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VAN DE BEHEERCOMMISSIE 
 
75 jaar bevrijding 

Wim en Marianne van der Wijk waren op 24 maart 2020 huiswacht in een voor gasten 
gesloten Hunehuis. Het was die dag precies 75 jaar geleden dat het vliegveld van Havelte, 

niet ver van het Hunehuis, zwaar gebombardeerd werd. Ook toen was het Hunehuis 
gesloten. Gelukkig werd het huis niet geraakt. 
Wim van der Wijk stuurde onderstaande bijdrage in. Dinsdag 5 mei 2020, de dag waarop wij 

75 jaar bevrijding vieren, leek de beheercommissie een mooi moment om zijn bijdrage te 
publiceren.  

 
Zaterdag 24 maart 1945 
Amerikaanse rapporten vermelden op zaterdag 24 maart 1945: 

“Missie 282, Steenwijk/Havelte, 24 maart 1945. Vier squadrons van de 390-ste 
Bombardement Group van de achtste Amerikaanse Luchtmacht, opererend met B -17 

Vliegende forten vallen het vliegveld Steenwijk-Havelte aan. In totaal werden 1384 Genereal 
Purposebommen van 100 pond geworpen, die vrijwel alle op het veld vielen, het merendeel 
op de startbaan. Het veld kan worden afgevoerd van de actieve vliegveldenlijst.  
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Het zal omstreeks 9 uur in de morgen zijn geweest toen 
niet minder dan 120 grote Amerikaanse 

bommenwerpers, in strakke formatie vliegend, 
regelrecht op het doel te Havelte afstevenden.  
Een majestueus gezicht: de logge bommenwerpers op 

niet al te grote hoogte vliegend. Boven het vliegveld  
gekomen werden de bomluiken geopend en duidelijk 

waarneembaar op de grond kon men de reeksen 
bommen in de 
richting van de 

aarde zien suizen. 
De kisten die hun 

lading kwijt waren 
vlogen nog een 
eindje door, 

teneinde hen die na hen 
kwamen ongestoord hun 

werk te kunnen laten 
doen, en bogen vervolgens af om weer te verdwijnen  in de 
richting van ‘Good old England’. Bij nadere beschouwing bleek 

het een precisiebombardement te zijn geweest. Ten tweeden 
male was het vliegveld Havelte totaal van de kaart geveegd 

en thans voorgoed”. 
Tot zover een citaat uit het boek Bezetting en Verzet van W. 

Bakker  
 
Het Hunehuis is afgesloten en wordt niet geraakt. Wel wordt diezelfde dag er tegenover het 

voormalige Jodenkamp zwaar gebombardeerd.  
 

Dinsdag 24 maart 2020, 75 jaar later  
Het is evenals 75 jaar geleden, vandaag een strak blauwe 
hemel. Het is iets kouder, maar de wind is ook matig vanuit 

zuidoostelijke richting. Ook nu komt het leven op de 
Havelterberg tot stilstand.  

Door het coronavirus valt het openbare leven stil. Wij zitten in 
quarantaine in het Hunehuis. Het huis is afgesloten en mogen 
niemand toelaten.  

Het is tijd 
voor 

reflectie. 
Waarden kantelen, gezondheid staat met 
stip op 1.  

De natuur laat evenwel van zich horen, de 
narcissen bloeien en de vogels  fluiten hun 

lied.  
De plek van het voormalige Jodenkamp 
ligt er blakend in de zon verstild blij. De 

verhalen van de dagboeken van de Joden 
zoemen door mijn hoofd. Het is tijd voor 

een stille wandeling.  
Hoe kunnen we beter zorgen voor elkaar 
en onze aarde ? Het is tijd voor een nieuw verhaal.  

 
Het Hunehuis, 24 maart , Wim van der Wijk 


