
 

 

Nieuwsbrief oktober-november 2021 

Stichting 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. We zijn blij dat we u een nieuwe Nieuwsbrief kunnen sturen. 

Brochure PKN voor Israëlzondag 
In de bijlage van deze Nieuwsbrief treft u een brochure aan van de Raad voor Kerk en Israël 
van de PKN.  Wij willen u deze niet onthouden. 
Met deze brochure agendeert de Protestantse Raad voor Kerk en Israël het gesprek over de 
‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.  
Met deze uitdrukking verwoordt de Kerkorde (artikel I-7) de bijzondere relatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.  
Al direct aan het begin van de Kerkorde spreekt de Protestantse Kerk uit dat zij ‘delend in 
de aan Israël geschonken verwachting, zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van  
God’ (artikel I-1).  
De relatie met het volk Israël is daarom fundamenteel voor de Protestantse Kerk.  
Hoe helder dit statement ook is, geregeld komen er vragen naar de betekenis van 
‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.  
De Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil invulling geven aan de roeping van de kerk om 
‘leiding te geven aan de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van 
God met Israël en het gesprek met Israël’ (ordinantie 1-2-2).  
Met deze brochure reikt hij materiaal aan voor gesprek in gemeenten over de relatie kerk en 
Israël. Via zeven inhoudelijke thema’s wil de Raad verhelderen, richting wijzen en grenzen 
verkennen. Bij elk thema worden gedachten en visies weergegeven, wordt gewezen op 
wegen om te gaan, en worden gespreksvragen geformuleerd.  
Dit alles in gesprek met de eigen traditie in de Protestantse Kerk.  
Deze brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israël’ 
en over onze ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.  
Visies op Israël en op de relatie kerk en Israël zijn nog te vaak gepolariseerd.  
Het gesprek hierover is fundamenteel voor het verstaan van onze identiteit.  
Ik hoop van harte dat binnen de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers, 
en in kerkenraden en kringen van gemeenteleden het gesprek wordt aangegaan over de 
aangereikte thema’s. De zaak is het meer dan waard! 
René de Reuver, 
scriba generale synode PKN 
 

Joodse werkkampen in WO II 

De afgelopen tijd hebben wij onderzoek gedaan naar de Joodse Werkkampen, die er rond 
1942 in Nederland waren. We hebben het dan over rond de vijftig werkkampen. Het gros 
van de kampen is in de tijd na de oorlog afgebroken. In Nederland is er daarom heel weinig 
bekend over deze kampen. 



 Het idee om Joden in werkkampen te isoleren was niet nieuw. In Duitsland waren er al enkele 
jaren speciale werkkampen voor Joden. De Duitse bezetter zag diverse voordelen in het 
afzonderen van de Joodse mannen. Juist die groep zou logischerwijs het meeste verzet kunnen 
bieden als de deportaties naar het doorvoerkamp Westerbork en de vernietigingskampen in 
Polen en Duitsland eenmaal op gang kwamen. Door de mannen naar de kampen te sturen 
bleven in de steden de vrouwen, de kinderen, de zieken en de bejaarden over. Zij vormden  
een makkelijke prooi.  
De Joodse werkkampen waren een buffer voor de Joodse mannen voor Westerbork. De 
werkkampen stonden onder Nederlandse leiding en er heerste een redelijk regiem. In de 
meeste gevallen werd het regiem in de loop van augustus/september 1942 strenger 
aangehaald.    
Daarna op 2 en 3 oktober 1942 -tijdens het Joodse feest Grote Verzoendag- werden de Joodse 
mannen weggevoerd naar het doorgangskamp Westerbork.  
Op hetzelfde moment werden de vrouwen, de kinderen en de verdere familie in de steden 
opgepakt en ook weggevoerd naar Westerbork. Alles onder de noemer dat de familie weer 
herenigd werd. 
Op 2/3 oktober kwamen zo ongeveer 10.000 Joden aan in Westerbork. Allen werden enige 
dagen later afgevoerd naar Duitsland en Polen. Zeer weinigen hebben dat overleeft. 
 
De stichting Blaas de Bazuin is van mening dat er in de plaatsen of regio’s, waar deze 
wegvoeringen plaatsvonden, verootmoediging moet plaatsvinden. We zijn bezig om van elk 
kamp een dossier te maken en we zijn op zoek naar contacten in deze plaatsen om al of niet 
met andere instanties (bijv. Kerk & Israël) een verootmoedigingsavond te organiseren.  Graag 
zien we uw reactie tegemoet.  
 
Onderstaand vindt u de plaatsen waar we onderzoek naar doen. Mocht u kennis hebben van 
zo’n kamp in uw woonplaats laat het ons dan weten. info@blaasdebazuin.nl  
 
Kamp Arriën bij Ommen, Kamp Erika bij Ommen, Kamp Baldehaar bij Kloosterhaar, Kamp 
Beugelen bij Staphorst, Kamp Conrad bij Rouveen, Kamp  het Wijde Gat bij Den Hulst, Kamp 
Bruinhorst bij Ederveen, Kamp ’t Schut bij Ede, Kamp de Beetse bij Jipsinghuizen, Kamp De 
Bruine Enk te Nunspeet, Kamp De Fledders bij Norg, Kamp De Landweer bij Elsloo, Kamp de 
Vanenburg in Putten (Gld), Kamp De Vecht, Kamp De Wite Peal, Kamp De Witte Brink, Kamp 
De Zomp bij Ruurlo, Kamp Diever A en Diever B, Kamp Echten, Kamp Geesbrug, Kamp 
Gijsselte, Kamp De Beetse bij Sellingerbeetse, Kamp It Petgat bij Bleswijke, Kamp Kremboong 
bij Tiendeveen, Kamp Lievelde, Kamp Linde. Kamp Mantinge, Kamp Molengoot bij 
Collendoorn, , Kamp Oranjekanaal, Kamp Orvelte, Kamp Overbroek bij Kesteren, Kamp 
Palästina, Kamp Ruinen, Kamp Schaarshoek, Kamp Stuifzand, Kamp Twilhaar bij Nijverdal, 
Kamp Vledder, Kamp Ybenheer bij Fochteloo. Kamp Amersoort en Kamp Vugt. 
Bij enkele kampen wordt nog onderzocht of er ook Joden hebben gezeten. Wordt vervolgd. 
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