
Gedicht naar aanleiding van de gebeurtenissen 
in Loenen vlak voor de bevrijding 

De houding der Loenenaren tijdens de spannende dagen van april 1945 

De geallieerden staan op 't punt het Westen te bevrijden. 
Zij moeten niet de Duitschers slechts, doch 't water ook bestrijden. 
De vijand zoekt naar middelen, hun komst hier te beletten 
En vindt slechts eene moog'lijkheid, land onder water zetten. 

Half Nederland wordt nu een plas, de koeien gaan verhuizen, 
De voedseltoestand komt in nood, water omspoelt de huizen, 
't Volk neemt dit alles noode aan, het kan nog niets verrichten; 
Maar ieder houdt het hoofd omhoog; dit volk zal nimmer zwichten! 

Doch 's vijands sarren houdt niet op, hij is nog niet tevreden; 
Het wapen tot de hongersnood moet Neerlandsch volk zelf smeden. 
"Burgers van Loenen, meldt U aan, en werkt voor ons als slaven, 
Stelt Uw bevrijding uit en gaat uw dijken maar doorgraven 

"Wij geven U een zeer goed loon, vijf gulden alle dagen 
En extra voedsel ook nog voor uw hongerige magen. 
Komt graaft uw eigen dijken door, laat 't water op Uw wegen 
Helpt ons goed en doet Uw plicht, houdt de geallieerden tegen!" 

De Loenenaren zijn niet gek; van de honderdtwintig menschen 
Die de vijand opriep te voldoen aan zijn vervloekte wenschen 
Verschenen er slechts vier, vier lafaards, wier geweten 
Steeds minder waard geweest is dan: geld, goederen en eten. 

De Duitschers hielden razzia, S.A.-lui door de straten; 
Ook deze maatregel mocht hen al bitter weinig baten. 
Zij vingen hierbij dertien man, de rest hield zich verborgen 
"Das macht uns nichts" sprak de vijand boos, "Warten Sie nur bis Morgen". 

Des avonds wordt bekend gemaakt, dat straffen zullen volgen 
En zware, want de vijand is natuurlijk zeer verbolgen. 
Met vrouwenroof wordt nu gedreigd, en and're fraaie dingen 
De meesten onzer blijven pal, zij laten zich niet dwingen. 

Vijfenveertig man verscheen, het and're deel vermant zich 
Neemt de vijand er genoegen mee? "Nein, wir wünschen hundertzwanzig". 
Hij neemt nu ras vier gijzelaars, geziene ingezeet'nen 1) 
En bereikt hiermede dan zijn doel; hij bindt ons met zijn keet'nen. 

"O Heere God, wat moet ik doen, vier laten fusileeren? 
Neen, dan moet in 's hemelsnaam 't princip' capituleeren". 
En honderd man verscheen spontaan om deez' vier man te sparen 
God wille hen en and'ren voor de gijz'laarsdood bewaren. 

N.B.: 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit gedicht 

geschreven door Herman de Ruiter (1884-1969). 

Hij was op 15 november 1921 benoemd tot 

ambtenaar der secretarie van de gemeente 

Loenen. 

NOOT: 

De vier gijzelaars waren: 

Bakker Westveen, Notaris van Kempen, 

veehouder van Schaik en 

de heer Goeman Borgesius. 

Zij werden naar slot Loenersloot 

getransporteerd. 
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