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Inleiding
Waar woorden geen vorm meer kunnen geven aan feiten, spreken beelden
voor zichzelf. Wij zullen u de vergelijkende beelden vertonen van
afschuwelijke gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de 2e
wereldoorlog, en beelden van gelijksoortige gebeurtenissen die op 21-122013 plaatsvonden, beiden in de SGP-gemeente Putten op de Veluwe.
Het gaat om TOEN en om NU.
Enkele Nieuwsberichten erover:
Nederland in oorlog met Veluwse dwergstaat
door Marco van den Berg (dagblad Stentor)
PUTTEN/KOOTWIJKERBROEKVeel merken we er (nog) niet van, maar Nederland is in oorlog met een
piepjonge dwergstaat uit Putten, de zogeheten Veluwse-Israel-vrijstaat.
Aanleiding is het ontruimen van een stuk bos in Putten, waar volgens de
gemeente meerdere illegale bouwwerken stonden. Na een lange reeks
aanschrijvingen zijn zaterdag een schuur en boshut - onder begeleiding
van de politie - met de grond gelijk gemaakt en verwijderd. Het stuk bos
aan de Ridderwal is van de familie Van der Meer uit Kootwijkerbroek.
Vader Pieter Frank senior kwam vorig jaar al in het nieuws omdat hij een
schip kocht dat zijn familie moest beschermen tegen de ondergang van de
wereld - op 21-12-2012. Die zondvloed bleef echter uit. Een half jaar later
kocht hij dit stuk bos in Putten waar hij en zijn zoon Pieter Frank junior
een natuurpark wilde creëren waar mensen op uitnodiging een paar uur
konden uitrusten. Omdat er in de afgelopen maanden dwangsommen
volgden, hebben zij zeer recent - op 12 december - bij de notaris een akte
laten opstellen en een vrijstaat uitgeroepen. Een staat binnen een staat,
vergelijkbaar met Andorra en Liechtenstein, aldus de familie. ,,We
hebben de oprichting van de vrijstaat gemeld aan het Kabinet in Den
Haag en aan de gemeente Putten,’’ zegt Pieter Frank junior. ,,We voldoen
aan de zes eisen die in de wet aan zo’n staat worden gesteld.’’ Vader en
zoon zien de ontruiming daarom als een oorlogshandeling. Of beter: een
terroristische aanslag. ,,De ene staat is de andere binnengevallen.’’ Het
incident wordt ook gemeld bij het Internationaal Gerechtshof.
Gistermiddag heeft de familie bovendien ‘een claim van tien miljoen
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euro’ neergelegd bij de gemeente Putten. Het prijskaartje voor de
vernielingen aan dit stuk natuur. Tegelijkertijd vermoedt Pieter Frank
junior dat er vice versa nog wel een dikke rekening volgt van de
gemeente, voor het verwijderen van de bouwsels. ,,Maar dat zien we dan
wel weer. We geloven in een hogere macht die ons daarbij zal helpen.’’
Het stuk bos van 3,5 hectare werd in mei gekocht en ‘natuurgetrouw’
ingericht met houten bankjes, een bruggetje over de sloot en bospaden.
Ook kwam er een schuurtje met kachel om gasten te ontvangen, was er
een hut van strobalen voor de kleinkinderen. En er stonden twee
bouwketen op wielen voor werkkleding en materialen. Ook die zijn
zaterdag meegenomen. Omdat er bij de inrichting rekening is gehouden
met ‘de wetten der natuur’ was er volgens vader en zoon geen vergunning
nodig. De familie is zeer religieus en vindt het extra storend dat op
zaterdag is ontruimd, de dag waarop zij sabbatsrust houden.
De gemeente Putten laat weten dat de familie ruim de tijd heeft gekregen
om de zaken zelf op te ruimen. Toen actie uitbleef, is bestuursdwang
toegepast.
(Enkele onjuistheden in deze berichtgeving daargelaten)
Het Nederlands Dagblad:
Beste Pieter,
Hierbij de tekst ter inzage op eventuele feitelijke onjuistheden.
De gemeente Putten heeft zaterdag een bosperceel ontruimd, omdat er
illegaal was gebouwd. Aan de ‘Israëlvrijstaat’ van de eigenaar heeft de
gemeente geen boodschap.
Putten
De soevereine ‘Veluwe Israëlvrijstaat’ is in oorlog met de gemeente
Putten. Dat is althans de lezing van Pieter-Frank van der Meer, eigenaar
van de op 12 december 2013 uitgeroepen dwergstaat op de grens van
Putten en Nijkerk.
Nadat Van der Meer diverse tevergeefse pogingen deed om een
bouwvergunning te verkrijgen op zijn in juni aangekochte bosgrond, riep
hij een vrijstaat uit. ‘Het bos was een puinzooi toen we het kochten. Wij
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maakten het netjes, maar de gemeente sloeg door in het handhaven van de
regels. Daarom hebben we zelf maar een vrijstaat opgericht’

Putten weet wel dat zaterdag mijn heilige dag is. En precies op die dag
gaan ze over tot sloop. ’

In zijn eigen staatje sloeg Van der Meer aan het bouwen. Inmiddels stond
er al een hooiberg en een bungalow. De gemeente Putten heeft die
zaterdag met de grond gelijk gemaakt. Van der Meer eist nu
schadevergoeding. ‘Mijn bezit is met geweld aangetast. Dat is een
oorlogsverklaring van staat tegen staat.’

Putten maakt liever niet te veel woorden vuil aan de kwestie. In
ambtelijke taal maakt de gemeente duidelijk waarom is overgegaan op het
toepassen van ‘bestuursdwang’.

De gemeente Putten blijft nuchter onder het wapengekletter van Van der
Meer. ‘De grond is Nederlands grondgebied. Op basis daarvan kunnen en
moeten we handhaven bij onwettige bouwwerkzaamheden’, zegt
woordvoerder Linda Vork. Dat Van der Meer zelf een vrijstaat heeft
uitgeroepen, maakt voor de gemeente geen verschil.
Volgens de gemeente Putten is een bouwwerk van zes bij negen meter
gesloopt en een hooiberg. Ook is een aantal bouwketen verwijderd, net als
een ‘grote hoeveelheid bouwmaterialen’.
Van der Meer was dus kennelijk nog meer van plan. Wat is precies zijn
doel met het stukje bos van drieënhalf hectare? Hij zegt graag op het stuk
natuurgebied te bivakkeren met zijn familie. De door hem opgerichte
stichting Natuur-Getrouw is eigenaar. ‘Ik wil leven in harmonie met de
natuur.’
De inwoner van Kootwijkerbroek wist echter dat het bestemmingsplan
bouwen op de grond niet toestaat, toen hij het perceel deze zomer kocht.
‘Ik vind het vreemd dat een ander dat mag beslissen als ik de grond
gekocht heb.’ Dat die regels er zijn om te voorkomen dat iedereen zijn
grond als een vrijstaat gaat gebruiken, wil er bij Van der Meer niet in.
‘Deze regels beperken ons om in harmonie met de natuur te leven.’
Van der Meer kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij een boot had
gekocht om net als Noach te ontkomen aan een volgens hem naderende
zondvloed. Deze actie heeft daar niets mee te maken, zegt hij. ‘Maar

Vrijstaat of niet, daaraan valt niet te ontsnappen.

Razzia 1944 en 2013 vergelijkende beelden
Op 21-12-2013 heeft de gemeente Putten de oorlog verklaard aan de
soevereine neutrale Veluwse Israël-Vrijstaat, en heeft op die dag met
bruut geweld de in hun ogen illegale bouwsels vernietigd en de restanten
afgevoerd, met daarbij een grote oorlogsbuit aan materialen ontvreemd.
De datum 21-12-2013 is die van Wintersolstitium, de sterfdag van de zon.
Er komt driemaal het cijfer 1 in voor en driemaal het cijfer 2, en het cijfer
0 en 3. 0, 111, 222, 3, totaal opgeteld is 12.
Men kan van deze datum 3x maal het getal 12 maken.
Het wapenschild van de Veluwse Israël-Vrijstaat heeft 12 korenaren
rondom het logo, waarin de wapenschilden van 3 Veluwse gemeenten
staan. In de regenboog zijn in totaal 12 levensbloemen afgebeeld. Het
getal 12 wijst naar de 12 stammen Israëls. Ook de dierenriem heeft 12
tekens, en in het nieuwe Jeruzalem komt het getal 12 enkele malen voor.
3 x 12 = 36 De wintersolstitium of dood van de zon duurt 3 nachten en 3
dagen, dat is 72 uur. De helft van 72 = 36. Dat zijn de hoeken van het
Pentagram, van de Pentahof.
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Herdachte groepen: Burgerslachtoffers van Putten
Het monument 'De razzia van Putten' in Neuengamme (deelstaat Hamburg) is een grote
zwerfkei met aan de rechterzijde een roestbruin metalen uithangsel met tekst.
De tekst op het monument luidt:
'ZIET,
DEZE STEEN
ZAL ONS TOT EEN TEKEN ZIJN.'
Locatie
De gedenksteen bevindt zich op het terrein van gedenkplaats Neuengamme, gevestigd aan
de Jean-Dolidier-Weg in Neuengamme in het district Bergedorf (deelstaat Hamburg).
Bronnen
•
Stichting Vriendenkring Neuengamme;

Enkele stenen uit de vloer van het auditorium (kapel of leerhuis) en
stukken glas en isolatie als stille getuigen van de razzia die de
gemeente Putten op 21-12-2013 uitvoerde. Symbool van staatsvandalisme?

Wij hebben met deze vergelijkingen van de beide razzia’s in de gemeente
Putten niet de intentie de getroffenen van weleer te raken in hun verdriet.
Immers is hun leed vele malen groter dan het onze. Het onze gaat over
materiële en psychische schade, het hunne om lichamelijke. Wat wij
beogen is, om duidelijk via beelden aan te tonen dat dezelfde geest der
nazi’s nog springlevend is en actief is in en rond de gemeente Putten.
Diezelfde nazi-geest waardt eveneens rond in de staat Israël, waar de
Ashkenazische zionisten de Palestijnse rechten met grof geweld schenden.
Wij zullen hierna een kort verhaal als citaat gebruiken over de razzia in
1944 in Putten, en wat daartoe de aanleiding was.
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Als je Putten binnenrijdt via de Dorpsstraat valt je oog
ongewild op het standbeeld de Vrouw van Putten. In haar rechterhand
knelt ze een zakdoek. Voor de tranen over zoveel verwoeste levens. Voor
sommige kinderen van de razzia zijn tot op de dag van vandaag de
wonden nooit geheeld, zegt Marleen van Westing.

Psalmen 129:3 Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun
voren lang getogen. Diepe sporen (wonden) waar het water (tranen) uit
de grond oprees, voor de verwoeste levenswerken van ons.

Psalmen 129:3 Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij
hebben hun voren lang getogen.

De aanleding tot de razzia 1944
Tweede overval op Duitse officieren
In de nacht van 30 september op 1 oktober ondernamen de mannen een
tweede poging. Ze hadden inmiddels hulp gekregen van een Canadese
militair, die vanuit Arnhem was gevlucht en zich in Putten aanbood bij
het verzet. Hij stelde voor een machinegeweer te monteren in de laadbak
van een vrachtwagen en deze te gebruiken bij de overval. De mannen
stelden zich op langs dezelfde weg als de avond ervoor en wachtten op
een Duitse auto. Toen een kleine wagen met twee Duitse officieren en
twee korporaals verscheen opende de Canadees met het machinegeweer
het vuur. De Duitsers raakten van de weg en crashten. De twee korporaals
wisten te ontsnappen, één officier overleed aan zijn verwondingen en de
andere werd de volgende dag vrijgelaten.
Razzia van Putten als represaille
De Duitsers namen de overval zeer ernstig op. Generaal Friedrich
Christiansen gaf al de volgende dag opdracht voor een complete
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omsingeling van Putten. Tweeduizend mannen van de Wehrmacht en de
SS dreven alle inwoners naar het centrum van Putten, waar zij de vrouwen
en kinderen in de kerk bijeenbrachten en de mannen verzamelden in een
schoolgebouw. Alle mannen tussen de 15 en 50 jaar werden opgepakt en
afgevoerd naar Kamp Amersfoort. 661 Puttenaren kwamen daar terecht,
waarna zij werden verdeeld over andere concentratiekampen. 552 van de
opgepakte mannen keerde nooit meer Putten terug. De vrouwen en
kinderen moesten Putten verlaten, zodat de Duitsers bijna 100 huizen in
het dorp plat konden branden.
Bron: Razzia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog
12 augustus 2013 Michel Bakker
Opvallend dat beide razzia’s waarover het hier gaat zich afspeelden in en
vanuit een bos, en zich concentreerden rond een religieus gebouw. De
oude kerk in Putten stond bij de razzia in 1944 centraal, en ons auditorium
(kapel, leerhuis, etc..) en de loofhut staan centraal in de razzia die
plaatsvond op onze sabbat op 21-12-2013.

Het auditorium heeft de vorm van een A

Standbeeld in Putten: Worsteling tegen de overmacht

De loofhut van strobalen en zaaghout
rondom, met een camouflagenet op het dak

Wij gebruikten geen geweld, maar deze politieman wel. Hij sloeg de
videocamera dicht en sprak daarbij dat hij geweld niet schuwde
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Het drama in Putten,
Citaat uit: Xead - Kennis & Educatie » Het drama in Putten,
De tweede wereldoorlog kent vele verdrietige verhalen. Putten heeft ook
zo zijn eigen verdriet. Waarom is er in Putten naast de Nationale
dodenherdenking van 4 mei nóg een herdenking?
In het jaar 1944 – te weten in de nacht van 30 september op 1 oktober
heeft een verzetsgroep geprobeerd een aanslag te plegen op een Duitse
auto waar twee officieren en twee korporaals in zaten.
Deze aanslag werd gepleegd op de weg tussen Putten en Nijkerk.

Er was geen stoppen meer aan. met groot materieel is met
bruut geweld de razzia ingezet. De Pasdijk werd afgegrendeld
voor het publiek, zoals in 1944 heel Putten werd afgegrendeld

De vier Duitse personen die in de auto zaten, waren de Luitenants Eggert
en Sommer met daarbij de korporaals Hedrich en Hüttebreuker van het
reserve- en opleidingsregiment -opgericht door Herman Goring. De
Duitsers wisten in 1944 al dat de oorlog niet meer te winnen was. Alles en
iedereen werd dus gemobiliseerd.
Het gezelschap was op de late avond
onderweg van Utrecht terug naar hun
verblijf in Harderwijk. Met behulp van een
auto van (waarschijnlijk) de verzetsgroep,
werden deze Duitse militairen in een
hinderlaag gelokt.
Zij werden van alle kanten onder vuur
genomen. Er zijn persoonlijke verhalen
ontdekt waarin staat beschreven dat het daar
niet mals was! De onderhanden genomen auto met inzittenden is tegen
een telefoonpaal tot stand gekomen.

Afgrendeling van de Pasdijk op 21-12-2013 zaterdag, onze sabbat.
Op 01-10-1944 werd op zondagmorgen heel Putten afgegrendeld
door de Nazi’s, dus op de christelijke sabbat. Heiligheidsschennis!

De vier Duitse militairen hebben geprobeerd al schietende zich in
veiligheid te brengen. De eerste opsomming van deze geschiedenis
verteld ons dat de beide Korporaals kans gezien hebben - te vluchten. De
Luitenant Sommer werd in zijn buik geschoten. Toch wist hij ondanks dat
hij zwaar gewond was ook te ontsnappen. De Luitenant Eggert werd
gewond aan zijn been en zijn knie gevangen genomen door de
verzetsstrijders.
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De verzetsstrijder Frans Slotboom, werd zwaar gewond aan zijn lever,
geholpen door plaatselijke bevolking waaronder waarschijnlijk ook een
arts- alsmede opgevangen Toch is deze man helaas de volgende dag
overleden. Deze verzetsstrijder is bij een boerderij in de buurt begraven.
De gehele groep verzet strijders waren in de buiten wereld onbekend, en
leefden verscholen in de bossen rond Putten en Nijkerk.

Afbeelding van de bossen rond Puten

Ons bos in augustus 2013

De leden van de verzetsgroep bestonden uit de opperwachtmeester van de
politie Ab Witvoet, de ondergedoken al benoemde Frans Slotboom, de
Puttenaar Piet Oosterbeek, de jurist mr. W. Rengers Hora Siccama, de
landarbeider Chris Helsdingen. Voorts een ontsnapte parachutist
–genaamd- Keith Banwell, een instructeur - bren schutter die na de
nederlaag tijdens de Slag om Arnhem in september 1944
was
achtergebleven. Vervolgens is deze man gepakt door de Duitsers en later
weer ontsnapt. Hij had zich aangesloten bij de verzetsmensen in Putten.
Als laatste waren er nog een Amsterdamse onderduiker genaamd Piet
Dankaart. Deze man was
mitrailleur schutter. Deze was samen
ondergedoken met Willem van Heesen, een oud controleur van de
economische dienst.
Het is de Duitse Korporaals gelukt de Wehrmacht in Harderwijk te
berichten over de aanslag. De overgebleven Luitenant heeft helaas hulp
gehad van een boer, welke een overige Duitse auto inlichtte. Deze man
was dus een verrader eerste klas! De Luitenant is meegenomen echter in
de loop van de Nacht ook overleden.
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De gehele actie was eigenlijk mislukt. Het was de bedoeling om de
Duitsers te doden en weg te wezen. Hogere Duitse officieren werden op
de hoogte gebracht over de aanslag . De op de Veluwe gelegerde Duitse
militairen kregen van kolonel Fritz Fullriede verbonden aan het Hermann
Goering-regiment, opdracht om geheel Putten te omsingelen. De in
Nederland gelegerde Generaal Opperbevelhebber Friedrich Christiansen
deed er nog een schepje bovenop. Hij wilde in Putten de hele boel
platbranden en de verzetsgroep tegen de muur hebben. Een drama zou
absoluut het gevolg zijn. Op zondagmorgen 1 oktober werd heel Putten
afgegrendeld, alles werd uitgekamd, de sfeer werd steeds grimmiger.
Boeren welke vroeg wilden gaan melken werden opgepakt en in de ring
van het dorp vastgehouden. Niets en niemand werd ontzien. Iedereen
voelde de spanning. Men hoorde in de gehele omtrek geweerschoten. De
dominee van de oude Hervormde kerk (ds. C.B. Holland ) deed een
oproep aan de mannen om naar huis te gaan en zich ergens veilig te
verbergen. Alle bewoners van Putten en daarbuiten werden als vee het
dorp in gedreven. Een klein meisje werd doodgeschoten. NSB’ers gingen
namen doorgeven van mensen die zij niet vertrouwden. Ook die werden
opgepakt. Deze mensen werden als gijzelaars vastgehouden net zo lang
tot de opgepakte Duitse officier boven water was.
Het ónmens; Generaal Opperbevelhebber Friedrich Christiansen

Eenzelfde glimlach op het gezicht van
de gemeente-ambtenaar Van Vooren,
rechts

De mannen van Putten werden
opgesloten in een schoolgebouw en de eierenhal.
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De vrouwen en kinderen in de Oude Hervormde Kerk. Het moet daar
vreselijk zijn geweest.
Er kwam en schriftelijk bevel, ondertekend door Generaal Friedrich
Christiansen als volgt;
1. De schuldigen dienen te worden doodgeschoten.
2. De mannen tussen de achttien en vijftig jaar moeten worden afgevoerd.
Punt 3 als laatste;
Putten moet worden platgebrand, behalve het huis van de boer die de
zwaargewonde Duitse officier heeft geholpen en de huizen van NSB’ers
en Duitsgezinden.
De Duitse Razzia was niet meer te stoppen. Putten en een groot deel van
Nijkerk werden geslachtofferd! Kolonel Fullriede wilde óók wraak voor
zijn manschappen.
(Vergelijking van het bovenstaande: donderdag 19-12-2013 kwamen de
heren P. Hennekeij en Van Vooren van de gemeente Putten zonder een
schriftelijk bevel informeren naar ons standpunt inzake een aangetekende
brief, die foutief geadresseerd was en die wij retour hebben gezonden,
waarin stond dat men tot handhaving zou overgaan. Niet wanneer dat zou
plaatsvinden. Er werd ons gevraagd naar het pragmatische doel van het
auditorium. Zie onderstaande brief gericht aan de Gemeente Putten. 1. De
schuldigen, hun levenswerk diende te worden vernietigd. 2. Alles diende
van het bosterrein van de Veluwse Israël-Vrijstaat te worden afgevoerd
wat in de ogen der ambtenaren illegaal als bouwsels werd gekenmerkt. 3.
Het auditorium en de loofhut moesten worden platgewalsd. De razzia van
de gemeente Putten was niet meer te stoppen. Zonderkennisgeving vond
deze plaats op onze sabbatdag. Wij en ons werk werd geslachtofferd. De
gemeente Putten wilde handhaving = wraak met geweld.)
Echter er waren geen verzetslieden gevonden welke hij kon afstraffen.
Zwaardere middelen werden ingezet. De hulp van grove, als wel de meest
gruwelijke SS soldaten werd ingeroepen.
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Op maandagmorgen 10 uur stond er een trein op het Station van Putten.
De bevolking sidderde van angst. Kolonel Fullriede kreeg de opdracht
om alle mannen uit Putten over te dragen aan de SS. Er werd van alle
kanten gesproken, onderhandeld om de actie te stoppen. Dat kon echter
alleen gebeuren indien die Duitse officier boven water kwam.

Onze 2 schaftketen lijken op
de wagons, zijn ontvreemd

De leden van de verzetsgroep hoorden ook wat de actie te weeg had
gebracht. Men heeft besloten de Luitenant af te geven bij een boer in
Stroe. Maar alles was al te laat. Het woord wraak was hoorbaar en
voelbaar. Ook Fullriede kreeg het bericht door dat de vermiste officier
boven water was.

De vrouwen mochten van de nazi’‘s nog
afscheid nemen van hun mannen. Wij kregen
niet de gelegenheid van de Gemeenteambtenaren om afscheid te nemen van een stuk
van ons levenswerk

In een proces na de oorlog tegen
Generaal Christiansen en
Kolonel Fullriede bleef deze
laatste
beweren niet op de
hoogte te zijn geweest van de
teruggave inzake de vermiste
Luitenant. Hij verklaarde dat
daarom de actie tegen de
bevolking niet werd afgeblazen.
Te erg voor woorden.

Op die maandag 2 oktober
hebben een paar heldhaftige mannen zich nog vrijwillig gemeld –met de
bewoording- dat zíj de aanslag hadden gepleegd met de hoop zo veel
mogelijk levens te redden. De Duitsers gingen hier niet mee akkoord. Dit
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gebeurde op het moment dat alle mannen van Putten tussen de achttien en
vijftig jaar apart afgevoerd werden. Niets mocht meer baten.
Er werd nog afscheid genomen waar mogelijk, de vrouwen mochten nog
weg uit hun gevangenschap. De gevangenen werden vanaf de oude kerkde trein in gejaagd, de deuren gingen op slot. De trein vertrok. Op weg
naar het concentratiekamp te Amersfoort.
Op het bevel van de Duitsers werden er vrachtwagens vol met
brandbommen en explosieven het dorp binnen gereden. Dit alles
aangestuurd door de SS’ers, welke in een nog groter getale naar Putten
werden aangevoerd. Vrouwen en kinderen moesten binnen twee uur het
dorp verlaten. Schreeuwende, joelende ,dronken SS’ers en Duitsers staken
ruim 110 panden en woningen in de brand, niets en niemand werd
gespaard. Het móet vreselijk geweest zijn.

Bij deze brug vond de aanslag plaats die
aanleiding gaf tot de razzia in Putten op 1 en
2 oktober 1944

De Gemeente Putten eiste van
ons 5000 euro dwangsom voor
een simpel bruggetje dat wij
gemaakt hadden over een
afwaterinsslootje in ons bos. het
conflict van de twee razzia’s
raakt dus twee bruggen!
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Beschrijving
Kinderen kijken naar de namen en panelen; alle
antwoorden over de aanslag en de razzia in Putten zitten
erin verstopt. Foto RUBEN SCHIPPER

De gedachtenisruimte aan de Dorpsstraat in Putten. In deze
gedachtenisruimte zijn plaquettes te vinden met de namen van alle 552
omgekomen mannen. Op een aparte gedenksteen in de ruimte zijn ook de
namen te vinden van alle andere Puttense oorlogsslachtoffers.
De stenen spreken. Het zijn tekenen aan de wand.
Er verscheen eens een hand aan een wand die de volgende woorden
schreef, zie: Het boek Daniël beschrijft dat Belsazar een groot feest gaf
voor duizend van zijn machthebbers. Tijdens de maaltijd gebruikten
dezen op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de
tempel van Jeruzalem had geroofd. Ineens verscheen er een hand die een
tekst in een onbekend schrift op de muur schreef. Koning Belsazar vroeg
aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren, maar geen van hen kon
het schrift ontcijferen. Daarop haalde men Daniël, die de tekst uitlegde.
Het was een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis.
De woorden waren: Mené Mené Tekèl Ufarsin, dat wil zeggen Geteld
geteld gewogen gebroken

Bruggetje in ons bos 5000 euro
dwangsom. Dit ging ons een brug te
ver.

Daniël verklaarde deze woorden als volgt:
Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.
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Peres (een verbogen vorm van Upharsin, met een woordspeling met Pers):
'Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.
Daniël werd hierop benoemd tot een van de drie rijksbestuurders van het
land. Diezelfde nacht vielen de Perzen Babylon aan en werd koning
Belsazar vermoord.
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Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort.
Elk hunner zal in ‘t zalig oord
van Sion haast voor God verschijnen.
Let Heer der legerscharen, let
op mijn ootmoedig smeekgebed!
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen
leen mij een toegenegen oor
O, Jacobs God, geef mij gehoor!

Razzia in Putten 21-12-2013
Wij hebben gezongen uit Psalm 72 en 79 de volgende verzen, nadat wij
ingelicht waren door een tipgever dat de Gemeente Putten op onze sabbat
bezig was een razzia uit te voeren.

1944 De Razzia van Putten,
Putten, Monument Zie: http://www.pylgeralmanak.nl/?pagina_id=359
600 mannen en jongens
werden door de bezetter weggevoerd.
Slechts enkelen kwamen levend terug.
In de kerk zongen zij, voordat zij werden weggevoerd,
psalm 84, de verzen 3 en 4.
Welzalig, hij die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de heete middagszon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron
en stort op hen een milde regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

72:7 Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit gena
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen ga.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.
79:1 Getrouwe God, de heidnen zijn gekomen,
Zij hebben stout Uw erfland ingenomen:
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,
't Ligt al verwoest door die geweldenaren!
Uw knechten zijn geveld
Door hun verwoed geweld.
Hun lijken, onbegraven,
Verzaden na hun dood
't Gediert' in hongersnood:
En gier en kraai en raven.
3 Hoe lang zult Gij in gramschap zijn ontstoken;
Zal 't hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken?
Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren,
Op volken, die Uw groten Naam niet eren;
Want Isrel, door hun macht
Verschrikklijk omgebracht,
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Ligt in zijn bloed verdronken;
Zijn woning, al de troost
En lust van Jakobs kroost,
Gelijkt thans naar spelonken.

Dit nooit weer ! .... of .....?
PUTTEN - De laatste overlevende van de razzia Putten, Jannes Priem, is
donderdagochtend op 87-jarige leeftijd overleden.
Laatste overlevende razzia Putten overleden - Omroep Gelderland
www.omroepgelderland.nl/.../laatste-overlevende-razzia-putten-overlede..
.
22 aug. 2013 - De laatste overlevende van de razzia Putten, Jannes Priem
(1925) is ... een episode uit de geschiedenis die we nooit meer willen
meemaken.
Na 69 jaar vertonen de beelden een wondere parallel! De rollen worden
echter omgekeerd, de 6 wordt een 9.
Toen ----- en -- NU
Wij zijn door een verklikker (tipgever) verraden zodat de Gemeente
Putten twee ambtenaren zond ter controle.
Zie vooral onderstaande website:
http://www.asja-reizigersinvrede.nl/index.php?news&nid=1313
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1945 Rouw over Putten
Het tijdens de bezetting der Duitschers in October 1944 afgespeelde
drama in Putten (Gld.) wegens z.g.n. sabotage, waarin, naast de groote
vernieling door brandstichting, meer dan 600 mannen het leven lieten.
Een aangrijpende gebeurtenis Verteld in dichtvorm door J. de Lange
Uitgegeven ca. 1945
Uitgeverij G. Eikelenboom & Zn. Heemstede
Roemer Visscherplein 1
Post Aerdenhout – Tel. 27900 – Postgiro 73407
1
Putten, rustig, schoongelegen,
In het heuv’lig Veluws land,
Is wel ‘t allerzwaarst geteisterd,
Door de felle wereldbrand,
Putten heeft het diep ervaren
Wat een wereldoorlog is,
Heel het dorp is daar een toonbeeld
Van veel rouw en droefenis.
2
Putten bracht het zwaarste offer
Van ons hele Vaderland.
Nergens heeft zo zwaar geslagen
‘s Vijands nietsontziende hand,
Schier geen huis, waar men geen dode(n)
Daar betreurt, ja één gezin
Moest de droeve tijding horen:
Zès, ze keren niet meer in.
3
Putten was als vele plaatsen
Anti-Duits, en zelfs zeer fel!

23

Wondere Parallel: Razzia‘s Putten

Zeer gehaat was de bezetter
En dat wist ook deze wel.
Landverraders vond men aldaar
Al die jaren bijna niet.
Samenwerking met de Nazi’s
Had niet plaats in dit gebied.
4
Putten smacht naar de bevrijding,
Men verbeidt aldaar dat uur
Spanningsvol, maar wat betaalde
Men de zaak der vrijheid duur!
Vijf September – ,,Dolle Dinsdag” Waait de rood-wit-blauwe vlag
Weldra hoog van Puttens’ toren,
Met gevaar den helen dag.
5
De verplichte paardenkeuring
Was in Putten goed mislukt.
Waar het volk der stoere Putters
Niet voor den bezetter bukt.
Deze en meer andere dingen
Toonden het wel duidelijk aan,
Welk een geest men daar in Putten
Als ,,en bloc” was toegedaan.
6
‘t Broeide daar reeds lang, een ieder
Wist dat er iets zou geschien.
Was ‘t een razzia, of was het
Soms iets ergers nog misschien?
Niemand wist het, eind September,
Was ‘t gesprek schier van den dag,
Schoon men geen bijzonderheden
In het dorp gebeuren zag.

No. 777-2

24

Wondere Parallel: Razzia‘s Putten

7
In den nacht van 1 October
Was er iets heel ergs geschied.
Waarbij naar het heett’ een tweetal
Hoge Duitsers ‘t leven liet.
Op de Rijksweg onder Putten
Had een aanslag plaats gehad
Op een auto, die vol hoge
Duitse officieren zat.
8
‘t Was te doen om hun papieren
Werd er dadelijk bij verteld.
Schoon de ware gang van zaken
In ‘t geheel niet werd gemeld.
Hoe het zij, het heette dat een
Tweetal Nazi’ s was gedood,
‘t Was in ‘t nadeel weer van Putten,
Dat nooit Nazi-gunst genoot.
9
Ging men naar de daders zoeken?
Zocht men ijverig naar hun spoor?
In ‘t geheel niet, men kan zeggen:
Daar zijn het Barbaren voor!
‘t Herrenvolk het heeft methoden
Die wel tonen, wat ,,cultuur”
Men daar aantreft, maar in Putten
Boet men voor die aanslag duur .
10
Is men in het vreedzaam Putten
Dan aansprakelijk voor die daad?
Dat is iets, waarnaar een Nazi
In het minst te raden gaat.
Putten moèt en zàl men straffen,
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Wreken zal men deze moord!
De onschuldige zal bloeden,
Wraak is ‘t geen dit volk bekoort.
11
Ja, men zal een voorbeeld stellen,
Hoe’ t een stad, een dorp vergaat,
‘t Welk de handen op durft heffen,
Wee hem, die een Nazi slaat!
‘t Uur der wrake is gekomen,
De bezetter is verwoed.
Voor een daad van anderen is het,
Dat straks Putten vreselijk bloedt.
12
Zo brak dan ook 1 October 1)
Voor de Puttenaren aan.
Droevig is het toen zeer velen
Op dien Zondag daar vergaan.
In een wijden kring was Putten
Door soldaten afgezet.
Niemand die het nog vermoedde,
Rustig lag men daar te bed.
13
De divisie ,,Herman Goering”,
Ze verrricht . . . . ,,beschavingswerk”,
En daarin zijn deze lieden,
Naar het heet, bijzonder sterk!
Putten zat nu van rondom zo
In een afgesloten val.
1 October was een dag, die
De bevolking heugen zal.
14
Opgejaagd wordt men als beesten,
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Want de wijde ring wordt klein.
Voortgedreven worden allen,
‘t Marktplein zal het einde zijn.
Mannen op hun boerderijen,
Worden er van weggejaagd.
Met hun zonen voortgedreven,
Er wordt niet naar recht gevraagd!
15
Voort maar! – Ziet, de ring wordt nauwer,
Wie nog onderduiken kan
Is gelukkig, maar niet velen
Zijn daartoe in staat alsdan.
Wie beschrijft de angst en vreze,
Die dien Zondagmorgen bracht?
De bezetter laat gevoelen:
Aan mijn zijde is de macht!
16
Wie kan peilen welk een leed er
Bij de vrouwen is doorstaan,
Toen zij daar hun mannen, zonen,
Als gevangenen zagen gaan?
,,Naar het Marktplein!” wordt gebulderd,
Schoten knallen, wie ‘t niet doet,
Zal de weerstand duur betalen,
Desnoods met zijn eigen bloed.
17
In het dorp éénzelfde schouwspel,
Alles is in rep en roer.
Ook daar ligt aan alle zijden
‘t Hunnenvolk nu op de loer.
Met behulp van de politie
Lokt men allen in den val,
Daar men de persoonsbewijzen
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,,Even” controleren zal.
18
In de kerk moet ieder komen,
Zie, welk een gemene list!
Want wie komt, hij zal ervaren,
Dat hij deerlijk zich vergist.
Men houdt ‘t volk ook daar gevangen,
In een hinderlaag gelokt
Zijn de Putters, is het wonder
Dat bij velen d’ adem stokt?
19
Men probeert nog te ontsnappen,
Maar de vijand is verwoed.
Schoten knallen, Putten’s kerkplein
Kleurt zich rood van mensenbloed.
d’ Oorlogshelden, ze marcheren
Dapper Putten’s straten door.
Wee hen, die aan hun bevelen,
Dadelijk niet geeft gehoor.
20
Het sadisme, de vernielzucht
Leest men van hun tronies af.
Zij toch zullen Putten geven
Een ontzaggelijke straf.
Huis aan huis wordt onderzocht, en
Hun vernielzucht viert vrij spel.
De methoden dier Germanen
Ondervond ook Putten wel.
21
Zieken en voorts kleine kinderen
Spaart men, ‘t past nog in hun kraam,
Uit die huizen hangt als teken
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Een wit laken uit het raam.
Onbegrijpelijke tonelen
Hebben zich daar afgespeeld,
Bij de allerergste boeven
Wordt dit dorp nu ingedeeld.
22
Schijnbaar zijn de Putters ’t minste
Volk wat er op aarde leeft.
Als men ziet, hoe men dien Zondag
In dat dorp gehandeld heeft.
Hier zal men een voorbeeld stellen:
Putten, het moet platgebrand!
‘t Manvolk wordt gemaakt tot slaven,
Weggevoerd uit eigen land.
23
Dat ‘s het doel van deze Hunnen,
De beschermers der cultuur,
Die naar ‘t heet voor mensenrechten
Desnoods lopen door het vuur.
Mannen, vrouwen, ouden, jongen,
Zijn gevangenen, school en kerk,
Ze zijn overvol op heden,
Dit is vreeslijk Nazi-werk.
24
In de kerk zijn nu de vrouwen,
In de school is ‘t mannenvolk.
Boven hunne hoofden hangt er
Wel een donker-zwarte wolk!
Voor de vrouwen is dit hier nog
Niet het allerergste kruis,
Reeds om tien uur mogen zij toch
Allen wederom naar huis.
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25
‘s Maandags mogen ze zelfs komen
Naar de school, ze mogen dan
Eten voor de mannen brengen,
Schoon men ‘t niet geloven kan.
Welk een gruwelijke leugen!
Nimmer kreeg het manvolk, wat
Werd gebracht, van al dat voedsel,
At het Hunnenvolk zich zat.
26
Zo spoed deze dag ten einde,
Velen zijn vol angst en zorgen,
En men vraagt zich steeds maar af:
Wat brengt ons de dag van morgen?
Vele broeders, mannen, zonen,
Zitten in de school, hoe zal
Het aldaar voor hen verlopen?
Zo vraagt men nu overal.
27
Ook voor hen is het onzeker
Wat de nieuwe dag weer baart.
Velen denken dat het ergste
Hen op heden wedervaart.
In den middag worden allen
Daar te samen opgesteld.
‘t Heet dat heden aller vonnis,
Onherroepelijk wordt geveld.
28
Want drie mitrailleurs zien dreigend
De daar opgestelden aan.
Wie beschrijft wat er van binnen
Bij dit volk is omgegaan?
Wie kan zeggen welk een spanning
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Het bij hen veroorzaakt heeft?
‘t Geldt hier: Zulk een toestand kan slechts
Strikt persoonlijk zijn doorleefd.
29
Zie, daar staan ze allen samen
In het aanzicht van den dood.
Zullen honderden hier vallen,
Door des vijands moordend lood?
Zijn er soms nog smeekgebeden
Tot den Heere opgegaan?
Riep men op die plaats den Heere,
Als een waterstroom nog aan?
30
Ach, wie zal de angsten peilen,
Die er aldaar zijn doorleefd!
Wat is dan het schepsel nietig,
Als ‘t den dood voor ogen heeft.
Maar de Heere was lankmoedig,
Hoe de vijand dreigt en woedt,
Hij heeft alle deze mannen,
Voor Zo’n sterven nog behoed.
31
Hij gaf aldaar nog verademing,
Ach, wat nietig instrument
Is dan zelfs zo’n brute heerser,
‘t Vonnis werd nog afgewend.
Want die Maandag – 2 October
Werd men op transport gesteld.
Amersfoort zou ‘t einddoel wezen,
Ofschoon zulks niet werd gemeld,
32
Echter ging men eerst aan ‘t schiften,

No. 777-2

31

Wondere Parallel: Razzia‘s Putten

Enkelen nog komen vrij:
Landverraders, N.S.B. ers,
Lieden dus van dè Partij!
Zes maal honderd en nog vijftig,
Telde deze lange stoet,
Die, o onbeschrijflijk schouwspel,
Door het dorp marcheren moet.
33
‘t Zijn vier honderd vijftig Putters,
Die men in de stoet kan zien.
Voorts twee honderd andere mannen,
Meest g’ evacueerde liên,
Ook personen uit de omtrek,
Soms in Putten gelogeerd,
Of toevallig daar vertoevend,
Hebben medegemarcheerd.
34
Alles toch had men gegrepen,
‘Wat men gisteren daar vond,
Geen, die hier als vreemde toefde,
Was het, die men huiswaarts zond.
Deze mars. door d’ oude woonplaats,
Bleek een dodenmars te zijn,
Een ontzettend droevig schouwspel,
Wenen zag men groot en klein.
35
Later zag men pas hoe Putten
Vreselijk geschonden was.
Want er zijn ruim honderd huizen
Door het beest gelegd in d’ as.
Dit was ook één van de middelen,
Waardoor Putten werd gestraft.
Zo heeft ‘t volk van de Barbaren,
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Zich in Putten recht verschaft.
36
Plundering en vandalisme
Pleegden zij, veel werd vernield.
Zodat menigeen in Putten
Haast geen huisraad overhield.
Verder trokken deze mannen
In de richting Amersfoort.
Niets werd er na dezen Maandag
Van de meesten meer gehoord.
37
Dodenmars – zo kan men noemen
Deze tocht naar ‘t kamp aldaar.
Mannen, zonnen, jonge kerels,
Achttien tot de vijftig, jaar.
‘t Was in Amersfoort nog draaglijk,
Eigen kleren hield men aan.
Rode Kruispakketten kreeg men,
.Maar zo zou’ t niet blijven gaan!
38
‘t Duurde zo tot elf October,
Toen begon een nieuw transport,
‘t Gaat naar ‘t kamp in Neue-Gamme,
Waar ‘t voor velen vreeslijk wordt.
Na vier dagen reizen kwam men
In dat martelkamp daar aan.
Zonder eten, zonder drinken,
Zo is ‘t hen op reis vergaan.
39
Men had honger, maar het voedsel
Dat men in het kamp daar kreeg
Was zo vies dat men ‘t eerst weigert,
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Ook al was hun maag erg leeg.
Kaalgeschoren werden allen,
Voorts ontluisd, en in het bad.
Afgenomen werd hetgeen men
Nog voor waarde bij zich had.
40
Men kreeg niet meer d’ eigen kleren,
Maar heel oude lompen aan.
Zo moest men, al was het kort slechts,
In dit beulskamp leven gaan.
Strenger nog zou alles worden,
Weer ging men hier op transport.
Het verblijf in Neu-Gamme
Duurde voor deez’ mannen kort.
41
Husum werd het doel der reis nu,
‘t Was voorheen een vliegerskamp.
Dit voortdurend transporteren
Was voor velen reeds een ramp.
Husum was een heel streng werkkamp,
Beulskamp van het ergste soort.
Met als doel: vernietigd worden,
‘t Geen bij hun beschaving hoort.
42
Velen zijn aldaar gestorven,
Want dit was des Nazi’s doel.
Uitgehongerd zal men warden,
Hier kent men geen meegevoel.
Toch sliep men daar nog op bedden,
Schoon een bed voor één persoon,
Daar door twee man werd beslapen,
Zoiets was daar heel gewoon.
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43
Opgepropt in goederenwagens,
Moest men reizen naar het werk.
Hier ook stierven er zeer velen,
Niet elkeen was ijzersterk.
Met de knuppel sloeg men daaglijks
Tachtig man in één wagon.
Zodat men dan door de slagen,
Nadien schier niet lopen kon.
44
Daarna liep men door een weiland,
Over sloten, hekken, daar
Stond men bij smalle plankjes
Met de gummiknuppel klaar.
‘t Beestmens toonde hier terdege,
Hoe men zich verlagen kan.
Wie op ‘t werk maar even rustte,
Die kreeg zware slagen dan.
45
Husum duurde slechts tien dagen,
Weer werd men vertransporteerd.
Ladelund en andere kampen,
Waren ‘t doel, hun leed vermeerdt.
Ladelund was één dier kampen,
Liggend bij de Deense grens.
Ladelund was nog veel erger,
‘t Was onhoudbaar voor een mens.
46
Zo was men alom verspreid nu,
Velen zien elkaar niet weer.
En de sterfte door d’ ellende,
Ze neemt toe al meer en meer.
Weinig eten, heel hard werken,
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Da’s ‘t systeem van den Germaan.
In moerasgrond moest men aldaar
In den winter graven gaan.
47
Het was koud, en schier geen kleren
Hadden deze stakkers aan.
Steeds moest men met natte voeten,
Uren in de modder staan.
Slechts een hemd was ‘t geen men aan had,
Droge kleren kreeg men niet.
Ook geen water om te wassen,
Menigeen die ‘t leven liet.
48
Losgelaten boeven hadden
Daar de leiding in het kamp.
En dit was voor de gevangenen,
Nog wel d’ allerzwaarste ramp.
Waren deze beulen mensen?
Meer geleken z’ op een dier.
In het martelen der gevangenen
Hadden zij intens plezier.
49
Vijf aan vijf moest men daar lopen,
Want men ging gearmd naar ‘t werk.
Barrevoets door modderpoelen,
Niemand voelde zich meer sterk.
Dwars door plassen moest men lopen.
In barakken, op de grond,
Slechts wat stro, zo sliep men meestal,
Waar men daag’lijks doden vond.
50
Ziek mocht men er nimmer wezen,
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Zulken sloeg men naar het werk.
De mishandeling dier mensen,
Ach, ze kende paal noch perk.
Stortte men door zwakheid dan ook
Soms op ‘t werk vaak in elkaar,
Dadelijk stond dan één der beulen
Met een dikke knuppel klaar.
51
Wie na ‘t beulen nóg bleef liggen
Die werd pas als ziek beschouwd,
Zulkeen werd, – het duurde kort slechts Aan verzorgers toe vertrouwd.
De barak daarvoor de zieken
Ingericht, was vaak het eind.
Buikloop heerste er bij velen,
Hun gestel was ondermijnd.
52
Zo toch leefden daar die stakkers.
Ladelund het was een kamp,
Waar zeer velen zijn gestorven,
Het verblijf daar was een ramp.
Ladelund vormt meê een aanklacht,
Tegen’ t ganse Duitse volk.
Honderden, zelfs ook uit Putten,
Stortte ‘t in een jammerkolk.
53
Weken kwamen, weken gingen,
Hun getal, het dunde zeer.
Weinigen der weggevoerden
Waren er in ‘t leven meer.
Want het beulendom der Nazi’s
Heeft niet eerder rust gekend,
Voor het vele Puttenaren
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Had gestort in diepst ellend.
54
Putten zelf, het zag vol spanning
Uit naar het bevrijdingsuur.
Maar helaas, het is gebleken:
Men betaalt de vrijheid duur.
Somber waren de berichten,
Kamp na kamp werd afgezocht,
Of nog hier en daar een enkele
Dier gevangenen leven mocht.
55
Maar helaas, de een na d’ ander
Bleek toen reeds vermoord te zijn.
Diepe rouw heerst er in Putten,
Droefenis bij groot en klein.
Mannen, vaders, zonen, broeders,
Lieten ‘t leven ver van huis,
Ver van hun geliefde panden,
Putten draagt wel ‘t zwaarste kruis.
56
Van die ruim zes honderd vijftig,
Keerden er slechts veertig weer.
Van de anderen moest men ‘t horen:
Alle dezen zijn niet meer.
En zij die nog wederkeerden
Zijn zo afgetakeld, dat
Men hen schier niet meer herkende,
Niemand die nog krachten had.
57
Anderen zijn verminkt geworden,
Vreeslijk zo’n mishandeling!
Waar zo menig Nazi-boef toch,
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Zich aan hen te buiten ging.
Twee, drie, vier uit één gezin soms,
Zijn gestorven, welk een slag!
Waar zelfs één gezin in Putten,
Zes niet wederkeren zag.
58
Bijna veertig weduwvrouwen
In één straat, dit toont wel aan,
Hoe het velen in die kampen
Diep-ellendig is vergaan.
Diepe rouw heerst er in Putten,
Schier geen woning of aldaar
Valt een dode te betreuren,
‘s Heeren Hand, ze drukt wel zwaar.
59
Wie kan peilen, wie kan voelen
Het doorleefde zielsverdriet,
Als men zoveel lege plaatsen
In dat Veluws dorp daar ziet.
Vele bittere smartetranen,
Zijn in Putten reeds geschreid.
Want zo zelden werd een woning
Door nog hoopvol nieuws verblijd.
60
Moeders ze vernamen ‘t zelden,
Dat haar echtgenoot nog leeft,
Of dat één van hunne zonen,
Het daar uitgehouden heeft.
Hitler-Duitsland met z’n Nazi’s,
Het vertoonde een bewind,
Zo men dat in oude tijden
Enkel bij een Nero vindt.
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61
Zij, de dragers, de beschermers
Van beschaving, bloed en ras,
Toonden door hun handelwijze,
Welk een geest daar heersend was.
Putten rouwt, die droeve tijding
Was al gauw alom bekend,
Ook de Koningin, ‘s Lands Moeder,
Ze vernam van deez’ elIend.
62
Ook Zij is na de bevrijding
Dra naar Putten heengegaan.
Ook Zij heeft op deze wijze
Iets van Putten ‘s leed verstaan.
In het zoo geteisterd Putten,
Bracht ze ook een kort bezoek
Bij een zieke, ze zat neder
Aan het bed van Oosterbroek.
63
Hij was door den wreden vijand
In het ruggemerg geraakt.
En vol afschuw werd die daad ook,
Door de Koningin gelaakt.
Putten rouwt, ‘t zal blijven rouwen,
Wie zal helen deze wond?
Wie vult deze lege plaatsen,
Die men hier zo talrijk vond?
64
Moge God de Heere troosten,
Zoals Hij slechts troosten kan.
Hij, de Vader van de wezen,
Hij zij ook der weeuwen Man.
Hij giet’ balsem in de wonden,
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Hij kan troosten, Hij alleen.
Wij, we zijn slechts ijdele troosters.
Hij kan troosten zoals geen.
65
Putten, het is zwaar geteisterd,
Zijn wij beter dan die lien?
Die, gestorven in den vreemde,
Nooit hun woonplaats wederzien?
Eenmaal sprak de Heere Jezus:
Zo g’ u niet bekeert, welaan
Hoort dan heden dit Uw vonnis:
Gij zult ingelijks vergaan.
1) 1944
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