
Fientje, Facebook-hit vanuit gene zijde, bijdragen en reacties via Facebook en 
e-mail van onder andere Patricia, Annefien, Josette, Fieke, kleinkinderen van 
Josephina van der Putten – van Dijk. 
 
De likes en het (met elkaar) delen van het artikel over Fien waren gezien de 
registraties op mijn site, uitbundig. Van het zuiden in Portugal tot in Waalwijk 
werd met veel instemming gereageerd op het artikel. Een hit vanuit gene zijde 
zou je kunnen zeggen.  
 

Een substantieel deel van de kleinkinderen van Fien van der Putten – ik 
vermoed dat Fien vele kleinkinderen had/heeft – reageerden op het 
artikel met hartverwarmende reacties. Via hen kreeg ik af en toe ook een 
kijkje in de keuken van het alledaagse en paranormale leven van haar, 
zoals over het gebruik van de wichelroede.  
 
Dat oma tijdens haar leven al een hit was getuigen de aantallen 
kleinkinderen (en hun kinderen) die naar haar vernoemd zijn. Een van de kleinkinderen schreef: ´Er zijn vele verhalen meer, jammer genoeg niet 
vastgelegd. Een boek over haar zou nog mooier zijn, wie weet pakt dit 
iemand op.´ 
 
Een interessante suggestie. Een tijdsdocument, niet alleen voor de 
familie, maar ook voor zieken en al diegenen die goede Zorg verdienen 
op een meer natuurlijke manier, nationaal en internationaal. Zeker in een 
tijd dat de farmaceutische industrie als een maffia steeds meer om zich 
heen slaat, ziektes creëert om medicijnen agressief aan de man te 
kunnen brengen, miljoenen spendeert om huisartsen, specialisten en 
patiëntenorganisaties te domineren, en fuseert (Bayer) met monsters als 
zaadveredelaar Monsanto die onze gewassen ruïneert.  
 
Nou ben ik (gelukkig) niet de Paus van Rome, de hemel beware me, 
maar ingeval ik in zijn vaalwitte Argentijnse slippers zou staan, zou ik 
Fien om te beginnen zalig verklaren, en wel op basis van haar spiritueel-
religieus contact met moeder natuur, waar op een scheutje Becelolie na, 
geen multinational of farmaceut aan te pas kwam.  
 

Met dank aan Patricia, Annefien, Josette en Fieke. 
 
Jerez de la Frontera, 26-09-2016 


