
 

Nieuwsbrief september 2020 

Blaas de Bazuin is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en Europa) op te 
roepen zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaderen, in het bijzonder voor de zonden 
tegen het Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde – en die hebben 
uitgemond in de Shoah, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.  

Interkerkelijke herdenkingsavond 
Op D.V. zaterdag 3 oktober - wordt in de Hervormde Dorpskerk te Nunspeet (Dorpstraat 
12, 8071 BZ) een interkerkelijke avond gehouden van herdenken, verootmoediging en 
schuld belijden. Op deze datum werden in 1942 vanuit werkkamp 'De Bruine Enk' aan de 
Hullerweg te Nunspeet plm. 60 Joodse dwangarbeiders weggevoerd naar Westerbork,  
U wordt hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen. Aanvang half acht. Medewerking 
wordt verleend door het Tehilla Ensemble, dat op stille momenten Joods religieuze muziek 
ten gehore brengt en door diverse plaatselijke sprekers. De toegang is gratis, maar er is wel 
een collecte.  
In verband met de coronamaatregelen is vooraanmelding noodzakelijk. Dit kan per email: 
kerkenisrael@hervormdnunspeet.nl  of eventueel per telefoon: 0341-254051 
 
Herdenken, verootmoedigen, schuldbelijden 
2020 is vooraf getypeerd als jubileumjaar: 75 jaar geleden werd ons land bevrijd van de 
bezetter. Dit heugelijke feit mag worden gevierd; er waren dan ook vele festiviteiten 
voorbereid. Daarnaast is het tevens een jaar van herdenken. Dat zouden we met name doen 
in de maanden april en mei: “opdat wij niet vergeten” de vele oorlogsslachtoffers en -helden. 
Helaas moesten de meeste herdenkingen worden uitgesteld (tot a.s. najaar?) of 
geannuleerd. Eén van deze herdenkingen in ons dorp vindt de laatste jaren plaats bij de 
gedenksteen aan de Hullerweg. Deze houdt de herinnering levend aan het 
dwangarbeiderskamp “De Bruine Enk”. Op 3 oktober 1942 werden ca. 60 Joodse mannen 
weggevoerd naar Westerbork om vervolgens op transport te worden gezet naar één van de 
vernietigingsoorden van de Nazi’s. Dit transport was één van de vele die vanuit ons land 
hebben plaatsgevonden, met als ‘resultaat’ de moord op meer dan 100.000 Joden. Dit grote 
aantal – dat Europa breed opliep tot 6 miljoen! – mag ons wel brengen tot verootmoediging. 
Ook wij, Nederlanders hebben het laten gebeuren en het is goed en nodig onze collectieve 
schuld te bekennen tegenover de HEERE en Zijn volk. Dit najaar, op de avond van de 
hiervoor genoemde dag van transport (3 oktober) willen wij daarom een interkerkelijke 
bijeenkomst houden in de Hervormde Dorpskerk, een avond van informatie, herdenken, 
verootmoediging, gebed en belijden van schuld. 
 
Opdat wij niet vergeten 
Op verschillende plaatsen in ons dorp stonden borden met als titel “Nunspeet herdenkt” 
met daarop foto’s uit de oorlogstijd en ook de hierboven geplaatste zin. 75 jaar bevrijding  



 

 
krijgt in ons land – en dus ook in de Gemeente Nunspeet – extra aandacht, en dat is goed en 
nodig, zeker omdat het grootste deel van onze dorpsgenoten W.O. II niet heeft meegemaakt. 
[Het is dan ook bijzonder jammer, dat dit jaar herdenkingen vanwege coronamaatregelen 
moesten worden uitgesteld, dan wel versoberd] 
Vrijheid en vrede lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat allerminst. De dagelijkse berichtgeving 
maakt ons dat telkens op niet mis te verstane manier duidelijk. Eén van de wezenlijke 
onderdelen is de herdenking van de vele oorlogsslachtoffers op de 4e mei. Deze vindt in onze 
gemeente onder meer plaats aan de Plaggeweg in Vierhouten, waar zich een monument 
bevindt, ter herinnering aan 8 Joodse slachtoffers uit het ‘verscholen dorp’.   
 
Ook wordt in oktober sinds 2017 een bijeenkomst gehouden bij de gedenksteen, die is 
geplaatst in de nabijheid van de kruising van Hullerweg en Waterweg (de ingang van “Het 
korps levende have” van de politie). Hierop is als indringend opschrift te lezen: “Wie een 
Joodse ziel verwondt slaat de oogappel van de Eeuwige”. 
‘Opdat wij niet vergeten’: het werkkamp “De Bruine Enk”, dat daar in de beginjaren van W.O II 
heeft gestaan. Op 3 oktober 1942 (Yom Kipoer!) werden hiervandaan zo’n 60 Joodse 
dwangarbeiders, samen met velen uit andere werkkampen, afgevoerd naar Westerbork om 
vervolgens te worden getransporteerd naar één van de vernietigingsoorden. Deze 
gedenksteen werd toen onthuld door burgemeester Breunis van de Weerd, samen met 
opperrabbijn Binyomin Jacobs. In zijn toespraak merkte de laatste op, dat hij het zeer 
waardeerde, dat dit gedenkteken daar nu is geplaatst, maar dat het toch wel erg lang heeft 
geduurd (75 jaar!) voordat daar van is gekomen. Blijkbaar is een dergelijke afstand in de tijd: 
nodig om open en duidelijk excuses uit te spreken richting de Joodse gemeenschap in ons land 
ze kwamen zowel van de koning , van de premier als van de NS! 
Herdenkingen als deze roepen onwillekeurig gedachten op aan het onvoorstelbaar grote 
aantal Joden, dat tijdens de oorlog ter dood is gebracht: 6 miljoen! Vanuit Nederland zijn 
ongeveer 107.000 Joden via Westerbork weggevoerd naar de vernietigingskampen in o.a. 
Duitsland en Polen; slechts ruim 5.000 hebben deze overleefd. Hoe heeft het zo ver kunnen 
komen? 
 
De Holocaust 
Joodse mensen spreken liever over “Shoah” (= vernietiging), want met “Holocaust” wordt 
verbranding, offer aangeduid. Wat heeft de nazi’s onder leiding van Führer Adolf Hitler er toe 
gedreven het hele volk der Joden te willen vernietigen? Wetenschappers hebben na W.O II 
geprobeerd dit dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid min of meer te duiden. In 
ieder geval komt uit hun onderzoekingen duidelijk naar voren, dat “het Joodse ras” waarover 
de eeuwen door allerlei leugenachtige verhalen zijn doorverteld, moest worden uitgeroeid. 
Het is schokkend te noemen, dat Hitler en consorten zich voor hun macabere besluit hebben 
kunnen beroepen op vele kerkelijke uitspraken vanaf de vroege kerk tot en met de twintigste 
eeuw! 
 
Schuldbelijden? 
Voor het inzicht, dat er een bloedschuld op Europa – en dus ook op Nederland – ligt vanwege 
de Shoah, is blijkbaar driekwart eeuw afstand nodig.  Daaruit blijkt duidelijk, dat wij als volk 
en de Kerk medeschuldig zijn aan eeuwenlange verguizing en vervolging van het Joodse volk, 
met de Holocaust als absoluut dieptepunt. Het zou heilzaam zijn als de kerken, als wij zelf dus, 
deze schuld onder ogen willen zien, die willen dragen en ook openlijk belijden tegenover de 
HEERE, de God van Israël en tegenover Zijn volk. Dat is de boodschap die wij op de avond  



 

 

 

 

van 3 oktober 2020 willen uitdragen. De profeten Nehemia en Daniël kunnen ons hierbij tot 
een lichtend voorbeeld zijn! (zie Nehemia 1 en Daniël 9).  

________________________________________ 

Drs. Marinus ten Brinke – 20 augustus 2020 
Voorzitter van de organiserende Interkerkelijke commissie te Nunspeet 
 

Blaas de Bazuin mocht de interkerkelijke commissie adviseren bij de organisatie. 

 
Werkkamp de Bruine Eng te Nunspeet 

 

 
Herdenkingsmonument ‘De Bruine Enk’ te Nunspeet 
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