
1     Wondere Parallel: Razzia‘s Putten               No. 777

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 21-12-

2013 plaatsvonden, beiden in de gemeente Putten op de Veluwe.

Het gaat om TOEN en om NU.

Razzia (Toen)

In Putten werd op 1 oktober 1944 door de Duitse bezetters een razzia

uitgevoerd.

In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoot een

verzetsgroep vanuit een hinderlaag een personenauto van de Duitse

Weermacht. In de auto zaten twee officieren en twee korporaals. Er

ontstond een vuurgevecht. De twee korporaals ontsnapten. Eén van de

officieren vluchtte (zwaar gewond zijnde) naar een boerderij in de

omgeving, werd overgebracht naar Harderwijk, waar hij de volgende dag

stierf. De andere officier werd door de verzetsgroep gevangen genomen

en meegenomen. De verzetsgroep heeft hem, als gebaar van goede wil, de

volgende dag weer vrijgelaten. Helaas heeft de Duitsers dit er niet van

weerhouden wraak te nemen op de Puttense gemeenschap. Op last van

generaal Friedrich Christiansen werd Putten door Duitse troepen

omsingeld, werden vrouwen en kinderen naar de kerk gedreven en werden

de mannen afzonderlijk opgesloten in een school en een eierhal.

Nadat vrouwen en kinderen weer waren vrijgelaten, werden de volgende

dag alle gevangen genomen mannen tussen 15 en 50 jaar weggevoerd

naar het concentratiekamp te Amersfoort.

Vrouwen en kinderen werden het dorp uitgedreven, waarna ruim 100

woningen in de brand werden gestoken.

Ruim 200 slachtoffers kwamen om in concentratie-kamp Neuengamme,

de rest van de slachtoffers kwam om in bijbehorende werkkampen zoals

Wedel, Husum, Ladelund, Engerhafe, Meppen-Versen. Ook kwamen

Puttenaren om in Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen of

tijdens transporten.
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Wat in Putten in 1944 en ongeveer

70 jaar daarna plaatsvond is om te

huilen, ten hemelschreiend

De Veluwse Israël-Vrijstaat wordt

ontruimd op 21-12-2013

 De razzia heeft diepe wonden in de Puttense samenleving aangebracht,

die nog steeds niet geheeld zijn. Jaarlijks wordt onder grote belangstelling

bij het monument De Vrouw van Putten een stille herdenking gehouden.

In totaal vielen er 552 slachtoffers.

De Vrouw van Putten

Het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia op 1 en

2 oktober 1944 is op 1 oktober 1949 door Koningin Juliana onthuld. Het

monument bestaat uit een herdenkingshof, ontworpen door Prof.

Bijhouwer en een zandstenen beeld van Mari Andriessen. Het is een

vrouw in klederdracht met een zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de

richting van de Oude Kerk, van waaruit de mannen werden weggevoerd.
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Volksverraders waren de aanzet tot de razzia 1944, idem 2013
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Opgepakte mannen worden onder begeleiding van 

gewapende moffen afgevoerd. 

Restanten van een kapel (auditorium) worden afgevoerd met

bruut geweld, onder toeziend oog van de Kroon (politie)
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Eigendommen worden weggevoerd 
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Het auditorium, kapel, kerk, heiligdom vlak voor de

sloop

Heiligheidsschennis ten voeten uit, na de sloop
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Transport van onze eigendommen 21-12-2013
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Politieman slaat onze videocamera dicht en zegt geweld

te gebruiken, is hoorbaar op de video.

Psalm. 72:2    De bergen zullen vrede dragen, 

 De heuvels heilig recht; 

 Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 

 Het heil, hun toegezegd. 

 't Ellendig volk wordt dan uit lijden 

 Door Zijnen arm gerukt 

 Hij zal nooddruftigen bevrijden; 

 Verbrijzlen, wie verdrukt. 

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. 



9     Wondere Parallel: Razzia‘s Putten               No. 777

De zogenaamde Davidster van

mogelijk een deel Judahieten

Het wapenschild van de soevereine neutrale Veluwse Israel-

Vrijstaat.

10     Wondere Parallel: Razzia‘s Putten               No. 777

Zinloos geweld, een schuilhut van strobalen in elkaar

geramd en later verwijderd
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Winstersolstitium is de sterfdag van de zon (zwarte zon,

black sun)
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Psalm 72:10    Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 

 't Gezegend heidendom, 

 't Geluk van dezen Koning prijzen, 

 Die Davids troon beklom. 

 Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 

 Bekleed met mogendheen; 

 Jahweh', in Israel geprezen, 

 Doet wondren, Hij alleen. 

11    Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 

 Men loov' Hem vroeg en spa; 

 De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

 Met amen, amen na. 

Berijming van 1773 


