
ACHTERGROND

H et is precies 75 jaar geleden dat joodse  
dwangarbeiders die in de oorlog in Barak 
Linde gevangen zaten, werden afgevoerd 

naar het nabijgelegen Westerbork. Barak Linde 
was één van de barakken in een werkkamp in 
Drenthe. Nu is een stichting opgericht om deze 
enige overgebleven barak in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen. Robin Winters (20) 
en drie medestudenten bouwkunde aan 
het Alfa-college uit Hoogeveen zijn deze 
uitdaging aangegaan. “De barak stond 
oorspronkelijk in Linde, vlakbij Zuidwolde, 
waar de joodse dwangarbeiders onder meer 
de heide moesten ontginnen. Aan het einde 
van de oorlog werden velen van hen naar 
Westerbork gebracht en vandaaruit naar 
Duitse concentratie- en vernietigingskampen.” 

HERDENKINGSMONUMENT
De gerenoveerde barak komt straks in het cultuur-
historisch museum De Wemme in Drenthe te staan. 
De fundering wordt binnenkort gelegd, vertelt Robin. 
“We willen er een herdenkingsmonument van maken. 
Daarom zijn we ook op zoek zijn naar mensen die 
over deze periode kunnen vertellen. Dat maakt deze 
geschiedenis compleet. Dat kunnen mensen zijn die 
zelf daar ooit gevangen hebben gezeten, of nazaten, 
familieleden en bekenden. Het is zo belangrijk dat 
de verhalen weer tot leven komen. We willen graag 
weten hoe de omstandigheden waren: hoe mensen 
daar leefden en sliepen en wat ze naast de heide  
ontginnen allemaal nog meer moesten doen.”

HEEL ZWAAR
Robin vindt het belangrijk dat de gruwelijkheden 
uit de Tweede Wereldoorlog nooit worden vergeten. 
“Ook voor de generaties na mij. Ik hoor mijn 
generatiegenoten wel zeggen dat de oorlog al zo 
lang geleden is en ver van ze afstaat. Dat vind ik 
een kwalijke zaak, want er zijn zo veel mensen 
omgekomen. Ook mensen die toen mijn leeftijd 

Studenten herbouwen momenteel de Drentse Barak Linde waar in de oorlog 
joodse dwangarbeiders verbleven. Voor dit project zijn ze op zoek naar  
verhalen uit die tijd en ze doen daarom een oproep aan nabestaanden. 

hadden, hebben het heel zwaar gehad. Verplaats 
je daar eens in. Voor mij persoonlijk is het ook een 
belangrijk project. Mijn overgrootvader, de vader 
van mijn oma, zat in het verzet en is overleden in 
een concentratiekamp. Het is de bedoeling dat in de 
barak verhalen en spullen uit die tijd samen worden 
gebracht als eerbetoon.”

DUURZAAM BOUWEN
Ook studenten van andere opleidingen en van het 
Terra college in Meppel zijn bij het project betrokken. 
Robin: “De opdracht is om Barak Linde niet alleen 
in de oude staat terug te brengen, maar ook op een 
zo duurzaam mogelijke manier. Er komt onder meer 
een huisje bij de barak met zonnepanelen op het 
dak en we gaan regenwater opvangen om te kunnen 
her gebruiken. Eind dit jaar hopen we met alles klaar 
te zijn en het publiek te kunnen uitnodigen.”  

‘Deze geschiedenis mag 
niet vergeten worden’
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OPROEP    WAT WEET U VAN BARAK LINDE?

Bent u bekend met deze periode rond Barak Linde 
en wilt u uw verhaal delen, stuur dan een mail 
naar redactie@maxmagazine.nl 
Rechtstreeks met Robin Winters contact opnemen 
kan ook: ra.winters@student.alfa-college.nl

Boven: studenten van het Alfa-college 
bij de restanten van Barak Linde.
Links: Eén van de zeer weinige foto’s 
van het complex tijdens de 
oorlogsjaren.

Barak Linde.
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