
12e jaargang nr. 3 september 2003 

DE BILTSE GRIFT 
TIJDSCHRIFT VAN HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL 

Opgericht maart 1992 

Sf '£^& Ife a l l 

:• : .... •;••{• :••. •::/.: .. .:.\V..i. ':! 

#J» 

In dit nummer: 
• Zoek, blijf zoeken en gij zult vinden 

• De luchtoorlog boven onze gemeente • Boerderij Larenstein 
• Verhalen uit het leven van zuster Mur 





De Biltse Grift september 2003 

INHOUD 

Van de redactie 41 
Zoek, blijf zoeken 42 
De luchtoorlog boven onze gemeente 46 
Boerderij Larenstein 50 
Verhalen uit het leven van zuster Mur 56 

Van de redactie 

Ondanks de hoge temperaturen hebben de schrijvers en uw redactie niet stilgezeten. 
Deze keer vragen we uw speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog met twee 
artikelen hierover. Co de Swart verhaalt het verloop van zijn speurtocht naar de 
betrokkenen van het vliegtuigongeluk van 20 oktober 1943. Een neergeschoten 
Amerikaanse bommenwerper boorde zich in twee panden van de Soestdijkseweg. 
Bij dit ongeluk vonden drie bewoners van nummer 19 en vijf bemanningsleden de dood. 
Op 20 oktober zal deze gebeurtenis in een expositie in het Gemeentehuis herdacht 
worden. Tevens vindt er op Soestdijkseweg nr. 15 een korte herdenking plaats en zal 
een monument worden onthuld. 
Hans Brugman geeft in een (tweede) artikel over de Tweede Wereldoorlog een overzicht 
van de luchtoorlog boven onze gemeente. Mede door de nabijheid van de in de oorlog 
Duitse vliegbasis Soesterberg en het hoofdkwartier van het 88e Duitse legerkorps (dit lag 
in geheel Nederland, behalve Zeeland) was er sprake van een grote activiteit van zowel 
Duitse als geallieerde kant. Dat leidde tot veel neergeschoten vliegtuigen en 
bombardementen. 
In dit Jaar van de Boerderij vertelt Fien Hamstra ons hoe het leven toeging op de boerderij 
"Larenstein". De boerderij werd gebouwd rond 1855 en afgebroken in 1968 en de 
landerijen lagen o.a. waar nu Tempellaan, Kometenlaan, Tweelingen en de Planetenbaan 
liggen. Fien heeft zelf 27 jaar gewoond op de boerderij, waarvan de naam nog voortleeft in 
het te ontwikkelen bedrijvenpark Larenstein. Tekenend voor de crisisjaren 1934-1935 is het 
kasdagboek in dit artikel. 
Lies Haan-Beerends neemt ons mee in een zogenaamd oral-history-artikel naar de 
gezondheidszorg in het verleden. De geïnterviewde Gerretje Mur is meer dan 60 jaar als 
kraamverpleegster werkzaam geweest en heeft op haar 80e voor het laatst bij een bevalling 
geassisteerd! Duidelijk wordt dat in Nederland op een unieke manier kraamverpleegsters 
op een zeer persoonlijke manier bij bevallingen assisteren en daarna ook nog postnatale 
hulp bieden. 

De redactie wenst u een leerzame en aangename tijdsbesteding bij het lezen van De Biltse 
Grift toe. 

Foto op omslag: Larenstein in de winter 
Zie het artikel over deze afgebroken boerderij. 
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ZOEK, BLIJF ZOEKEN 
EN GIJ ZULT VAN ALLES VINDEN 

OF: VERSLAG VAN EEN SPEURTOCHT 

Co de Swart 

1943, oorlogstijd. 
Een zevenjarige jongen van de Waterweg 
besefte niet zo gek veel van wat er alle
maal om hem heen gebeurde. De wereld 
had voor hem een kleine horizon. Vader 
werkte hard met een paar knechts en hij 
zag hem weinig. Moeder was er altijd. Ze 
deed onder andere de boekhouding en 
administratie. En ja,... die bonnen plak
ken en de toewijzingen (een soort grote 
bonnen van winkeliers). Daarmee troffen 
de familieleden elkaar rond de tafel onder 
de enige lamp. Eén, twee keer per week 
moest al dat papier opgeplakt worden. 
Veel werk want er kwam veel binnen bij 
de boterhandel van De Swart. Bijna alle 
voedsel was op de bon. De kinderen 
deden dat plakwerk meestal en daarna 
moest het drogen rond de kachel. De hele 
huiskamer lag soms vol. Vooral rond de 
kachel en onder het buffet. De jongen was 
oud genoeg om daar zijn aandeel aan te 
leveren, maar niet te lang. Voor hem was 
het natuurlijk eerder bedtijd en hij vond 
het ook niet echt leuk. Soms werd hij 
's nachts wakker van motorgeronk van 
vliegtuigen. Hij kende het soort geluid 
inmiddels. Het waren er veel en dus moes
ten het de Tommies zijn onderweg naar 
Duitsland om te bombarderen of ook 
wel eens op weg naar Soesterberg. Als dat 
overdag was kon hij er iets van zien als hij 
op het dak van de garage of van het pak
huis klauterde. 

Neen, beter overdag dus, want iedereen 
van de familie had het wel ergens druk 
mee, vader onderweg, moeder thuis bezig, 
vier kinderen op school, maar ook daar 
haperde het dagelijks patroon, als je daar
van kon spreken in dit derde oorlogsjaar. 
Er was vaak 'vrij'; het waarom daarvan 
ontging hem meestal. 

Soms hoorde hij wel dat het te maken had 
met die 'rot moffen'. Hij speelde veel bui
ten. Daar zag en hoorde hij ook van de 
Tommies. Dat schenen de goeie te zijn. 
Maar hij zag ze alleen maar in de lucht. 
Hun vliegtuigen kende hij wel. Van een 
oudere broer kreeg hij al een paar jaar af 
en toe foto's van de machines die boven 
zijn hoofd te zien waren. Ook nog oudere 
foto's van voor de oorlog. Hij kende die 
vliegtuigen praktisch allemaal. Hij was 
trots op die plaatjes en zuinig. Af en toe 
ruilde hij met vriendjes, met Paul en 
vooral Ben den Heyer, ook van de 
Waterweg, op de hoek van de ouwe 
Looijk (Looydijk, red). 
Hij had vrij van school die middag tegen 
eind oktober. Het was maar matig weer 
om buiten te spelen, maar dat deerde niet. 
De jongens zwierven rond en speelden, 
zoals zo veel van hun leeftijdgenootjes in 
de buurt van de oude Akkerhuisjes achter 
de Hessenweg bij de gereformeerde kerk. 
In een van die gekke huisjes woonde 
Van Brussel met onder andere Ditje, het 
dienstmeisje dat ook bij De Swart werkte. 
Hij had er wel eens bietenstroop geproefd. 
Ook in die buurt was er altijd wel wat 
voor de boefjes te vinden. 
Volkstuintjes en rotzooi. 
En er werd ook weer gevlogen. 
Het geknal van de Duitse Flak 
(afweergeschut), dat bij de Holle Bilt 
stond, was duidelijk te horen. 

De klap, gevolgd door explosies, rook en 
vlammen boven de huizen van de Looy
dijk uit te zien, verraste hen volkomen. 
Daar moest dichtbij iets gebeurd zijn. De 
jongens renden richting Soestdijkseweg en 
Utrechtseweg, maar werden vlak om de 
hoek van de Looydijk al tegengehouden 
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Vernielde panden 
Soestdijksestraatweg 

15 en 19. 
Op de achtergrond 

het nog bestaande 
pand nummer 21. 
20 Oktober 1943 

en teruggestuurd. Veel te gevaarlijk, er 
was een vliegtuig neergestort. Veel volk, 
politie, Duitsers, brandweer en paniek. 
Het was 20 oktober 1943, ongeveer kwart 
voor drie 's middags. 

Het is 2001. 
De jongen van toen is inmiddels 
gepensioneerd en woonachtig in Zeist. 
Op familiebezoek in De Bilt wordt nogal 
eens teruggekeken op de oorlogstijd en 
het gerucht dat de Duitse piloot, die de 
Amerikaanse bommenwerper B-17 had 
neergeschoten, nog diezelfde middag ter 
plekke zou zijn geweest. 
Rond de feestelijkheden van de bevrijding 
door de Geallieerden vijftig jaar geleden is 
het boek Bezet en verzet in De Bilt/ 
Bilthoven verschenen van de hand van 
drs. J.C. Brugman. Daarin wordt ook het 
voorval van 20 oktober 1943 beschreven 
en in 2000 verscheen een boek over 
Schiphol in oorlogstijd waarin eveneens 
dit neerstorten wordt aangehaald; voor mij 
als luchtvaartenthousiasteling aanleiding 
om het jaar daarop in het verleden te gaan 
neuzen. Gezien mijn belangstellings
terrein, Luchtoorlog in de Tweede 
Wereldoorlog was ik al enige tijd lid van 
de Research Group Air War 1939-1945 
(SGLO, StudieGroep LuchtOorlog) en 
lid van de Gemeinschaft der Jagdflieger 
geworden. Een Engelsman in Somerset in 

het Verenigd Koninkrijk publiceert al 
jaren vanuit luchtvaartbronnen zijn 
bevindingen op Internet, na lange en niet 
simpele analyses van in oude oorlogs
archieven aangetroffen materiaal. Vaak 
vanuit handgeschreven documenten, soms 
van microfilms. 
Na enige tijd kwam ik in contact met deze 
sympathieke man. Een tweede contact 
werd gelegd met een schrijver/publicist in 
de Verenigde Staten en specialist op een 
deelterrein van de luchtoorlog boven 
Europa. En een derde contact werd gelegd 
met een persoon, die nu het veteranendeel 
verzorgt van de voormalige vliegbasis bij 
Norfolk (daar was de bommenwerper 
opgestegen). 
De Engelsman uit Somerset publiceerde 
een zogenaamde claim/loss-lijst van vlieg
tuigen van zowel Duitse als Brits/Ameri
kaanse zijde; helaas was niet altijd de 
betreffende bemanning bekend. 
Uit deze lijst kon een eerste verdachte 
Luftwaffepiloot in beeld gebracht worden. 
Alles klopte, tijd van neerschieten, de 
vlieger kwam van Schiphol etc. 
Eén element ontbrak: de plaats van 
neerstorten werd in de oude stukken niet 
zaangegeven. Verder liet zijn opgeduikel
de vliegplan van die middag nauwelijks 
toe dat hij het geweest kon zijn, maar een 
meer waarschijnlijke piloot kwam niet 
in beeld. 
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Zo'n bevestiging van neerschieten zou 
alleen te vinden zijn in een zogenaamd 
Abschutzprotokoll, waarvan er slechts 
enkele bewaard zijn gebleven. De Duit
sers gaven niet zo maar een erkenning 
voor een aanspraak op een overwinning in 
de lucht. Oude Duitse archieven kwamen 
uit de Verenigde Staten terug in Duitsland 
en onder ogen van de Engelsman uit 
Somerset. Rond de zomer van 2002 waren 
de eerste, nieuwe vondsten uit deze bron 
klaar voor publicatie. 
Uit een voorpublicatie in kleinere kring 
kwam de Duitse piloot in beeld. Alles 
klopte met de feiten van zestig jaar daar
voor; Zeist werd echter door de Duitsers 
destijds als de plaats aangegeven waar het 
vliegtuig te pletter was gevallen. Een 
bezoek aan de archieven van de brand
weer te Zeist bracht het complete dag
boek van de 20e oktober 1943 in beeld. De 
Zeister brandweer had geholpen bij het 
blussen van de vliegtuigbrand in De Bilt. 
De naam van de piloot was Erich Burkert, 
Oberleutnant bij Jagdgeschwader 26 van 
de toenmalige Duitse Luftwaffe. Nadere 
expertise gaf aan dat de door de Duitsers 
aangegeven plaats ook De Bilt kon zijn. 
In het voorjaar en de zomer van 2002 heb 
ik een tweetal artikelen doen plaatsen in 
het Utrechts Nieuwsblad met de eerste 
gegevens van mijn speurtocht en een hulp
vraag voor meer informatie. Dit leverde 
een extra schat aan gegevens op. Namen 
van hen die de crash zelf jaren ervoor in 
documenten hadden vastgelegd, zelfs van 
hen die SGLO-clubcollega's waren: de 
heren Meyer, Wilson en Buyzing. Verder 
werden als bron van informatie gebruikt: 
archiefstukken van brandweer- en politie
rapporten, oude ooggetuigen, die hun 
kennis wilden overdragen en nieuwe 
contacten, soms zelfs een eerdere 
bekende uit De Bilt. Daarnaast werden 
familieleden van de toenmalige bewoners 
van de verwoeste huizen Soestdijkseweg 
15 en 19 benaderd. 

Waardevolle en unieke, letterlijke tijds
beelden vormden de door de Duitse 
Militäre Presse Dienst direct na de crash 

gemaakte foto's met daarop zichtbaar de 
gezochte Duitse piloot, nog gekleed in 
vliegersjacket en -laarzen en zoekend in 
de nog rokende puinhopen; brandweer
lieden waren nog aan 't werk. Zou de 
man op de foto dezelfde zijn als de piloot 
Burkert? 

Erich Burkert inspecteert de rampplaats. 
20 Oktober 1943 

Er was inmiddels via het lidmaatschap 
van de Gemeinschaft der Jagdflieger een 
contact ontstaan met een oude vlieger van 
hetzelfde voormalige eskader. De oude 
vlieger uit Duitsland had een slechte 
fotokopie van een overlijdensbericht van 
Burkert opgestuurd (Burkert bleek zelf 
drie maanden na het voorval in De Bilt 
in Noord-Frankrijk te zijn omgekomen tij
dens een luchtgevecht met Amerikaanse 
jagers). 
In de archieven werd een uit 1942 date
rend woonadres van Burkert in Sonthofen 
in Allgäu gevonden. Verder speuren 
leverde tenslotte in augustus 2002 de 
huidige woonadressen van zijn twee 
kinderen in Neuwied en Berlijn. Er werd 
telefonisch contact gezocht met de zoon 
van Burkert in Neuwied en hem werd 
voorzichtig verteld dat een Nederlander 
iets van zijn overleden vader wist en of 
hij daar soms belangstelling voor had. 
Een afspraak voor een ontmoeting in 
Neuwied werd voor begin september 
gemaakt. Ik bleek meer van de piloot 
Burkert te weten dan zijn zoon zelf. 
Hij was dan ook slechts vijfjaar oud 
toen zijn vader begin 1944 sneuvelde en 
de inmiddels telefonisch ingelichte 
dochter in Berlijn was toen nog jonger. 
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Gelegenheid tot naspeuringen was er 
nauwelijks geweest voor een weduwe met 
twee kinderen in het naoorlogse Duitsland 
en er was nog niets gedocumenteerd en 
gearchiveerd; het harde leven van toen 
kende andere prioriteiten. De grootste 
verrassing bleek tijdens de ontmoeting in 
Neuwied te komen uit het fotoboek van 
de Burkerts. Daarin bleek voldoende 
materiaal aanwezig om te bevestigen dat 
vader Burkert de piloot was geweest, die 
de USAF bommenwerper van De Bilt 
had neergehaald. Niet alleen dat de foto's 
correspondeerden, maar er zat zelfs een 
mij onbekend exemplaar in uit dezelfde 
serie die in Nederland was opgedoken. 
Deze foto was door de piloot vanuit 
Nederland meegenomen en tijdens een 
verlof kort voor zijn dood bij zijn vrouw 
achtergelaten. 
Het oude gerucht dat de betrokken Duitse 
piloot ter plekke was geweest bleek dus 
juist! De piloot was na de achtervolging 
van de bommenwerper op Soesterberg 
geland en had die gelegenheid benut om 
de dichtbij gelegen plaats van het 
neergestorte toestel te bezoeken. 

En de Amerikaanse 'zijde'? 
De nu op één plaats verzamelde 
documenten gaven een wat helderder 
beeld van wat in de lucht had 
plaatsgevonden. Vijf man, waaronder de 
beide piloten, waren boven Brabant uit de 
bommenwerper gesprongen en met hun 
parachute veilig geland. Vier daarvan 
werden na korte of langere tijd door 
de Duitsers gevangen genomen en naar 
kampen elders in bezet Europa overge
bracht. Het vijfde lid van de bemanning 
wist met hulp van onder andere een 
Nederlandse illegale ontsnappingsorgani
satie via Gibraltar naar Engeland terug 
te keren. Het toestel heeft nog een 
kwartiertje doorgevlogen, al dan niet 
bestuurd door een van de vijf aan boord 
achtergebleven bemanningsleden en 
stortte neer in De Bilt. Deze vijf 
bemanningsleden zijn allen omgekomen. 
Ook drie burgers, waarvan twee leden van 

de familie Rijksen, wonend Soestdijkse-
weg 19, zijn omgekomen, waarbij de 
bommenwerper het huis op het maaiveld 
als het ware had afgeschaafd. Het huis van 
de familie De Jong op nr. 15 werd even
eens bijna geheel verwoest. Nummer 17 
bestond toen niet. Navraag in Engeland 
bij de veteranenvereniging van de 96e 

Bombgroup leverde wat oude uit 1943 
daterende woonadressen op, vaak van 
ouders in de Verenigde Staten. Geen van 
de ex-krijgsgevangen piloten bleek lid 
van een veteranenorganisatie te zijn. 
Door een combinatie van toeval en 
zoeken werd op de vliegbasis Volkel in 
november 2002 informatie gevonden over 
pilotenhulp door de familie Otten in 
Oost-Brabant. Bij de namen en adressen 
stonden twee namen van de bemanning 
van het in De Bilt neergestorte vliegtuig. 
Plus foto's van de twee! 
Verder bleek dat deze twee tot de vier 
bemanningsleden behoorden die toch 
door de Duitsers in België gevangen 
waren genomen. 
Telefonisch werden gevonden: de zoon 
van een van de bemanningsleden 
(Killarney) van een van de foto's uit Erp, 
de nog levende co-piloot van het vliegtuig, 
Robert P. (Bud) Surdez jr., nu 80 jaar oud, 
en de weduwe van captain-piloot Geyer. 
De zoektocht naar Doherty van de foto 
uit Erp bleef zonder succes. Alleen al in 
Boston (Massachusetts) wonen 62 
personen met deze naam zonder dat er 

Twee bemanningsleden van de B-17. Derde van 
links Frank Killarney, tweede van rechts 

(vermoedelijk) William J. Doherty. 
Erp, 21-23 oktober 1943 
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een familierelatie is. In maart bezocht ik 
het enige nog levende bemanningslid van 
de bommenwerper, de co-pilot Robert 
Surdez in Palm Springs, Verenigde Staten. 
Een fantastische, twaalfdaagse ontmoeting 
met de man, die alle gegevens van zijn 
angstig oorlogsavontuur vertelde. Zijn 
missie van die 20e oktober, zestig jaar 
geleden, de gruwelijke beschieting van 
het vliegtuig, zijn tijdige ontsnapping 
per parachute, zijn gevangenschap en 
bevrijding. Het werd allemaal opgetekend 
en van foto's en videobeelden voorzien. 
Een schitterende afronding van een 
speurtocht in het verleden. 

rechts Robert Paul Surder Jr (82 Jaar) 
en Co de S wart. Maart 2003 

Op 20 oktober a.s. zal in het gemeentehuis de gehele dag een kleine expositie van documenten en unieke foto's 
gehouden worden waarbij ooggetuigen, nabestaanden en betrokkenen uit De Bilt, de Verenigde Staten, Duitsland 
en de Duitse en Amerikaanse ambassadeurs aanwezig zullen zijn. 
Om 14.45 uur, precies 60 jaar na de ramp, bent u welkom bij een korte herdenking en de onthulling van een 
gedenkteken bij de Soestdijkseweg-Zuid no. 15. 

DE LUCHTOORLOG BOVEN ONZE GEMEENTE 
Drs. J.C. Brugman 

In het voorgaande artikel is uitvoerig 
stilgestaan bij de crash van een Boeing 
B-17 (Vliegend Fort) van de achtste 
luchtvloot van de United States Airforce 
op 20 oktober 1943, met veel details 
beschreven door Co de Swart. 
Er is echter in de Tweede Wereldoorlog 
heel wat gebeurd in het luchtruim boven 
onze gemeente. In totaal zijn er in de 
oorlogstijd 9 vliegtuigen in onze gemeente 
neergestort, twee merikaanse en zeven 
Duitse, zoals hierna wordt beschreven. 
Verder zijn mij 13 bomaanvallen c.q. 
beschietingen bekend. In totaal zijn er 
43 mensen omgekomen (11 inwoners van 
de gemeente De Bilt, 8 Amerikanen en 
24 Duitsers). 
Alle zegen komt van boven' is een 
bekende uitdrukking, maar in de periode 

1940 -1945 gold dit niet voor het gebied 
van De Bilt / Bilthoven en omgeving. 
De luchtoorlog woedde in grote delen 
van de wereld, maar in Nederland was 
het extra hevig omdat er jarenlang door 
de geallieerden hevige bombardementen 
op Duitsland werden uitgevoerd, waarbij 
zowel de heenvlucht als de terugvlucht 
over ons land kwam. Vooral als het goed 
weer was zagen we talloze vliegtuigen 
overvliegen. Ik herinner me dat er eens 
urenlang grote formaties vliegtuigen over 
kwamen. Toen het laatste toestel voorbij 
was kwam het eerste alweer terug. Zoals 
we later in de illegale krantjes lazen betrof 
dit een aanval met 1000 vliegtuigen op 
Keulen. Het is maar weinigen bekend dat 
er in deze jaren meer dan 7000 vliegtuigen 
boven Nederland zijn neergestort. 

46 



De Biltse Grift september 2003 

Overzicht van de gebeurtenissen in de 
lucht boven onze gemeente. 

Twee geallieerde vliegtuigen neergestort. 
De eerste was de door Co de Swart 
beschreven crash . Op 20 oktober 1943 
om 14.45 stortte een Amerikaanse 
bommenwerper neer in De Bilt. Dit 
vliegtuig, een Boeing B-17 (Vliegend Fort) 
van de achtste luchtmacht van de U.S.A.F. 
was op zijn terugreis naar Engeland na 
een bombardement op Düren dat met 300 
vliegtuigen was uitgevoerd. Het was door 
luchtafweergeschut zwaar beschadigd, 
daardoor uit de formatie geraakt en het 
miste daarmee de bescherming die de 
Vliegende Forten elkaar konden geven. 
Het werd een prooi van de Duitse jagers, 
die het nog meer beschadigden, waardoor 
het een noodlanding moest maken. 
Vijf bemanningsleden hebben per 
parachute het vliegtuig kunnen verlaten. 
De overige vijf bemanningsleden nog aan 
boord hebben vermoedelijk een geschikt 
stuk weiland gezocht voor een 
noodlanding om zo hun levens te redden. 
De Boeing verloor echter zeer snel hoogte 
en er bleef geen andere keus dan te 
proberen te landen op het veel te kleine 
weiland, noordelijk van de Holle Bilt en 
oostelijk van de Soestdijkseweg-Zuid. De 
B-17 vloog aan vanuit het zuiden, raakte 
de toppen van de bomen die daar stonden, 
raakte de grond, gleed toen met een 
enorme vaart op zijn buik over het gras, 
raakte met zijn linkervleugeltip een boom 
en veranderde daardoor van richting. Met 
een enorm geraas schoof hij vervolgens 
over de weg heen, door een voortuin en 
boorde zich in het woonhuis op no. 19, 
bewoond door de familie Rijksen en 
gedeeltelijk ook in het pand op no. 15, 
bewoond door de familie De Jong. Het 
rapport van de brandweer vermeldt 
hierover: "In perceel 15 bleek een hevige 
brand te woeden.Tegen de rechterzijde 
van de voorgevel lagen diverse stukken 
van een vliegtuig, waarin zich nog een 
benzinetank bevond. Een klein gedeelte 
van de voorgevel was vernield, waardoor 

het vuur zich direct kon verspreiden. Het 
pand ernaast, no. 19, was geheel ingestort 
en stond gedeeltelijk in brand. In deze 
ruïne bevonden zich de resten van een, 
naar mij later bleek, Amerikaans 
legervliegtuig. De brandweer beperkte 
zich in eerste instantie tot het blussen 
van de brand in no. 15, daar het door 
ontploffingen niet goed mogelijk was om 
pand 19 te benaderen. De mannen kregen 
al snel hulp van de brandweer uit Bilt-
hoven en later ook uit Zeist en Utrecht. 
Toch lukte het niet om no. 15 te redden, 
het brandde praktisch geheel uit." 
Ooggetuigenvertelden dat het huis van de 
familie Rijksen gewoon op het maaiveld 
als het ware was afgeschaafd. De stukken 
van het vliegtuig waren voor een deel 
bedolven onder het puin van no. 19, lagen 
op de straat en zelfs in de achtertuin. Bij 
de bergingswerkzaamheden op 21 oktober 
bleek dat de volgende personen waren 
omgekomen: mevrouw A.G. Rijksen-den 
Breeje, 59 jaar, J. Rijksen, 24 jaar (de zoon 
die daar logeerde), mevrouw H. van Es, 
49 jaar, die huishoudster was. Van de 
bemanningsleden hadden vijf zich met 
hun parachute kunnen redden. Dat waren: 
2de Lt. Charles F. Geyer, captain, 2de Lt. 
Robert R Surdez, co-pilot, 2de Lt. William 
J. Doherty, navigator en de boordschutters, 
2de Lt. Donald O. Mills en sergeant Frank 
J. Killarney. De vijf die het vliegtuig niet 
meer konden verlaten kwamen om. 

:^^: ; . : f ; i : : ; ; :^^ 

<•: -f'1 

B-17 bommenwerper 

Het tweede vliegtuig betrof wederom een 
viermotorige Boeing B-17 van de U.S.A.F. 
die op de grens van Bilthoven en 
Groenekan, op 28 mei 1944 was 
neergekomen. Hij was door Duits 
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luchtafweer in brand geschoten en maakte 
een noodlanding in een weiland ten zuiden 
van de Groenekanseweg. Van de 
bemanning waren twee mannen direct 
dood, terwijl een derde man na een half 
uur stierf. Van de zeven overigebeman-
ningsleden werden er drie gevangen 
genomen door de S.S. Polizei uit Fort 
Blauwkapel en drie andere door de 
Feldgendarmerie. Eén werd per 
ambulance overgebracht naar een lazaret 
van de Duitse weermacht. Het vliegtuig 
was gedeeltelijk verbrand en de restanten 
werden volgens ooggetuigen later via het 
N.S.-emplacement in Bilthoven per trein 
afgevoerd. 

Zeven Duitse vliegtuigen neergestort. 
Dit had alles te maken met het feit dat 
vliegveld Soesterberg een belangrijke 
'Fliegerhorst' was. Van hieruit stegen vele 
Ffeinkels 111, Dorniers Do 217 en Junkers 
88 op voor luchtaanvallen op Engelse 
doelen. De eerste crash vond plaats op 
14 november 1940. Een tweemotorige 
Heinkel 111, van Kampfgeschwader 40, 
geladen met een volledige bommenlast 
was gestart vanaf het vliegveld met als 
doel het bombarderen van Londen. Al snel 
kreeg hij problemen en hij besloot terug te 
keren naar Soesterberg. Hij vloog daarna 
terug in oostelijke richting, waarbij hij 
door verschillende Biltenaren gehoord en 
om ongeveer half acht 's avonds gezien 
werd, toen hij laag over De Bilt vloog met 
een brandende motor. Even later stortte 
hij neer in het Houdringebos tegenover 
de Varenkamp, 50 meter oostelijk van de 
Soestdijkseweg en tien meter noordelijk 
van het weggetje dat daar het bos ingaat. 
Op ongeveer 40 meter afstand van de 
ontstane vuurzee was het huis van burge
meester Van den Borch. Door de enorme 
explosies van de nog aanwezige bommen 
en brandstof ontstonden er dusdanig 
ernstige scheuren in de villa dat deze later 
is afgebroken. Op die plaats werd later een 
privé-zwembad gebouwd voor de villa die 
daar is gelegen. De gehele bemanning 
kwam om. Onder de burgerbevolking 

waren drie gewonden, waaronder de zoon 
van burgemeester Van den Borch. Vele 
woningen en gebouwen in de omgeving 
liepen aanzienlijke glasschade op. Van het 
gemeentehuis sneuvelden vele ruiten. 
De tweede crash betrof een tweemotorige 
Dornier Do 217 van Kampfgeschwader 
40, die in de nacht van 13 augustus 1941 
omlaag kwam. Ditmaal was het een 
vliegtuig dat terugkwam van een aanval 
op Engeland en dat wilde landen. 
Misschien was het door vijandelijk 
luchtafweer of door geallieerde jagers 
zodanig beschadigd, dat het de reddende 
landingsbaan niet meer kon halen. 
In ieder geval stortte het neer in het 
bos zuidelijk van de Julianalaan, vlakbij 
de spoorlijn. De vier bemanningsleden 
kwamen om. De volgende dag werden 
de Duitse oorlogskruisen van het 
neergestorte toestel overgeschilderd met 
de bekende rood-wit-blauwe cirkels van 
de R.A.F. Wij moesten dan denken dat 
dit een Engels toestel was. Verschillende 
bewoners hadden dat opgemerkt, omdat 
je de Duitse kentekens erdoorheen nog 
kon zien. Bovendien heeft H. Kopperts uit 
Bilthoven ten bewijze van de misleiding 
een Duits merkplaatje van een onderdeel 
losgepeuterd en meegenomen. De derde 
crash betrof weer een Dornier Do 217. 
Die kon door technische problemen het 
vliegveld net niet meer halen. Hij is op 
22 september 1942 neergestort in het bos 
tussen de Pleineslaan en de Lassuslaan op 
de grens van Bilthoven en Den Dolder. 
Hij vloog in brand en er zijn verschillende 
ontploffingen gehoord. De bemanning van 
vier personen kwam daarbij om. Op 21 
maart 1944 's nachts om 23.50 uur was de 
vierde crash, ditmaal een tweemotorige 
bommenwerper van het type Junkers 88. 
Hij was bezig met zijn landing en was 
nog ongeveer drie km verwijderd van 
de landingsbaan van het vliegveld. Door 
onbekende oorzaak verloor hij snel 
hoogte en stortte brandend neer even 
westelijk van de Vuurscheweg, op 200 
meter van de boerderij van Huisman. 
Deze vertelde later dat de hele omtrek 
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was verlicht door het fel brandende vlieg
tuig en het weiland was bezaaid met wrak
stukken. De Vuurscheweg was er zelfs 
door versperd en de toppen waren uit 
de bomen op de plaats waar hij in scheer-
vlucht naar beneden was gekomen. De 
vier bemanningsleden kwamen allen om 
het leven. Het vijfde was een vliegtuig 
dat om 0.30 uur in de nacht van 23 op 24 
maart 1944 wilde landen. Het betrof 
wederom een Junkers 88, die vanuit het 
noordwesten aanvloog, met een linker
bocht in de richting van de startbaan 
kwam, maar snel hoogte verloor, over de 
woningen aan de Koppellaan scheerde, 
zelfs een paar boomtoppen meenam en 
nabij het kruispunt Middellaan, Kruislaan 
en Koppellaan met een enorme vaart aan 
de grond kwam. De propellers trokken 
diepe voren in het asfalt en het toestel 
boorde zich in de linkerzijgevel van het 
pand Middellaan 24, schoof daar door
heen en kwam tot stilstand in het pand no. 
22, dat eraan vast gebouwd was. De ravage 
was enorm en er woedde een hevige 
brand. Beide huizen werden volledig ver
woest. De andere dag, toen het bluswerk 
was voltooid, kon men beginnen met het 
bergingswerk. Al spoedig bleek, dat nie
mand uit deze hel had kunnen ontkomen. 
Men kon alleen nog de verbrande stoffelij
ke overschotten bergen. Negen mensen 
hadden de dood gevonden: vier beman
ningsleden en vijf Bilthovenaren. 
Dit waren: C.H. van Welzenis, 58 j . (leraar 
Duits), mevrouw A.A.van Welzenis-
Roorda, 60 j . , C.H. van Welzenis, 21 j . , 
mevrouw J. Goldsmit, 55 j . en mejuffrouw 
Wimke Dekker 33 j . Op 1 januari 1945 
werden de geallieerden in de zeer vroege 
nieuwjaarsmorgen zeer onaangenaam 
verrast door een laatste, doch hevige 
stuiptrekking van de Luftwaffe. In het 
diepste geheim werd het plan 'Bodenplat
te' voorbereid. Alle beschikbare jagers en 
jachtbommenwerpers, volgens sommige 
bronnen 900, stegen op bij het ochtend
gloren vanuit vliegvelden in het Rijnland, 
om geallieerde vliegvelden in Nederland, 
België en Frankrijk aan te vallen. Zij 

zouden zeer laag vliegen om niet opge
merkt te worden door de geallieerde 
radarposten. Om de verrassing echt te 
verzekeren was zelfs de eigen luchtafweer 
niet gewaarschuwd. De commandant van 
het 88ste Legerkorps, generaal Schwalbe, 
verklaarde na de oorlog dat zelfs hij niet 
was ingelicht. De aanval bracht inderdaad 
grote schade toe aan de geattaqueerde 
vliegvelden en er werden ongeveer 144 
Engelse en Amerikaanse vliegtuigen op de 
grond vernield, waarbij vooral het vlieg
veld Eindhoven zwaar werd getroffen. 
De Duitsers verloren zeker 210 à 250 
toestellen, wat voor hen een relatief veel 
zwaardere klap was. Een aanzienlijk deel 
van de Duitse vliegtuigen was door het 
eigen luchtafweergeschut neergeschoten. 
Twee van de Duitse toestellen veronge
lukten in onze gemeente, waarschijnlijk 
neergehaald door eigen luchtafweerge
schut, dat opgesteld stond bij de Pleine-
slaan tussen Bilthoven en Den Dolder. 
Het ene was een Messerschmitt 109, een 
éénmotorig jachtvliegtuig, dat om onge
veer 09.00 uur in de ochtend terecht kwam 
op het landgoed Houdringe, iets noord
oostelijk van het landhuis. De jager vloog 
in brand en de piloot kwam om in zijn toe
stel. Het tweede was een Focke Wulf 190, 
eveneens een éénmotorig jachtvliegtuig. 
Het maakte om ongeveer 10.00 uur een 
noodlanding in de weilanden bij het 
toenmalige woonwagenkamp, bij de Biltse 
Grift. De piloot kon zijn toestel ongedeerd 
verlaten. 

Heinkel 111 bommenwerper 

Over de vele luchtaanvallen, zowel 
bombardementen als beschietingen op 
ons grondgebied is nog veel te vertellen, 
in een volgende aflevering. 
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BOERDERIJ LARENSTEIN 
MIJN GEBOORTEPLEK, 

WAAR IK 27 JAAR HEB GEWOOND.. 

Fien Hamstra-van der Grift 

In de afgelopen eeuw zijn na de Tweede Wereldoorlog de meeste boerderijen in ons 
dorp verdwenen. De woonhuizen kregen een andere bestemming of werden afgebroken. 
De grond van akkers en groene weilanden werd bestemd voor woningbouw. Zo verging 
het ook boerderij Larenstein. Bij die naam denken we nu aan sportpark Larenstein ten 
westen van de Kometenlaan en aan het toekomstig bedrijventerrein. Wie weet nog dat 
er op het groene veldje ten noorden van de bocht waar de Biltse Rading overgaat in de 
Groenekanseweg een boerenhofstede stond? De Biltse Rading was er trouwens nog niet 
toen de boerderij in 1968 afgebroken werd. Vroeger was er een grasberm tussen weiland 
en akker waar je 's zomers boterbloemen en klaprozen kon plukken. Over weilanden en 
akkers keken wij uit op de stad Utrecht met als blikvanger de Dom. 

Larenstein werd gebouwd in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. De eerste 
steen werd gelegd door C.T. baron Van 
Boetzelaer op 26 juli 1854. In 1855 wordt 
Larenstein ingeschreven in het register 
van bebouwde eigendommen. De totale 
bouw duurt tot 1857. De bouwkosten van 
de boerderij en de bijgebouwen bedragen 
in 1855 ƒ 1.492,10; in 1856 ƒ 3.381,39 en in 
1857 ƒ 1.073,50. Aan onderhoud wordt de 
eerste jaren weinig uitgegeven. In 1877 
maximaal ƒ 94,62. 

Eerder stond op de grond van Larenstein 
een schaapskooi/huis, eigendom van 
G.C.D. baron Van Hardenbroek. 
Iets westelijker stond Landlust, een 
boerenhofstede met bijbehorende grond, 
in 1826 aangekocht door jager Smoren-
burg en in 1840 verkocht aan de eigenaar 
van Sandwijck, de familie Both Hendrik-
sen. In 1854 erfde Elisabeth Both Hend-
riksen, echtgenote van C.W.J. baron Van 
Boetzelaer, Landlust en in 1856 is het huis 
gesloopt. 

Het bedrijf 
Larenstein bestaat in 1880 uit: huizinge, 
twee hooibergen, schuur en verdere 
betimmeringen, erven, tuin, boomgaard, 
bouwland, weiland en bos in Maartens

dijk; weiland in Oostveen. De waarde van 
het bedrijf bedraagt in 1880 ƒ 33.500,-. Het 
bedrijf wordt verhuurd voor ƒ 1.070,- per 
jaar aan de weduwe Pieter Doornenbal. In 
1911 is de bedrij f sgrootte 32,5 ha, waarvan 
4 ha. voor granen; 18 ha voor gras; 8 ha 
voor hooi; 2 ha. voor aardappels en 0,5 ha 
voor voedingsgewassen. In 1900 zijn er op 
het bedrijf 4 paarden; 34 runderen en 12 
varkens. In 1899 zijn er 35 runderen en is 
de melkopbrengst 42.000 liter. Het inko
men wordt in 1900 geschat op ƒ 2.400,-. 

In november 1855 wordt Larenstein 
bewoond door Jan Doornenbal en 
Antonia Bosman. Zij hebben twee 
kinderen, Albertus en Johanna. Er zijn 
ook een inwonende dienstbode en drie 
knechten. Van 1867 tot 1899 huurt de 
weduwe Pieter Doornenbal de boerderij. 
Zij heeft vier kinderen: Jannetje, Pieter, 
Gerretje en Evert. 
Van 1899 tot 1915 wonen Evert P. Door
nenbal en zijn vrouw op Larenstein. 
Volgens mijn moeder, die naast de familie 
Doornenbal woonde, hadden zij een zoon 
Piet die ging studeren. In 1915 trouwt 
Adriaan van der Grift (die later mijn 
vader zou worden) met Klazina Timmer. 
In mei van dat jaar betrekken zij de boer
derij. Klazina Timmer sterft 2 mei 1916 na 
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de geboorte van een tweeling waarvan een 
kindje dood geboren wordt. Het andere 
kindje, Klaziena, lijkt weinig levenskansen 
te hebben. Zij wordt meegenomen door 
de wijkzuster A.E. Meijer, die haar zeven 
jaar verzorgt. Als in 1923 Adriaan van der 
Grift met zijn buurmeisje Elisabeth 
Willemijntje Floor trouwt komt Klaziena 
op de boerderij wonen. Er worden nog 
vier kinderen geboren: Hendrik in 1923, 
Elisabeth in 1925, Mazinus Steven in 1928 
en Stephina in 1936. 
Mijn vader sterft in 1958 . Mazinus (Sies) 
vertrekt in 1964 naar een boerderij in 
Scherpenzeel. In 1967 verhuist mijn 
moeder naar Groenekan. In 1968 wordt 
de boerderij afgebroken. Volgens de 
eerste plannen zou de Biltse Rading een 
verbinding gaan vormen met de Nieuwe 
Weteringseweg in Bilthoven Noord. Dit 
plan is echter nooit gerealiseerd. 

Het woonhuis 
De boerderij van het type Hallehuis had 
een rieten dak. 

"Een Hallehuis is herkenbaar aan een recht
hoekige plattegrond en een laagaflopend 
dak. Het voorhuis, waar men woont en het 
achterhuis waar men werkt, zijn gescheiden 
door een muur. Het dak van het achterhuis 
rust op een houten draagconstructie (het 
ankerbalkgebint). Hierdoor ontstaat een 
indeling in drie beuken. In de zijbeuken 
staat het vee. Het middenstuk heet de deel. 
Van hieruit wordt het vee gevoerd en wordt 
er gedorst en gewerkt". 
(De Boer op, 2003 blz.29) 

Het huis werd opgebouwd met eerder 
gebruikte materialen. Zo hadden de 
deuren verschillende maten. Ook waren 
in iedere kamer plafonds met planken en 
balken van verschillende afmetingen. 
Was er onder andere sloopmateriaal van 
Landlust gebruikt? 
Het woongedeelte was ruim bemeten. 
Over het voorhuis liep een grote zolder 
met bedstede en een rookhok waar na de 
slacht de worsten en hammen gerookt 

werden. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw werden aan de oostkant van de 
zolder twee slaapkamers gebouwd. Op de 
zolder werden in de winter fruit, noten en 
uien bewaard en bij regen werd de was er 
gedroogd. Beneden waren zes kamers, vijf 
vertrekken waar gestookt kon worden en 
een kaaskamer. In een kamer van vier bij 
vijf meter was een schouw met tegel
tableau in sepia met een landelijke voor
stelling en het opschrift: "De bouman 
wacht van s' Heeren hand veel milden 
zegen op het land". Dit tegeltableau 
bevindt zich nu in de hal op de eerste 
verdieping van gemeentehuis Jagtlust. 

Zowel aan de voorzijde als aan de west
zijde was er een vijftienruits schuif venster. 
Achter deze kamer was een opkamer van 
vier bij vier meter met twee bedsteden. 
Onder de opkamer waren twee kelders: 
een kelder voor de berging van de winter
voorraad en een kelder met pekelbakken 
en een plankenstelling voor de kaasmake-
rij. Het middengedeelte van het voorhuis 
bestond uit een woonkamer van zes bij 
zeven meter. Deze kamer was voorzien 
van een twaalfruits tuindeur met boven
licht. De deur kon naar binnen open. 
Ernaast was een vijftienruits schuifvenster. 
Een trap in deze kamer gaf toegang tot de 
voorzolder. 
De kaaskamer was zeven meter lang en 
tweeënhalve meter breed en lag aan de 
oostkant van het voorhuis. Ook daar was 
een vijftienruits schuifvenster. Langs de 
muren waren hoge stellingen geplaatst 
met kaasplanken. Er was een bedstee die 
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tevens toegankelijk was vanuit de naast 
gelegen voorkamer. Alle schuiframen van 
ons huis hadden houten blinden aan de 
binnenzijde. Achter het voorhuis lag over 
de hele breedte van het huis het wringhuis. 
Dat was een ruime woonkeuken waar de 
kaas gemaakt werd. Er was een mooie 
koperen pomp waarmee van eenentwintig 
meter diepte het drinkwater opgepompt 
kon worden. Voordat het water drinkbaar 
was moest het nog door een hoog filter 
met verschillende soorten zand en grint. 
Het water was zeer ijzerhoudend, zodat 
voor de was altijd water uit een regenput 
gebruikt werd. In een droge periode werd 
met paard en wagen water in melkbussen 
op de gemeentewerf aan de Waterweg 
gehaald. In 1955 kregen we door de komst 
van het Mobilisatieterrein, dat westelijk 
van onze boerderij werd gebouwd, 
aansluiting op de waterleiding. In het 
wringhuis was een stookplaats met schouw 
en een grote stenen bakoven met een 
stookgat. Later kwam in het wringhuis 
een houten wand. Zo ontstond een woon
keuken aan de oostkant, "het zomerhuis". 
Al naar de tijd van het jaar gebruikten 
we andere gedeelten van het huis. Zo 
woonden we vanaf begin december tot 
eind maart in de grote voorkamer, zaten 
we in voorjaar en herfst in het zomerhuis 
en gebruikten we in de zomer meestal 
alleen het wringhuis als keuken en om er 
te eten en waren we vaak te vinden in een 
tuinhuisje, "de wees", dat op het voorerf 
stond. Die verhuizingen hadden onder 
andere te maken met de grote schoon
maak in het voorjaar. Na de sop- en boen-
beurt werd het schoongemaakte gedeelte 
van het huis een tijd niet gebruikt. 
Op het voorerf stond ook een schuurtje, 
"het washok". In dat schuurtje was een 
grote ingebouwde ijzeren ketel boven een 
stookplaats. Die ketel werd gebruikt om 
het water voor de was te verwarmen en 
mijn moeder gebruikte hem na de slacht 
bij de bereiding van hoofdkaas. In de 
zomer werd ons kolenfornuis in het 
schuurtje gezet en daar werd gekookt. 
Toen we na de Tweede Wereldoorlog weer 

elektriciteit kregen, werd een elektrisch 
fornuis aangeschaft en in het wringhuis 
geplaatst, zodat daar later altijd gekookt 
werd. 

De bedrijfsgebouwen 
Oorspronkelijk was akkerbouw een 
belangrijk onderdeel van het gemengde 
bedrijf. Dit was te zien aan de grote hoge 
deuren in de achtergevel van het hoofd
gebouw, waar hoogopgetaste wagens 
doorheen moesten kunnen, en het was 
te zien aan de brede deel en de grote 
zolderruimte voor opslag van graan en 
stro. De deel had aan de westzijde 
paardenstallen en aan de oostzijde een 
stalruimte voor koeien. Onze boerderij 
had een Hollandse stalwijze. 

"Typerend voor deze stalwijze is dat het 
vee met de kop naar de centrale deel staat. 
Stalstaken en een voergoot begrenzen de 
koestand aan de voorzijde. Door het 
regelmatig uitspreiden van vers stro 
ontstaat een proper ligbed. Achter het vee 
werd de mest oorspronkelijk uit de brede 
groep door mestluiken in de zijmuur naar 
buiten gewerkt. Een mestgang achter deze 
groep maakte deze luiken later overbodig. 
Gier en mest vallen in de groep. De gier 
loopt weg in gierputten en de mest wordt 
dagelijks uit de groep in een kruiwagen 
geschept, over de mestgang de stal uit 
gereden en naar de mesthoop achter op 
het erf gebracht. De koestaarten worden 
om hygiënische reden aangebonden. 
Deze stalvorm wordt in Zuid-Holland en 
Utrecht al vroeg aangetroffen. De efficiënte 
indeling van de Hollandse stal heeft ertoe 
geleid dat dit type zich ten koste van de 
potstal over grote delen van Nederland 
heeft verspreid. Rond 1870 deed op 
veel bedrijven de grupstal zijn intrede. 
Tegelijkertijd werden de boeren minder 
afhankelijk van de natuurlijke mest door 
de uitvinding van de kunstmest. Tevens 
deed graanimport uit de VS het accent 
verschuiven van akkerbouw naar 
veehouderij en zuivelbereiding". 
(Wijk, Boerderijen bekijken 1985) 
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Vermoedelijk hebben in de stalmuren van 
Larenstein oorspronkelijk mestluiken 
gezeten, die later zijn dichtgemetseld. 
Op foto's is te zien dat het metselwerk 
onder de stalraampjes wat verschilt van 
het overige metselwerk. De koeien 
stonden onder een lage zolder, "de til". 
Aan de noordwestkant was op de til 
een slaapkamertje voor de knechten. 

De bijgebouwen 
Op het erf stonden verschillende 
bijgebouwen: Een hooitas met drie 
vakken, een schuurtje voor het jongvee, 
een kippenhok en een grote schuur voor 
kleinvee, schapen,varkens en kalfjes. 
Aan de zijmuur van de schuur was een 
regenput gemetseld en aan de achterkant 
van de schuur was de poepdoos. In de 
schuur was ook een ruimte voor de tent-
wagen. In de jaren twintig werden de twee 
paardenstallen van de deel naar de schuur 
verplaatst. Volgens mijn vader was het 
ongezond voor paarden om ze bij koeien 
in een stal te huisvesten. Zo kwam er aan 
de westzijde van het hoofdgebouw meer 
plaats voor de stalling van melkkoeien. 
Ook werd er op de deel een plaats voor 
een koe tot wc verbouwd. Deze wc was 
geen watercloset maar een stenen doos 
met houten deksel met uitloop op een 
gierput. 

De producten 
Na haar huwelijk in 1923 besloot mijn 
moeder de kaasmakerij professioneel aan 
te pakken. Zij organiseerde op Larenstein 
een kaascursus voor boerinnen. Voor mijn 
moeder werd kaasmaken een bezigheid 
waar ze veel voldoening in vond. "Kaas 
heeft net zoveel zorg nodig als een baby", 
zei ze vaak. "Je moet zeer hygiënisch, 
regelmatig en oplettend te werk gaan en 
er vooral liefde voor hebben." Zo maakte 
mijn moeder meestal kaas van mei tot 
oktober, de periode dat de koeien veel 
melk gaven. Eenmaal per veertien dagen 
bracht mijn vader de kazen per brik naar 
de kaasmarkt in Breukelen. Moeder 
wachtte de terugkomst van mijn vader 

altijd in spanning af. Ze was dan zeer 
benieuwd hoe de kaas beoordeeld was en 
welke prijs die had opgebracht. Niet alle 
melk werd verkaasd. Iedere ochtend en 
avond kwam Thijs van Dijk, die een 
melkzaak aan de Waterweg had, de 
melk ophalen die hij rechtstreeks aan zijn 
klanten op de Waterweg en Groenekanse-
weg en omgeving verkocht. In die tijd 
werden in die straten veel nieuwe huizen 
gebouwd. Eindjaren dertig moest de melk 
geleverd worden aan een melkfabriek. De 
boeren konden kiezen voor de Coöpera
tieve Melk Centrale (CMC), opgericht 
door de boeren, of de Utrechtse Melk 
Centrale (UMC). Deze laatste fabriek was 
door de melkhandelaren opgericht. In de 
zomer werd 's morgens en 's avonds de 
melk opgehaald, in de winter alleen 
's morgens. De dagindeling op de boer
derij werd voor een groot gedeelte 
bepaald door de melkrijder. Als hij langs
kwam moesten de koeien gemolken zijn 
en de melk in bussen aan de weg staan. 
's Zomers kwam hij 's morgens rond 
7 uur langs en 's avonds rond 6 uur. 
In de wintermaanden was dat 's morgens 
een uurtje later. 

Voor zover ik mij kan herinneren waren 
melk en kaas de belangrijkste producten 
voor de verkoop. Haver, rogge, voeder
bieten en knollen werden voornamelijk 
verbouwd voor eigen gebruik door ons 
vee. In tabel 1 staan aantekeningen in 
een kasdagboekje van mijn vader uit de 
crisisjaren 1934/1935. 

De landerijen 
We hadden een groentetuin en oostelijk 
van onze boerderij tot de Leyense 
Watersteeg, waar nu ongeveer de 
Planetenbaan is, was onze boomgaard. 
In die boomgaard stonden verschillende 
bomen met onder andere oude fruitrassen 
als juttenperen, winterjannen, bellefleuren 
en sterappels. Ook was er een walnoten-
boom. De grond ten noorden van ons 
huis tussen de laan met de beuken en de 
Leyense Watersteeg tot aan de spoorbaan 
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Tabel 1 Kasdagboek van Adriaan van der Grift 1934 of 1935 
Ontvangen: 

Melk, kaas eieren M.v. Dijk 
Veearts 
Wol 
Zeug gekocht 
Vier schapen scheren 
7 lammeren verkocht 
2 belastingplaatjes 
9 varkens verkocht 
Rekening wagenmaker 
Veulen verkocht 
Onkosten markt en rijden 
1 kalfje verkocht 
Fietsband 
Inleggeld paardenconcours De Bilt 
Abonnement "De Boerderij" 
Fietslantaarn 
Excursie Zuiderzeewerken 
Premie hengst Hoofddorp 
Onkosten hippisch concours De Bilt 
Koe verkocht 
Rekening coöperatie 
Dekgeld voor Masila 

81,95 

6,19 

7 0 -

433,38 

90,-

5,-

5 . -

116,25 

Uitgegeven: 

0,75 

29,78 
2 -

5 -

12,10 

2,50 

1,75 
5 , -
3,75 
3,90 
5 -

2,50 

165,20 
12,50 

De huur bedroeg in dat jaar ƒ 1.000,-. In twee termijnen te betalen, in mei en november. 

hoorde bij onze boerderij. Nu liggen daar 
de Tempellaan, de Kometenlaan en de 
Tweelingen. Een groot gedeelte van het 
toekomstig bedrijventerrein, westelijk van 
de laan met beuken was oorspronkelijk 
arme bosgrond. Jarenlang werd het 
huisvuil van De Bilt op dit terrein 
gebracht en tot compost verwerkt met het 
doel de grond vruchtbaarder te maken. 
Na verloop van tijd werd er elk jaar een 
stukje van die grond vrijgegeven voor 
bouwland. Er werden voederbieten en 
granen op verbouwd. Het begrip 
bodemvervuiling was in die tijd kennelijk 
nog niet bekend. Er is bij mijn weten nooit 
bodemonderzoek gedaan. We wisten wel 
dat er geen consumptiegewassen voor 
menselijk gebruik verbouwd mochten 
worden. In 1955 toen bijna het hele stuk in 
gebruik kon worden genomen, werd het 
mobilisatiecomplex van Defensie 

gebouwd. Ten noorden van dat terrein lag 
nog ongeveer 1 ha weiland. Wij noemden 
dat het Konijnenkampje. Het lag heerlijk 
beschut tussen de bosschages en was een 
waar speelterrein voor konijntjes. Ook 
kon je er in augustus en september 
geweldige bramen plukken. Dit kampje 
werd gebruikt voor hooiland. Ten zuiden 
van ons huis aan de overkant van de 
Groenekanseweg lag een weiland. 
Dat gedeelte wordt nu begrensd door 
Groenekanseweg, Waterweg, Kamerlingh 
Onnesweg en Biltse Rading. Tenslotte 
hoorden er bij onze boerderij nog twee 
stukken land in Groenekan tussen 
Groenekanseweg en Voordorpsedijk: een 
stuk ten westen van nr. 242 en het andere 
stuk op het gedeelte dat nu de Hoge 
Kamp is. In het begin van de zomer werd 
daar hooi gewonnen, daarna liepen er 
regelmatig melkkoeien. 
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De veestapel 
Voor zover ik mij herinner hadden wij 25 
melkkoeien, 8 à 9 pinken en evenzoveel 
kalfjes. 5 Tot 8 schapen, meestal 2 of 3 
zeugen en ongeveer 10 tot 15 kippen. 
Eind jaren veertig kwamen daar nog 
wat Shetlander pony's bij. Aanvankelijk 
aangekocht als hobbydieren, bleken zij 
al snel zeer handig in het gebruik. 
Bij het vervoer van het melkgerei en 
kleine boodschappen, zoals even een 
paar zakken veevoer bij de meelboer 
halen, werd de pony ingeschakeld. 
Mijn vader was een liefhebber van 
paarden. Meestal hadden we er vijf, 
waarvan twee volwassen paarden voor het 
werk, een halfwas paard dat nog beleerd 
moest worden en een paar veulentjes of 
jaarlingen. In de jaren dertig had mijn 
vader een dekhengst. Masila was ons 
concourspaard waarmee vaak prijzen 
gewonnen werden. Zij werd op Larenstein 
geboren en is 21 jaar oud geworden. 

Het werk 
Mijn vader had meestal twee vaste 
werknemers in dienst. Een volwassen 
arbeider of inwonende knecht en een 
aankomend knechtje. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren mijn broers Henk 
en Sies oud genoeg om volledig mee te 
werken. Zij wilden allebei graag later ook 
boer worden. Het meeste landwerk werd 
met behulp van twee volwassen paarden 
gedaan. Het landwerk bestond uit mest 
uitrijden, eggen, ploegen, zaaien, maaien, 
het hooi keren en schudden, wiersen en 
als het goed gedroogd was naar de hooitas 
vervoeren. Alleen als het werk uitbesteed 
was aan een loonwerker, kwam er een 
tractor aan te pas. Op dagen van grote 
drukte werd er veel door buren geholpen 
en dat gebeurde over en weer met 
gesloten portemonnee. Vooral in de 
hooibouw en tijdens de korenoogst 
werd daar gebruik van gemaakt. Tot in de 
jaren veertig werd het koren nog met de 
bouwzicht gemaaid en met de hand tot 
schoven gebonden. In september werd de 
loonwerker met de dorsmachine besteld 

en met behulp van buren en bekenden 
werd dan in een of twee dagen het graan 
gedorst. Dat waren drukke, stoffige, maar 
ook gezellige dagen. Na 1950 werd er 
steeds vaker gebruik gemaakt van 
loonwerkers. Met de uitvinding van de 
'combine' werd het graan door een en 
dezelfde machine gemaaid, gedorst en het 
stro werd in balen gepakt. Dat gebeurde 
allemaal op de akker. In 1953 werd een 
melkmachine aangeschaft. Dat was een 
hele verandering, zowel voor de koeien 
als voor ons. Met de nieuwe machine 
kwam een instructeur mee die ons bege
leidde totdat mens en dier aan de nieuwe 
manier van melken gewend waren. 

De laatste jaren 
Begin jaren vijftig werd duidelijk dat de 
boerderij plaats zou moeten maken voor 
de nieuw te bouwen wijk Brandenburg 
West. Voor de aanleg van het mobilisatie
terrein moest de Groenekanseweg vanaf 
de Waterweg tot het Beukenlaantje ver
breed worden. Daardoor raakten we ten 
zuiden van ons huis al een stuk weiland 
kwijt. Begin jaren zestig werden op het 
weiland ten noorden van ons huis drie 
flats gebouwd, nu bekend als Zuidpool, 
Evenaar en Noordpool. Voor mijn broer 
Sies werd een goede bedrijfsvoering op 
steeds minder grond al maar moeilijker. 
Toen de gelegenheid zich voordeed om in 
Scherpenzeel een boerderij te kopen, was 
de beslissing snel genomen. In mei 1964 
verhuisde hij met de gehele veestapel naar 
zijn nieuwe woonplaats. 

Bronnen: 
• Onderzoeksresultaten van EUen Drees. 

• Damsté, mr. P.H.,BevoIking en 

bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795. 

• Wijk, P.A.M., Boerderijen bekijken. 

Stichting Historisch Boerderij-

onderzoek in Nederland, met bijdragen 

van J.P.H. van Aalst. 1985. 

• De boer op. Magazine 2003 jaar van de 

boerderij, blz.29. 
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VERHALEN UIT HET LEVEN VAN 
ZUSTER MUR 

Lies Haan-Beerends 

De onderzoeksgroep van de vereniging Historische Kring d'Oude School heeft het plan opgevat om 
ouderen die geboren en getogen zijn in De Bilt of Bilthoven óf er lange tijd gewoond en gewerkt 
hebben te interviewen. Deze interviews worden op band vastgelegd, waarna ze woordelijk uitgetypt 
worden. De banden worden bewaard. Onze voorzitter, José Cladder, raadde mij aan in dit kader 
contact op te nemen met mevrouw G. Mur-van Asselt. Zij is meer dan zestig jaar als particulier 
kraamverpleegster werkzaam geweest. Niet alleen in De Bilt en Bilthoven, maar ook in de voormalige 
gemeente Maartensdijk en soms zelfs buiten de gemeentegrenzen. 
Onderstaand verhaal is ontstaan naar aanleiding van het op woensdag 26 februari 2003 
gevoerde gesprek. Het is beperkt aangevuld met later verkregen informatie. Getracht is, zo 
dicht mogelijk bij de tekst van het interview te blijven, zij het dat de gegevens in het interview 
in een andere volgorde staan. 

Op 13 april 1917 werd Gerretje van Asselt 
in Utrecht geboren. Ze werd genoemd 
naar haar grootmoeder van moeders zijde. 
Haar naam was weliswaar Gerretje, maar 
haar roepnaam werd Pop. De dokter 
toonde haar aan haar zusje met de 
woorden: "Kijk eens wat een lief popje." 
Ze werd en wordt tot op heden door 
familie en kennissen met Pop aange
sproken. Haar vader was bakker en haar 
moeder huisvrouw. De ouders kregen 
totaal drie zonen en drie dochters. Toen 
Gerretje ongeveer drie jaar oud was 
verhuisde het gezin naar Maartensdijk. 
Daar werd een woning betrokken aan de 
Molenweg. Grootmoeder Gerretje woon
de in Maartensdijk. Die had, naar haar 
zeggen, half Maartensdijk geboren zien 
worden en Gerretje is dus in de voetspo
ren van haar grootmoeder getreden. Toen 
zij achttien jaar oud was gaf zij te kennen 
kraamverpleegster te willen worden. 
Er was een opleidingsinstituut in Utrecht 
op Achter St. Pieter. Er werd slechts een 
schriftelijke opleiding gegeven, iets wat 
we ons nu niet meer kunnen indenken. 
Omdat Gerretje nog zo jong was moest 
ze officieel toestemming hebben van 
haar vader. Die had kennelijk zo zijn 
bedenkingen, want hij zou gezegd hebben: 
"Ja, we zullen kinderen op kinderen 

loslaten!" Maar hij gaf toestemming. 
Zij leerde hoe ze tijdens een bevalling de 
dokter of vroedvrouw moest assisteren en 
hoe moeder en kind in de kraamtijd 
verzorgd dienden te worden. De opleiding 
werd afgesloten met een examen, waarna 
het diploma werd uitgereikt. 
Gerretje had kennelijk ijverig gestudeerd, 
ze kreeg een negen voor alle vakken. 
Theoretisch was ze dus goed geschoold, 
maar praktijkervaring had ze nog niet 
opgedaan. De eerste drie kramen moest 
ze gratis doen. De arts moest daarbij 
beoordelen of ze geschikt was voor het 
werk. Dokter J.J.F. Steijling, die aan de 
Dorpsweg woonde en al sinds 1910 
huisarts was in Maartensdijk, was degene 
die haar beoordeelde. Gerretje van Asselt, 
die in 1941 trouwde met A.H.R. Mur, 
is altijd particulier kraamverpleegster 
geweest. Zij was nooit aangesloten 
bij een kruisvereniging of enige andere 
organisatie. "Op eigen voeten heb ik het 
geklaard", vertelde ze me. Zoals gezegd 
moest in de praktijk daadwerkelijk 
ervaring worden opgedaan. In het begin 
was dat natuurlijk moeilijk. Ze wist niet 
altijd wat er van haar verlangd werd. 
Ze verbaasde zich over de vraag van de 
dokter die na een miskraam naar de vuile 
doeken vroeg. Hij rook er aan en kon daar 
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kennelijk een conclusie uit trekken. 
Ze dacht: "Dat is me toch ook een vak!", 
maar later leerde zij ook allerlei 
symptomen herkennen, niet alleen 
betreffende de moeders maar ook met 
betrekking tot de baby's. Als zij bij één van 
beiden iets verdachts constateerde tijdens 
de kraamtijd waarschuwde ze de huisarts. 
Huishoudelijke taken behoefde zij niet te 
doen. Meestal was er een moeder, zus of 
vriendin die die taken in het gezin op zich 
nam. Toch is mevrouw Mur ook vaak 
bijgesprongen om mensen uit de nood te 
helpen. 

Zuster Mur met sluier die ze in september 1937 
als 'kroon' op haar werk gekregen had van de 
familie Bruggink. Zij moest bij de familie, 

ter afronding van haar opleiding, gratis 
assisteren bij een bevalling en 

nadien moeder en kind verzorgen. 

Ik vroeg mevrouw Mur bij hoeveel 
bevallingen zij geassisteerd heeft. 
Zij antwoordde lachend: "Ach lieve schat, 
ik heb er wel drie op een nacht gehad en 
ik heb ook wel eens in drie weken niet 
gekraamd. Het was particulier en als je er 
drie aannam en de ene kwam te laat, de 

andere op tijd en de derde te vroeg dan 
had je er drie tegelijk!" Op mijn vraag of 
er bij volle maan meer baby's geboren 
werden antwoordde ze volmondig ja. Ook 
deed een onweersbui volgens haar wonde
ren. Het kwam voor dat, wanneer ze bij 
een bevalling aan het assisteren was, er 
thuis gebeld werd met de vraag of de 
zuster kwam. Haar man wist altijd middels 
een briefje waar ze te vinden was. 
Zuster Mur ging in zo'n geval van de ene 
kraamvrouw direct door naar de volgende. 
Dan maakte zij lange dagen (en nachten). 
Maar gelukkig sprong haar man in haar 
eigen huishouden bij en ook haar moeder 
kon haar kinderen opvangen. 

In Maartensdijk werd dokter Steijling 
rond 1949 opgevolgd door dr. P.A. 
Schuckink Kool. Hij had al enkele jaren 
als assistent bij dokter Steijling gewerkt. 
Mevrouw Mur heeft goede herinneringen 
aan hem en ze kon met hem uitstekend 
samenwerken. "We begrepen elkaar 
goed", zei ze. Ook bij dokter Van 
Leeuwen moest ze een keer assisteren. 
Toen hij op zeker moment tijdens de 
bevalling een steriel gaasje nodig had en 
erom vroeg, stond zij er al mee klaar om 
het hem aan te reiken. Ze had kennelijk 
inzicht. Voor dokter Van Leeuwen was ze 
als assistente ook geslaagd! 

Mevrouw Mur en haar man hebben na 
hun trouwen enkele jaren bij haar ouders 
op de Maartensdijkse Molenweg 
ingewoond. Het was immers oorlog en 
woningen waren schaars. Maar aangezien 
er eenjaar na hun huwelijk gezinsuit
breiding kwam, gevolgd door nog drie 
kinderen (totaal twee jongens en twee 
meisjes) was een groter huis gewenst. 
Er werd kort na de oorlog een huurhuis 
betrokken aan de I e Brandenburgerweg, 
gelegen recht tegenover de begraafplaats. 
Moeder verhuisde mee. Vader was in 
augustus 1945 helaas om het leven 
gekomen. Hij was overreden door een 
Canadees. Een tragische gebeurtenis. 
De familie Mur ruilde van woning met 
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kapper Anderson die vanwege zijn 
klantenbestand graag in Maartensdijk 
wilde wonen. In 1949 wordt mevrouw 
G. Mur-van Asselt in de telefoongids van 
Utrecht e.o. vermeld als gediplomeerd 
kraamverzorgster, wonende op de I e 

Brandenburgerweg 67 in De Bilt. 
Waren er in Maartensdijk alleen artsen 
die bevallingen deden, in De Bilt waren 
er niet alleen diverse artsen, er was ook 
een gediplomeerde vroedvrouwjuffrouw 
Bruinshoofd. Die is veertig jaar als 
vroedvrouw in ambtelijk verband in dienst 
geweest (1923-1963). In 1963 ging zij 
officieel met pensioen, wat niet betekende 
dat zij ophield met werken. Zij zette de 
praktijk op parttimebasis voort tot haar 
zeventigste. Volgens mevrouw Mur was 
juffrouw Bruinshoofd niet de makkelijkste 
in de omgang en zij was er niet rouwig 
om toen juffrouw Bruinshoofd stopte. 
"Het werd tijd ook!", zei ze laconiek. 

Mevrouw Mur assisteerde niet alleen bij 
bevallingen, maar zorgde nadien negen 
dagen voor moeder en kind. 
Ze adviseerde de moeders, zich tijdens de 
kraam lekker te laten verwennen. Ze zei 
altijd: "Je hebt negen maanden het kind 
gedragen en je ontzien. Nu mag je negen 
dagen rust nemen. Dat is nog maar één 
dag voor elke maand." De moeders, die 
na de bevalling enkele dagen plat moesten 
blijven liggen, werden elke dag zorgvuldig 
van top tot teen gewassen. Ellebogen en 
hielen werden ingewreven met kamfer-
spiritus. Dat voorkwam het rood worden. 
"Ik was getrouwd met kamferspiritus en 
talkpoeder", merkte mevrouw Mur op. 
De baby werd in bad gedaan en er werd 
veel moeite gedaan om de borstvoeding 
op gang te laten komen. Dat lukte eigen
lijk haast altijd. Mevrouw Mur masseerde 
de borsten, waardoor de vrouwen geen 
last kregen van stuwing en ontstekingen. 
Haar kwaliteiten op dit gebied waren 
kennelijk al gauw bekend. Vriendinnen en 
kennissen kwamen haar halen wanneer er 
ergens problemen waren. „Ik voelde het 
daadwerkelijk", zei mevrouw Mur. "Ik 

masseerde dan de borsten, ik wreef ze, 
waardoor zwerende borsten voorkomen 
konden worden." 
Borstvoeding vond en vindt ze nog heel 
belangrijk. In de moedermelk zit alles wat 
een baby nodig heeft. Er zitten antistoffen 
in en de melk heeft altijd de juiste tempe
ratuur. Ook stimuleerde ze de vrouwen 
om de tijd te nemen om met het kindje te 
knuffelen. Dat is en blijft belangrijk, zowel 
voor moeder als voor kind. 

De meeste baby's werden om de drie uur 
gevoed. Als er erg veel moedermelk was 
(waarvan de baby diarree kon krijgen) om 
de vier uur. Er diende regelmaat te zijn. 
De kleintjes werden geacht 's nachts door 
te slapen. Ze werden in principe niet 
gevoed. "Wij eten toch ook niet 's nachts", 
was haar weerwoord op mijn vragende 
blik. De avondvoeding mocht wel 
verschoven worden van tien naar elf uur 
en de ochtendvoeding wat vervroegd 
(bijvoorbeeld al om zes uur), maar verder 
diende de baby om de drie uur bij moeder 
aangelegd te worden. 
En na het voeden moesten de kleintjes 
direct weer het bedje in. Niet nogmaals 
verschonen, dat moest vóór het voeden 
gebeuren. "Als ik mijn buik dik gegeten 
heb wil ik ook niet gymnastieken. Dan zeg 
ik: kom over een uur maar terug. Maar die 
kleine hals kan dat niet zeggen. Die ligt 
met een volle maag en dan zeggen ze: kom 
we gaan even kijken of er nog een vuile 
broek is. En dan moeten de benen 
omhoog. Dat is geen doen." De meeste 
moeders lieten zich door mevrouw Mur 
overtuigen en handelden zoals gewenst. 
Soms was er enige 'strijd', vooral bij 
vrouwen die voor de eerste keer bevallen 
waren. Maar over het algemeen lieten de 
kraamvrouwen zich de zorg aanleunen en 
namen ze de raad ter harte. 

Mevrouw Mur kraamde niet alleen in de 
Biltse contreien, ze werd zelfs geroepen 
om in Zeist, Eemnes en Ochten bij te 
springen. Ze werd wel met een taxi 
gehaald! 
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Meestal echter verplaatste mevrouw Mur 
zich op haar brommertje. Bij Van Eijk had 
ze een rode brommer gekocht waarop ze 
na aankoop een proefrondje reed. 
Dat viel niet mee! Ze wist niet hoe ze 
stoppen moest! Maar ook dat kreeg ze 
onder de knie. Haar brommer heeft heel 
wat kilometers afgelegd. Hij bracht haar 
van De Bilt naar Bilthoven, Groenekan, 
Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche 
Rading en soms zelfs verder. Niet alleen 
overdag, maar ook 's avonds en 's nachts. 
Bang is ze nooit geweest. Ja, ze is op een 
donkere oktobernacht wel eens 
geschrokken van een vallende eikel op 
haar hoofd, of van een lamp in haar 
gezicht bij een politiecontrole, maar angst 
voor ongure individuen heeft ze niet 
gekend. 

Op mijn vraag of er ook vroeger op 
beschuit met muisjes werd getrakteerd 
antwoordde mevrouw Mur bevestigend. 
Maar ook een borreltje hoorde er bij. 
De meeste kraamheren dronken na de 
bevalling met graagte een glaasje. Ook de 
visite werd er op getrakteerd. Nu was er 
niet altijd feest na een bevalling. Het 
kwam wel eens voor dat een bevalling 
dramatisch afliep. Gelukkig heeft 
mevrouw Mur in haar lange carrière (ruim 
zestig jaar) dat niet vaak meegemaakt. Bij 
slechts vijf sterfgevallen was ze betrokken. 
Dat waren natuurlijk trieste ervaringen. 
Meestal zag zij ook snel wanneer het niet 
goed ging met de pasgeborene. Het kindje 
ademde dan niet goed en huilde zwakjes. 
Zo'n kindje had het moeilijk. Het stierf 
na korte tijd. Naar haar zeggen beschikte 
mevrouw Mur over een gave om in zo'n 
moeilijke periode de moeder bij te staan. 
Ze vroeg de kraamvrouw: "Wat wil je dat 
ik het kindje aantrek?" Soms antwoordde 
de vrouw: "Kleed het maar lekker warm 
aan". De baby werd gewassen, de haartjes 
gekamd en er werd, indien mogelijk, een 
mooie krul ingelegd. Daarna werd het 
kindje aangekleed. Dan legde mevrouw 
Mur het bij de moeder op de borst met de 
raad de baby te knuffelen en zo goed en 

zo kwaad als mogelijk was van het kindje 
te genieten. Mevrouw Mur ging de was 
uitspoelen en liet moeder beseffen wat er 
gebeurd was. De desbetreffende vrouwen 
zijn haar er nog dankbaar voor. Als ze een 
van hen spreekt dan wordt er nog vaak 
gezegd: "U gaf ons de tijd om afscheid te 
nemen." Ook de kraamdagen verliepen in 
zo'n geval anders. Ze liet de verdrietige 
moeders praten, praten en nog eens 
praten. Een luisterend oor en wat extra 
verwennerij moesten het verlies enigszins 
dragelijk maken. Mevrouw Mur is ervan 
overtuigd, omdat zij zelf moeder is, dat zij 
zich goed kon inleven en daardoor een 
steun voor de vrouwen kon zijn. 

Dat lokte bij mij de vraag uit hoe het was 
toen zij zelf kraamvrouw was. "Dat was 
niet zo makkelijk hoor", antwoordde ze 
lachend. Toen ze voor de eerste keer 
zwanger was vroeg ze een collegaatje die, 
zo dacht ze, op dezelfde manier werkte als 
ze zelf gewend was. Maar dat viel anders 
uit. De bewuste collega had meer interesse 
voor haar broers dan voor moeder en 
kind! Dat was dus geen succes. Bij de 
volgende bevallingen werd de hulp van 
haar zuster Door gevraagd. Ook haar man 
kon bijspringen. Hij had van zijn vrouw in 
de loop der jaren veel geleerd. 

Mevrouw Mur is niet alleen moeder, ze is 
ook grootmoeder en zelfs overgrootmoe
der. Bij de bevallingen van haar dochters 
en schoondochters heeft ze gekraamd. 
Toen haar kleindochter moest bevallen en 
vroeg of oma kwam, weigerde ze. Ze zei: 
"Die gein zal je niet beleven! Als het ach
ter de rug is kunnen jullie me direct halen, 
want ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig." 
Kleindochter sputterde tegen en zei: 
"Ja maar, als u er nou bij bent dan ...", 
waarop oma antwoordde: "Nou moet je 
goed luisteren. Toen ik in de praktijk was 
en ik zag daar een oude oma in de hoek 
zitten die zat te kijken of ik het wel goed 
deed dan had ik goed de pest in. Dacht je 
dan dat ik daar wil zitten? Geen denken 
aan. Jullie kunnen me direct halen als het 
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klaar is." En dat hebben ze gedaan. 
Kort na de geboorte heeft ze haar achter
kleinkinderen bewonderd en ongetwijfeld 
ook nog wel eens haar kleindochters 
goede raad gegeven. 
Omstreeks 1990 zijn de heer en mevrouw 
Mur verhuisd naar de Planetenbaan 467. 
Op mijn opmerking dat ze daarna wel niet 
meer gekraamd zal hebben, zei ze een 
beetje verontwaardigd: "Natuurlijk wel. 
Ik heb toch gewerkt tot mijn tachtigste!" 
Het laatst ben ik geweest bij de familie 
Van Vliet (oktober 1997). Die had veer
tien kinderen. Toen de jongste geboren 
werd kwamen er twee jonge meisjes op 
kraamvisite die zeiden: "Hebben jullie 
die oude zuster nou nog!?" Die meiden 
hebben me over de streep getrokken. 

Zuster Mur met Anneleen van Leeuwen, 

geboren 31 mei 1983 

Ik heb geen kramen meer aangenomen. 
Wel ben ik op het huwelijksfeest geweest 
van vader en moeder Van Vliet. Ik kreeg 
een uitnodiging, waarop ik zei: "Daar hoor 
ik toch niet bij. Ik ben geen familie." 
Maar de kinderen zeiden: "U heeft ons 
allemaal het eerst gezien! 
Natuurlijk hoort U erbij". 
Mevrouw Mur werd met een auto gehaald 

en toen ze de feestzaal binnenkwam ging 
er een gejuich op: "Daar is zuster Mur, 
daar is zuster Mur." 

Zo zijn er veel goede herinneringen en 
veel mensen die haar een warm hart 
toedragen. Mevrouw Mur denkt dankbaar 
terug aan haar werkzame leven. In tijden 
van nood zou ze zelfs nog bij kunnen 
springen. Haar verpleegstersjurk (met 
thermometer!) hangt nog in de kast. 
De kennis heeft ze nog. Maar toch zei ze 
niet voldoende zelfvertrouwen meer te 
hebben. Ze is bang dat ze het kindje per 
ongeluk zou laten vallen. "Je zal maar 
eens misstappen. Daar denk je niet aan 
als je vijfentwintig, dertig of veertig bent, 
maar wel als je 86 bent." Ook ik was de 
mening toegedaan dat het niet wenselijk 
was een negatieve ervaring aan alle mooie 
herinneringen toe te voegen. Dankbaar 
achterom zien en genieten van hartelijke 
attenties, afkomstig van voormalige 
kraamvrouwen maken haar leven nog 
steeds waardevol. Haar opgewekte -
karakter maakt haar, niet alleen voor 
kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie, maar ook voor buren en vrienden 
aangenaam gezelschap. Zij zou nog uren 
en uren kunnen vertellen, waarbij zij de 
privacy van haar vroegere kraamvrouwen 
altijd in acht neemt. 

Ik wens mevrouw Mur nog heel veel 
goede jaren toe. 

Bronnen: 
• interview gehouden op 26 februari 2003 en 

aanvullende informatie verkregen van 

mevrouw Mur. 

• namenbestand van de Historische Kring 

d'Oude School. 

• Moniek van der Velden, Zuster Mur sluit 

voorgoed kraamkoffer, Vierklank, 

8 oktober 1997. 

• artikel Oud Maartensdijk belicht, over 

de Maartensdijkse dokterswoning aan 

de Dorpsweg en de Maartensdijkse artsen, 

de Biltse en Bilthovense Courant, 

15 september 1991. 
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