
ABC van de bevrijding in Loenen 

Na de bevrijding, 5 mei 1945, is er in gebouw 
"Ons Huis" op Oud Over een feestavond 
gehouden voor alle medewerkers aan de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten 
(NBS), de zogenaamde 'ondergrondse'. 

Tijdens die feestavond is een 'gedicht' voor
gelezen, dat in onze oren misschien wat al te 
hard klinkt, maar wel begrijpelijk is in de perio
de vlak na de oorlog. De mensen moesten 
hun emoties uiten. Op de feestavond van de 
BS werd het volgende ABC voorgedragend: 

A is de Aanvang, 't begin van dit lied 
't gaat u vertellen, 
wat in Loenen is geschied 

B is de B.S. en bestond uit honderd man 
Veel knapen met een B, 
die waren lid hiervan 
Daar heb je nou zo'n knaapje; 
z'n naam is van de Bosch 
Die sjacherde met bonnen, 
niet 't stuk, maar 't ging per gros! 
Beest had clandestien, 
contact met Engeland 
En seinde de berichten 
naar de verre overkant 
Zuster Bea haalde centjes op 
voor 't heele goeie doel 
Ze hengelde van noord tot zuid 
en kreeg een heleboel 
Bisschop is de man 
van het wapenarsenaal 
Hier kon de mof niet tegenop, 
hij ging dus aan de haal 
De laatste met een B, dat is de Burger-pa 
Hij dook een jaar, maar kwam terug, 
hiep-hiep hoera! 

C zijn de Canadezen, 
wat een jongens waren dat 

D dat was Deutsland, 
maar 't ligt nu op z'n gat! 

E Dat is Engeland, het vriendje van de Yank 
F dat zijn fietsendieven, Piet en lange Henk! 
G dat is George van Riet, 

die had nog een radio 

Daar werd wat afgeluisterd, 
't leek wel een studio. 

H is Hollander, gemeente-secretaris 
Zijn andere baan was, schrik maar niet: 
persoonsbewijs-falsaris 

I slaan we over, daar zat ik gruw'lijk mee 
maar dat mag niet hinderen, 
van J heb ik er twee 

J is Jan van Angeren, 
die zorgde voor het bikken 
En Janus laat van al z'n melk 
de hele B.S. hikken 

K is Bas van Kraiingen, 
die bleef steeds trouw aan TROUW 
Als hij dat lof'tijk: voorbeeld 
maar toepast op zijn vrouw! 

L is Limburg, Pieter, 
die samen met Van Tricht 
Twee moffen hebben neergeknald; 
een staaltje van hun plicht 

M is Manus, die smokkelde met Kees, 
de wapens langs de mof z'n Neus, 
ze kenden gans geen vrees! 

N zijn de N.S.B.-ers, 
daarginds in Nieuwersluis 
De kopjes netjes kaal geknipt, 
goed middel tegen luis! 

O dat is oorlog, 
dat is goddank voorbij 
de moffen zijn er uit gejaagd 
en Nederland is vrij! 

P dat is Ploeger, 
de knaap die altijd wist 
Waar wapens vielen in de nacht, 
geworpen uiteen 'kist'. 

Q dat zijn Quislings, 
Toon Mussert is zo'n klant 
Verraders van hun eigen volk 
en van het Vaderland! 

R dat is Rotmof, de grootste schurk der aard 
Hitler was het opperhoofd, 
die is nu van de kaart! 

S is de sabotageclub, 
die 's nachts met spijkers werkt, 
't werd als kwajongenswerk, 
door menig aangemerkt. 
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T dat is Tukker, die werkte met de "stens" 
Hij schoot met Hulsman in de wei, 
zo menig haasje lens! 

U dat is Uittocht van heel het mof-gebroed 
Ze kwamen door Loenen, 
dat gaf de burger moed! 

V is Versteeg -politie-, maar een goeie 
Bij droppings liet hij 't moffentuig 
soms heel wat tijd verknoeien! 
Bart Versloot, die typte wat hij kon 
En Verhoef van distributie, 
gaf bonnen zonder bon! 

W dat is Winkelman, 
die hield een Jood verborgen 
In een hok van twee bij twee, 
dat gaf hem heel wat zorgen! 

X, IJ en Z, die laten we maar waaien 
Ik kom voor nog wat anders 
uw grote aandacht praaien. 
Weet u wie de leider was 
van heel dat grote koor? 
U mag maar éénmaal raden, 
want dan zeg ik het hoor! 
P.C. dat is de korte naam 
voor Plaats'lijk Commandant 
Het is Mulder van de blikfabriek, 
Lang leve 't Vaderland!!!! 

Toelichting op de vetgedrukte namen: 

B.S. = Binnenlandse Strijdkrachten. 
Van de Bosch is Henny van de Bosch, zoon 
van Cornelis. 
Beest is Van Beest. Hij werkte toen bij de 
P.U.E.M. en seinde vanuit een transformator-
huis nabij de Ter Aase overweg naar Enge
land. 
Zuster Bea was wijkverpleegster. 
Buger-pa: W.l. Doude van Troostwijk, burge
meester. 
Piet en lange Henk: Piet Limburg, Petrus 
Johannes, geb. 11-11-1922, ovl 20-9-1999. 
en Henk Versloot, geb. 7-11-1921, ovl. 31-7-
1985. Zij haalden 's nachts de door de Duit
sers in beslag genomen fietsen weer terug. 
Georg van Riet: was vrachtrijder, woonde 
boven zijn garage, toen Spinnerie 1. 
Jan van Angeren: was bakker in het pand nu 
Dorpsstraat 28. Hier werd 's nachts 
clandestien een koe of schaap geslacht met 

medewerking van de op Oud Over wonende 
slager N.C. van der Horst. Het vlees werd 
verdeeld onder de onderduikers. 
Bas van Kralingen woonde toen Grutterstraat 5. 
Hij stencilde het illegale blaadje Trouw. 
Uit dit landelijke ondergronds verschijnende 
blaadje zou later het dagblad Trouw ontstaan. 
Henk van Tricht: was de zoon van de toenma
lige gemeentearbeider. 
Manus is Manus Winkelman, zoon van Dirk 
Winkelman, eigenaar van de winkel aan de 
Rijksstraatweg (nu: notariskantoor). Zijn broer 
Jan was eveneens bij de ondergrondse. 
Kees: Cornelis Hulsman, geb. 27-08-1912, 
ovl. 2-8-2000. 
Ploeger was politieagent. 
Sabotageclub: waren Piet Limburg en Henk 
Versloot. Zij gooiden zonder opdracht van de 
leiding van de B.S., spijkers, zogenaamde 
'hanepoten' in de bocht van de weg nabij Huis 
te Velde, zodat de passerende Duitse voertui
gen een lekke band zouden krijgen. 
Tukker: Gerardus Jozef Tukker, 
geb. 2-3-1913, ovl. 1-10-1995. 
Versteeg, roepnaam Jantje omdat hij nogal 
klein van gestalte was is Jan Willem Versteeg, 
politieman bij de waterpolitie. Hij deed in de 
oorlogsjaren ook dienst op het land. 
Geb. 3-3-1900, ovl. 19-3-1982. 
Bartje Versloot was de jongere broer van 
Henk. 

Verhoef van distributie woonde op de Blok-
laan en was na de oorlog bouwkundig teke
naar bij de architect Boers. 
Winkelman: Dirk Winkelman, eigenaar van de 
winkel aan de Rijksstraatweg. 
Mulder van de blikfabriek: Isaac Jacobus 
Mulder, geb. 13-8-1915, ovl. 25-11 -1995. 
Hij was bedrijfsleider van de vatenfabriek Van 
Leer in Vreeland. 

NOTEN: 

1) Deze tekst is zonder toelichting eerder ook verschenen 

in: Joop Lamme, 50 jaren Loenenaren, Alphen a/d Rijn 

1980, pag. 66-69. 
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