
Herinneringen 

Op zondag 17 september 1944 liep ik over de Wakkerendijk. Ter 
hoogte van de toen nog open Driest tussen de boerderij van Gij s 
Gieskens, Wakkerendijk 228 en de voormalige bakkerij van Hars
kamp werd ik plotseling opgeschrikt door een oorverdovend la
waai. Er kwamen net boven mijn hoofd drie geallieerde vliegtuigen 
over op zeer geringe hoogte. Ze kwamen uit de richting Laren, pas
seerden de Wakkerendijk, scheerden over de polder en waren snel 
uit het gezicht verdwenen.drukwekkend, vooral ook omdat ik de 
enige persoon was, die dat van zo nabij hoorde en aanschouwde. 
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Gert Baatje voert de kippen. In één van deze hokken werden de evacuee van de familie Roothart en 
haar kind tijdelijk onder gebracht. 

Vliegtuigen waren in de oorlog niets bijzonders voor de mensen in 
Eemnes, ze waren er aan gewend. 
Elke avond omstreeks tien uur kwam er uit de lucht een eentonig 
gebrom, dat minstens een uur duurde. 
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Dat gebrom werd veroorzaakt door bommenwerpers van de geal
lieerden, die op weg waren naar Duitsland om daar de steden plat 
te bombarderen. 
In de nacht herhaalde zich het gebrom, dan keerden de bommen
werpers terug na zich in Duitsland ontdaan te hebben van hun zwa
re last. 
Achterafheb ik begrepen waarom dat gebrom altijd zo goed te ho
ren was in Eemnes: Eén van de routes van de bommenwerpers lag 
over het zuidelijk deel van het IJsselmeer, dan hadden de vliegtui
gen op dat deel van de route geen last van zoeklichten en lucht
doelgeschut. 
Het merkwaardige op die zondagmiddag was, dat die drie vliegtui
gen zo laag vlogen en nog wel op klaarlichte dag. 
Het gebrom van bommenwerpers vond altijd in het donker plaats 
en die bommenwerpers vlogen altijd hoog. 

Enige tijd later begreep ik het. De drie vliegtuigen die me zo ver
schrikt hadden, waren op weg naar de Betuwe. 
De slag om Arnhem was begonnen en dat zou voor Eemnes grote 
gevolgen hebben: er kwamen evacué's. 

In HKE, jaargang 17. nr 1, pagina 45 staat vermeld, dat Eemnes op 
een gegeven moment 575 geregistreerde geëvacueerden herbergde. 
Wij kregen er twee: een jonge vrouw met haar pasgeboren baby. 
De kennismaking viel erg tegen. De vrouw zei bijna niets, ze ge
droeg zich uitermate teruggetrokken en gaf zelfs niet of nauwelijks 
antwoord op de meest voor de hand liggende vragen. 
Reeds de volgende morgen ging het mis. Het bed van onze évacuée 
zat barstens vol ongedierte. 
Maar wat nu? 

Wijkzuster Prudentiana werd ontboden. De zuster inspecteerde het 
bed en ook de armen van de évacuée. In zeer korte tijd had dekor-
date wijkzuster het bekeken. Ze oordeelde: "Deze vrouw moet met 
haar kind worden afgezonderd". 
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Zuster Prudentiana en Gijsje van der Veen (1886-1977) de vrouw van Cornells Hagen, gefotogra
feerd tijdens een bejaardentocht ±1952. 

Zuster Prudentiana had er weer een probleem bij. Ze moet in die 
dagen wel vleugels gehad hebben. Ze spoedde zich van her naar 
der. 

Als je naar de armenakker ging, dan lag voorbij de tweede bocht
van het pad de tuin van de pastorie (HKE, jaargang 18, nr,4, 
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pagina 233). 
In die tijd had Gert Baatje (Wakkerendijk 218) die moestuin voor 
het grootste deel gehuurd. Hij had er twee of drie zeer fraaie kip
penhokken op gezet. In één van die kippenhokken werden onze 
évacuée en haar kind tijdelijk ondergebracht, in afwachting van een 
beter verblijf en medische verzorging. 
Zuster Prudentiana was blijkbaar erg vindingrijk. 

Ongeveer een week later kwam voor mij de napijn of liever de na-
jeuk. Ik kreeg hevige jeuk en begon de krabben en te krauwen, tot 
ergenis van mijn huisgenoten. Mijn broer beval me een vel schuur
papier aan. "De carreboleumkwast"" zal ook wel helpen", sprak hij. 
Enkele dagen later kon ik mijn gram halen: het hele gezin kreeg 
jeuk en begon te krabben. 
Wederom werd zuster Prudentiana ontboden. "Hier moet de dokter 
bijkomen", oordeelde zijj. 
Dokter Fros stelde vast dat w:e scabies oftewel schurft hadden. Het 
idee van mijn broer om de carreboleumkwast te hanteren bleek 
achteraf nog niet zo gek, want we kregen een grote gezinsbus met 
bruine zalf. Het spul was wat dikker van samenstelling en wat lich
ter van kleur dan bruine carbolineum. 
Op een avond moesten we allemaal in de teil en van top tot teen 
gewassen worden en daarna moesten we helemaal worden inge
smeerd met de bruine zalf. Vervolgens met schone nachtkleding 
aan in een verschoond bed. De volgende morgen moesten we weer 
in de teil en weer schone kleren aan. 

Enkele dagen later had niemand van het gezin nog jeuk, de schurft 
was weg. 

De Meern. maart 1997 
Chris Roothart 
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