Groot-Ruitenberg. Zij verhuisden in 1896 met hun zoontje Dick van 
Venhuizen naar De Goorn. 
Klaas was metselaar. 
Hun tweede zoon Jan wordt in De Goorn geboren in het jaar van de verhuizing. 
Deze Jan Groot (1896-1978) trouwt in 1927 met Trien Langendijk (1894-1966) uit Spierdijk.  
Jan Groot is tuinder. 
Jan en Trien wonen bij Klaas en Antje Groot. Klaas overlijdt in ….  en Antje in …. 
Op 25 februari 1935 wordt Anna Jacoba (Annie) Groot geboren, de dochter van Jan en Trien. 
Zij blijft bij haar ouders wonen en verzorgt hen tot hun overlijden. 
Daarna woont Annie alleen in het huis tot november 2011. 
Ze verhuist naar Kantbeugel 27 in De Goorn (Rozenstate). 
Eigenaar van het huis De Goorn 19 is dan A. Gongrijp uit De Goorn. 
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Bouw- en bewoningsgeschiedenis  
 

Bouwgeschiedenis 
 
Beschrijving van het huis 
Aanvankelijk stonden het huis en de schuur los van elkaar, later is er een zogenoemde ‘doorloop’ tussen 
gebouwd, een verbindingsruimte. Wonderlijk genoeg was er geen deur vanuit die doorloop naar de schuur. 

Huis met oorspronkelijke kap 
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Annie beschrijft het huis van haar jeugd als volgt: 
 
‘De deur was dus achter. Als je binnenstapte, kwam je in het achterend, zo noemden wij dat.  
Daar zaten we in de zomer, net als de boeren op ‘t staltje. Er stond een tafel en twee oude stoelen voor 
vader en moeder. Het tafelkastje werd vanuit de woonkamer naar achter gebracht. Ik zat voor tafel. Zo bleef 
de kamer schoon. Het zat er gemoedelijk en als het warm weer was, stond de achterdeur lekker open.  
 
Rechts was de keuken met een aanrecht tegen de achtermuur en een ingebouwde kast er tegenover. 
Rechtdoor liep je de woonkamer in. Eerst ging je door een klein hossie, dat was daar vanwege de twee 
bedsteden. Rechts en links van de deur waren die bedsteden en rechts in de wand twee vaste kasten.  
Aan de wegkant twee ramen in de voormuur. In die ene bedstee sliepen vader en moeder en daar ben ik in 
geboren. 
Je kon niet van de ene kamer in de andere komen, je moest altijd omlopen. Die andere kamer was eerst van 
opa en opoe en later werd het mijn slaapkamer. Ook daar was een hossie. Rechts had je een grote bedstee 
met een kooi en links een vaste kast.  
Ik haalde drie dipoma’s: twee voor kostuum naaien en één voor lingerie naaien. Ik had naaihuizen, het werk 
haalde ik thuis: de kamer waar opa en opoe woonden, werd mijn naaikamertje.  
 
Boven was een zolder. Je kon er komen door een luik in de bijkeuken. Vroeger gebruikten we een losse 
houten ladder om er te komen, later kwam er een trap die je omhoog kon schuiven. Voorheen was het een 
kale ruimte met een dakkapel op de zuid-west kant. Die is nooit helemaal goed dicht geweest. Op zolder 
lagen in de winter bonen omwijd om te drogen. Ze zeiden dan dat je er op je sokken overheen lopen moest, 
dan gingen de bonen glimmen!’ 
 

Ouders en grootouders 

Hek 
 
Op de oudste foto is een fraai hek te zien.  
Daarachter bloeiden ieder jaar goudsbloemen, aldus Annie.  
Bij huis was een klein poortje en dan daarnaast een grote poort.  Daar kon opa overheen met zijn handwagen. 
Later kwam er een betonnen hek met …. .  
Nog weer later werd er een trottoir aangelegd pal tegen het huis op. De roosters in de voormuur raakten 
helemaal schuil door het trottoir.’ 

Bedstee grootste kamer 

Bedstee kleinere kamer 

Opa en opoe Groot woonden aan de ene kant van het huis  
(vanaf de weg gezien links) en Annies ouders aan de andere kant (rechts).  
De grootouders hadden achter het huis een eigen ingang. Meer naar links was de deur van Jan en Trien 
Groot. De kamer van de grootouders had één raam aan de wegkant en één raam aan de zijkant van het huis. 
 
 Door een hossie kom je in de 

kamer 



3 Schuur 
 
‘De schuur is verdeeld in twee ruimtes. Er is ook een zolder op, waar allerlei dingen die we niet nodig 
hadden, opgeslagen werden. De eerste deur vanaf het huis in een dubbele. Ik vermoed dat die zo breed 
was vanwege opa’s platte wagen, die erdoor moest. In de rechtse ruimte is plaats voor twee koeien, er is 
een groep en een koeschot. Vader had altijd twee koeien in de winter. Hij kocht ze in het najaar en verkocht 
ze in het voorjaar in Purmerend. Met bloedend hart, want elke keer weer hechtte hij zich aan de beesten. In 
het hoekje van die korte koegang is de plee. Wij hoorden destijds bij de elite, want wij hadden een plee in 
de schuur en niet boven sloot, zoals de meeste mensen. Achter de schuur waren twee betonnen platen, 
daaronder liep de plee uit. Vader schepte het regelmatig leeg en gooide de rommel over sloot.’ 
Jan Groot had vier stukjes land die los van elkaar lagen. Op één van die landjes stond een veldersboetje. Hij 
teelde onder meer bieten, aardappelen, slabonen en kool. In de sloot achter de schuur lagen twee 
schuiten, één grote waar hij mee kloette en een kleinere roeiboot. Annie vertelt: ‘Om vijf uur ging pa met 
de grote schuit naar het land. Ik roeide om zeven uur naar hem toe en ging hem helpen op de bouw. 
Slabonen plukken, bieten rooien, ik was graag in de natuur.’ 

Volgens Annie is de schuur ouder dan het huis. Dit baseert ze 
op het feit dat de muurankers anders (en mogelijk ouder) zijn. 
In het huis zijn ze sierlijker, in de schuur zijn het rechte staven. 

Muuranker woonhuis Muuranker schuur 

Schuur 

Dubbele deur Koeschot en groep 

Verbouwing 
 
In 1979 is het huis verbouwd. Annie vertelt: ‘In 1978 overleed vader. Er moest wat aan het huis gebeuren, 
het dak lekte, er stonden potten en pannen op zolder om de regen op te vangen.’  
Er kwamen drie nieuwe muren, alleen de voormuur bleef staan. ‘Die was in 1935 al vervangen.’ Er kwam een 
keuken in de ruimte achter. Het dak liep oorspronkelijk door tot de achtermuur. Die muur was daardoor laag, 
veel mensen moesten bukken wanneer ze door de deur naar binnen kwamen. Annie: ‘Daarom koos ik bij de 
verbouwing voor een plat dak op het achterste deel, dat gaf meer ruimte.’ Op het voorste deel van het huis 
kwam een nieuw schuin dak. 



4 Opmeting 
 

Noord-Oostgevel Noord-Westgevel Zuid-Westgevel 
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6 Overige foto’s woonhuis  
 



7 Overige foto’s schuur  
 


