
Wethouder Roelof Koekkoek en kunstenares Marjan Heijmans onthulden woensdagmiddag het kunstwerk 
‘Ode aan het Hert’ op de rotonde Voorthuizerstraat/Harderwijkerstraat/Verlengde Dorpsstraat/Postweg 
in Putten. Burgemeester en wethouders riepen in november de Puttenaren op ideeën uit te werken voor 
een kunstwerk met een relatie met de gemeente Putten en/of haar inwoners. De inwoners van Putten zijn 
betrekken bij de uiteindelijke keuze. De meeste stemmen werden uitgebracht op ‘Ode aan het Hert’. In het 
gemeentewapen van Putten komt een hert voor, een verwijzing naar de natuur in de gemeente.

PUTTEN - Van de inwoners 
van Putten voelt 75 procent 
zich kerkelijk. Puttenaren stel-
len prijs op zondagsrust in het 
dorp, werken hard, drinken veel 
en laten conflicten onuitgespro-
ken. En ongeveer 40 procent van 
de Puttense bevolking behoort 
tot een groep met een verhoogd 
risico op sociale uitsluiting. Dit 
zijn enkele gegevens uit een on-
derzoek naar de sociale samen-
hang in Putten.

Door Tijs van den Brink
 
Vorig jaar gaf het college van 

burgemeester en wethouders van 
Putten het Centrum voor Samen-
levingsvraagstukken van de Gere-
formeerde Hogeschool in Zwolle 
opdracht tot het onderzoek. Het 
resultaat ‘Naar een sociaal en 
krachtig Putten’ is aan het college 
aangeboden.

De onderzoekers kregen van de 
1500 verzonden vragenlijsten aan 
inwoners van Putten boven de 16 
jaar er 375 retour. En van de 130 
verzonden vragenlijsten aan orga-
nisaties 40. Aan interviews namen 
22 personen deel en 11 personen 
deden mee aan een themabijeen-
komst.

Zelfredzaamheid
Over de typering van de sociale 

structuren in Putten zegt het rap-
port: ,,De Puttense samenleving is 
een uitgesproken dorpsgemeen-
schap met een kerkelijk karak-
ter, echter niet zo zwaar als in de 
media wel wordt geschetst. Zelf-
redzaamheid staat in Putten hoog 
in het vaandel. Dat betekent ook 
dat Puttenaren lang wachten met 
hulp vragen.’’

Wat betreft de sociale samen-
hang en leefbaarheid ervaren de 
bewoners een kloof tussen ge-
boren en getogen Puttenaren en 
import, tussen kerkelijke en niet-
kerkelijke Puttenaren en tussen 
mensen die wel actief zijn in ver-
enigingen en mensen die dat niet 
zijn. De geboren en getogen Put-
tennaar, de kerkelijke Puttenaar 
en de mensen uit het verenigings-
leven willen anderen best helpen, 
maar het probleem is dat ze hen 
niet kennen en niet bekend zijn 
met hun eventuele hulpvragen. Er 
is weinig import met als negatief 
effect dat het voor nieuwkomers 

moeilijk is om deel te worden van 
de lokale verbanden. 

Criminaliteit
75 procent van de Puttense bevol-

king vindt zich kerkelijk. ,,De rol 
van kerken kan positief zijn, maar 
ook minder positief uitpakken 
doordat aandacht voor de interne 
zaak (eigen leden en organisatie) 
ten koste kan gaan van aandacht 
voor de rest van de samenleving 
(extern).’’ De Puttenaren zijn 
over het algemeen tevreden over 
het voorzieningenniveau. Achter-
standsbuurten zijn er niet, wel een 
paar specifieke straten met achter-
stand. ,,Ongeveer 40 procent van 
de Puttense bevolking behoort tot 
een groep met een verhoogd risico 
op sociale uitsluiting. Tien pro-
cent van de bevolking geeft zelf 
aan niet goed mee te kunnen doen. 
Een paar groepen blijken extra 
kwetsbaar: jongeren, alleenstaan-

de ouderen, mensen met beperkte 
sociale contacten en een deel van 
de bewoners van de recreatiepar-
ken’’, aldus het rapport. De crimi-
naliteit op de parken en de bijko-
mende overlast daarvan wordt als 
bedreigend ervaren. Verder blijkt 
dat de Puttenaren zich niet zozeer 
betrokken voelen op eigen wijk, 
buurt of straat, maar meer op het 
hele dorp. 

Het rapport geeft als aanbeve-
ling mee om één of twee recre-
atieparken in het beheer van de 
Woningstichting te brengen om 
ook formeel te kunnen functione-
ren als starterswoonruimte. Ver-
der is volgens het onderzoek een 
wens van veel Puttenaren het sa-
menbrengen van diverse culturele 
activiteiten en voorzieningen in 
één gebouw: een multifunctionele 
accommodatie (MFA): ,,Er is een 
nader onderzoek nodig om na te 
gaan welke organisaties en func-

ties in een dergelijke MFA gecom-
bineerd kunnen worden en welke 
bijdrage de betreffende organisa-
ties zelf zouden kunnen bieden.’’

Jeugd en alcohol
Het onderzoek vraagt aandacht 

voor de jeugd: ,,Alcoholgebruik 
wordt gezien als iets wat normaal 
is, ook al op zeer jonge leeftijd. De 
keten blijven aandacht behoeven.’’ 
Ook wordt aandacht gevraagd 
voor de vergrijzing: ,,Binnenkort 
is 25 procent van de bevolking van 
Putten boven de 65.’’ Aandachts-
punt voor de gemeente moet on-
der andere zijn de toenemende 
behoefte aan aangepaste huizen 
met woon-zorgcombinaties. Ook 
is er in Putten te weinig aandacht 
voor de minima. Verder houdt het 
onderzoek er rekening mee dat de 
gemeente toerisme wil bevorderen 
maar dat er bij de bevolking wei-
nig draagvlak voor is.

Onderzoek 
naar sociale 
samenhang

Puttenaar werkt hard,  drinkt veel

De toren van de hervormde kerk 
in Hoevelaken op de omslag van 
‘De tovenaar en de dominee’.

HOEVELAKEN/EPE - Voor 
zijn nieuwe, deze week versche-
nen boek ‘De tovenaar en de 
dominee’ is de Veluwse theoloog 
dr. Henk Vreekamp teruggekeerd 
naar zijn geboortedorp Hoeve-
laken. De tovenaar staat voor 
het heidendom dat zich blijft 
aandienen in aloude mythen en 
gloednieuwe mystiek, de dominee 
is bij uitstek bewaker van het 
christelijk mysterie. Een ultieme 
confrontatie tussen beiden is on-
ontkoombaar, aldus Vreekamp.

In de kerk van zijn jonge jaren 
speurt Vreekamp naar sporen van 
‘de verschijning van God’. De te-
rugkeer bezegelt het onontkoom-
bare afscheid van de bestaande 
kerk. Maar juist dan ontdekt 
Vreekamp tot zijn grote verwon-
dering hoe de openbaring van 

God een mysterie is. ,,Zigzaggend 
tussen trendgevoelige spiritua-

liteit en beproefde vormen van 
magie zoekt de kerk het geheim 
van Gods verschijning ruimte te 
geven. Daartoe is nodig dat die 
kerk grondig inzicht heeft in haar 
heidense afkomst en inslag. Tege-
lijkertijd is zij in dit eerbiedigen 
van het mysterie van de openba-
ring onopgeefbaar verbonden met 
Israël’’, aldus de auteur.

Vreekamp confronteert zijn 
eigen familiegeschiedenis met 
heidendom en christendom. ,,In 
het dorp stond hij bekend als 
tovenaar, mijn overgrootvader. 
Tovenaars wekken mateloze 
nieuwsgierigheid. Zij kunnen wat 
gewone mensen ook graag zouden 
kunnen. Omdat zij in geval van 
brand de wind kunnen laten 
draaien wég van de bedreigde 
boerderij, doe je maar al te graag 
een beroep op hen. Maar ze 
worden ook gemeden als de pest. 
Zij kunnen wat gewone mensen 
liever niet kunnen...’’

Op een bijna literaire wijze 
lopen enkele verhaallijnen door 
elkaar en worden een vragen 
gesteld aan de lezer. Met invoe-

lingsvermogen en kennis van 
zaken trekt de auteur de lezer 
in zijn essay. ,,De verschijning 
van God is en blijft een mysterie. 
Geschiedt desondanks en wordt 
bedreigd.’’ Hoe en door wie? Daar 
zoekt de auteur een antwoord op.

Dr. Henk Vreekamp, in 1943 
in Hoevelaken geboren, was van 
1971 tot 1984 hervormd predi-
kant op de Veluwe, in Oosterwol-
de en in Epe. Van 1984 tot 2002 
was hij predikant van de Ne-
derlandse Hervormde Kerk voor 
Kerk en Israël. Hij publiceerde 
talrijke boeken en artikelen. Zijn 
eerdere titel ‘Zwijgen bij volle 
maan’, in opzet wat te vergelijken 
met het nieuwe boek, beleefde in 
korte tijd meerdere herdrukken. 
‘De tovenaar en de dominee’ is, 
aldus Vreekamp, ,,zo mogelijk 
nog indringender en zeker per-
soonlijker’’.

u Henk Vreekamp, De tovenaar 
en de dominee, Boekencentrum 
Zoetermeer, 320 pagina’s, € 19,90; 
internet: www.vreekamp.nl

Geboortedorp 
centraal in 
nieuw boek

Henk Vreekamp keert terug naar Hoevelaken

Russisch Ereveld 
biedt graven 
ter adoptie aan
LEUSDEN - De oorlogsgraven op het 
Russisch Ereveld bij Kamp Amersfoort 
op de gemeentegrens van Leusden en 
Amersfoort zijn voortaan te adopte-
ren. De Stichting Russisch Ereveld 
biedt de mogelijkheid aan om de 
herinnering aan de 865 gesneuvelde 
soldaten levend te houden.
De nabestaanden in de voormalige 
Sovjet-Unie zijn na de Tweede We-
reldoorlog nooit geïnformeerd over 
het lot van deze soldaten, aldus de 
stichting. Pas de laatste tien jaar is 
onderzoeker en journalist Remco Rei-
din erin geslaagd naverwanten op te 
sporen van een deel van de gesneu-
velden. 
Het adopteren van de graven zou het 
mede mogelijk maken de familie-
leden een bezoek te laten brengen 
aan het Russisch Ereveld. Bij andere 
oorlogsbegraafplaatsen is adopteren 
al langer gebruikelijk, zoals bij de Ne-
derlandse en geallieerde graven bij 
Kamp Amersfoort.

Misbruiker Bengaals 
kindertehuis  
moet gevangnis in
EDE/ARNHEM - Een 58-jarige Neder-
landse oprichter van een kinderte-
huis in Bangladesh, oud-Edenaar, is 
woensdag veroordeeld tot achttien 
maanden celstraf, waarvan zes maan-
den voorwaardelijk. De rechtbank in 
Arnhem acht bewezen dat de man in 
verschillende opvangtehuizen voor 
straatkinderen ontucht pleegde met 
minderjarige jongens.
De straf is aanzienlijk hoger dan de 
eis van de officier van justitie. Die 
had 240 uur werkstraf en een jaar 
voorwaardelijke celstraf geëist. De 
aanklager hield er bij die eis rekening 
mee dat de man overal wordt wegge-
pest, eerst uit Ede, later uit Utrecht. 
En ook in zijn laatste woonplaats Am-
sterdam verschenen pamfletten over 
hem. De rechtbank vindt een taak-
straf veel te licht voor het misdrijf.
Het misbruik had plaats tussen janu-
ari 2001 en augustus 2005. De recht-
bank kon net als de aanklager niet 
bewijzen dat de man gemeenschap 
met twee jongens had en een gehan-
dicapte jongen heeft verkracht. De 
jongens en sommige getuigen had-
den dat wel verklaard in een onder-
zoek van de Nederlandse christelijke 
stichting Dacca Home die in Neder-
land fondsen wierf voor het tehuis. 
Maar ze hebben hierover geen verkla-
ring afgelegd tegenover de politie
De stichting deed voor het eerst on-
derzoek naar de man in 2003 na ver-
moedens van misbruik. Dat leverde 
niets op. In 2005, toen ook het gerucht 
ging dat plaatselijke gezagdragers 
zwijggeld zouden hebben ontvan-
gen, schakelde de stichting een pater 
uit de oecumenische gemeenschap 
Taizé in Frankrijk in om de zaak te on-
derzoeken. Daarna kwam de kinder-
tehuisdirecteur naar Nederland. Na 
een gesprek met bestuurders van de 
stichting gaf hij zichzelf aan. Hij be-
kende de ontucht, maar niet de ge-
meenschap en verkrachting. De man 
was toen net bezig een kindertehuis 
in Nepal op te richten.

Straatsport op 
Fontanusplein Putten
PUTTEN - De Urban Sports Xperience 
(USX) komt morgen, vrijdag 25 juni 
naar Putten. Van 19.00 tot 21.30 uur 
is het Fontanusplein het toneel voor 
de meest uiteenlopende sporten voor 
jongeren van 12 tot 20 jaar. De toe-
gang is gratis. 
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