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Het geplaatste gedenkteken aan de Hunebed-
denweg bij het voormalige barakkenkamp in 
oktober 2020, is een initiatief van de Stichting 
Museum Vliegveld Havelte WOII. 
Zij heeft als doelstelling het realiseren van 
een museum op de Toegangspoort van het 
Holtingerveld over het voormalige vliegveld bij 
Havelte en het beheer en onderhoud van een 
collectie voorwerpen daarover. Daarnaast het 
organiseren van educatieve activiteiten over ge-
beurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog 
in de voormalige gemeente Havelte. 
Zie www.museumvliegveldhaveltewo2.nl

In de loop van 1942 besluiten de 
Duitsers een vliegveld aan te leggen bij 
Havelte, waarvoor duizenden mannen 
tewerk worden gesteld. Er wordt een 
start- en landingsbaan aangelegd en 
rolbanen, hangars, bunkers, werkplaat-
sen, soldatenbarakken etc. Voor de 
huisvesting van de tewerkgestelden zijn 
er drie barakkenkampen. Eén van deze 
kampen ligt aan de Hunebeddenweg, 
ten noorden van de Havelterberg. In 
eerste instantie worden in dit kamp 
gevangenen gehuisvest, bewaakt door 
gestichtsveldwachters uit Veenhuizen. 
Bovenop de berg staat luchtafweer-
geschut waarvoor een commandopost 
wordt ingericht in het Hunehuis. In 
februari 1944 wordt besloten dat ook 
gemengd gehuwde Joden, d.w.z. Joden 
die gehuwd zijn met een niet joodse 
vrouw, verplicht worden om op het 
vliegveld te gaan werken. Deze mannen 
komen uit het hele land en worden eerst 
gekeurd in Meppel, waarna ze naar het 
kamp worden gebracht, hun vrouw en 
kinderen thuis achterlatend. Zij worden 
met de gevangenen ondergebracht in 
12 houten barakken met een keuken en 
kantine. Het kamp wordt bewaakt en is 
omgeven door prikkeldraad. Bij lucht-

alarm liggen de barakken onder vuur en 
vlucht men de loopgraven in. 
De Joden zijn gescheiden van de 
strafgevangenen en hebben een eigen 
joodse kampcommandant. Het kamp ligt 
op een gevaarlijke plek en als eind mei 
1944 hun aantal oploopt tot plm. 500 
man, verhuist men naar een kamp bij de 
N.H. kerk.
De gevangenen blijven daar tot Dolle 
Dinsdag 5 september. In het najaar van 
1944 wordt het kamp aan de Hunebed-
denweg afgebroken.

Het kamp bestond uit 12 houten barak ken
met een keuken en een kantine. Het 
kamp is omgeven door prikkeldraad 
en wordt ontsloten naar de westkant. 
Linksonder ligt het Hunehuis.

Over de barakkenkampen 
en de gemengd gehuw-
de Joden in Havelte in 
oorlogstijd, is een publicatie 
verschenen die verkrijgbaar 
is bij de TIP op de Toe-
gangspoort en bij drukkerij 
J. en J. in Havelte.

De gemengd gehuwde Joden 
in Havelte in oorlogstijd


