
 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE DOCENT 

 
ALGEMEEN 
 
In dit project gaan leerlingen aan de slag met sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Markelo. 
Tijdens een gecombineerde fiets-/wandeltocht van 7 km bezoeken zij een aantal unieke sporen,  
die bewaard zijn gebleven of gereconstrueerd, waardoor het verhaal van Markelo in de Tweede 
Wereldoorlog zichtbaar blijft en meer tot de verbeelding spreekt.  
 
Aan de orde komen de volgende thema’s: 

* oorlog en macht  
* onderdrukking 
* voedselschaarste (distributie) 
* jodenvervolging 
* het verzet 
* vergelding 
* de bevrijding 
* herdenken 
* vrede en vrijheid 

 
De leerlingen voorbereiden op de beleving van het erfgoed door het activeren op basis van beschikbare 
documentatie en informatie. De belangrijkste documentatie is het bronnenboek “Markelo in de 2e 
Wereldoorlog” uitgegeven door Stichting Heemkunde Markelo. Hierin vind je specifieke informatie over de 
oorlogsgeschiedenis van Markelo, die ook aansluit bij de te bezoeken plekken. Dit boek is in het bezit van alle 
basisscholen. 
 
Om een mooie samenhang te geven kun je aansluiten bij de lessen uit de eigen geschiedenismethode.  
 
Verder is er interessant materiaal over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen te vinden op diverse 
websites zoals  
 
*  www.4en5mei.nl/onderwijs  met o.a. Het 4 en 5 mei denkboek en Adopteer een Monument 
*  www.entoen.nu (geschiedeniscanon) https://www.entoen.nu/nl/tweedewereldoorlog 
*  Klokhuisaflevering over WO II: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2789/Tweede%20wereldoorlog 
*  Klokhuisaflevering over de bevrijding: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3528/Bevrijding 
*  www.tweedewereldoorlog.nl/onderwijs 
*  ook op  www.schooltv.nl is veel over de Tweede Wereldoorlog te vinden 
 
Specifieke informatie over de luchtoorlog boven Markelo is te vinden op de website www.memorialmarkelo.nl 
(voorwoord wordt nog geactualiseerd) en op Facebook Fallen Airmen Memorial Markelo. 
 

  



 
 

DE FIETSTOCHT 
 
Tijdens de fiets-/wandeltocht van 7 km, duur ca.2 uur (incl. reistijd), worden de volgende sporen bezichtigd: 
 
1. Het Beaufort, voormalig gemeentehuis van Gemeente Markelo. 

a. Op 4 februari 1944 pleegden verzetsmensen uit Markelo en omgeving een overval op de kluis, 
waarbij de voorraad distributiebonnen en het gehele bevolkingsregister werden buit gemaakt. 
b. Bevrijdingsplaquette ter nagedachtenis aan de Canadese Bevrijders. 

 
2. a. Verwijzing met foto naar voormalig Hotel Lichtendahl, dat als hoofdkwartier van de Duitse bezetter 

fungeerde. 
b. Verwijzing met foto naar voormalige Dorpsschool, dat door de Duitsers als kazerne werd ingericht 
en naar de loopgraven bij de school, waarin de schoolkinderen dekking moesten zoeken bij luchtalarm. 
 

3. Gemeentelijk Oorlogsmonument op Het Beaufortplein, waarmee alle 42 Markelose en in Markelo 
gevallen oorlogsslachtoffers herdacht worden. Dit monument is in 1995 in het kader van het project 
“Adopteer een Monument” geadopteerd door de leerlingen van groep 8 van alle Markelose 
basisscholen, die hier jaarlijks alle namen van de oorlogsslachtoffers op lezen en bloemen leggen op 
Bevrijdingsdag 8 april of Herdenkingsdag 4 mei. 

 
4. Onderweg staan we even stil bij woning Bergweg 28, waar de joodse familie Schlosser gewoond heeft 

en van waaruit ze afgevoerd zijn naar het naar het concentratiekamp. 
 
5. Daarna staan we even stil waar het voormalig hotel Markelosche Berg gestaan heeft, dat ook door de 

Duitsers gebruikt werd als onderkomen. 
 
6. Het Overijssels Verzetsmonument op de Markeloseberg, waarmee alle 470 omgekomen Overijsselse 

verzetsstrijders geëerd worden. 
 

Daarna gaan we naar de Kattenberg voor bezichtiging van: 
 
7. Duitse loopgraven, welke nog in originele staat aanwezig zijn. 
 
8. Bomkuil, ontstaan door een afgeworpen geallieerde vliegtuigbom. 
 
9. Silhouet (reconstructie) van een gevallen piloot, wiens bommenwerper aan de Traasweg neerstortte. 
 
10. Dikke Steen, dat na de oorlog gebruikt zou worden als monument voor de oorlogsslachtoffers. 
 
11a. Onderduikershol / Jodenkuil (reconstructie) 
11b. Daar vertellen we ook het verhaal van de Jodenkuil (reconstructie) op de Hulpe, waar de joodse familie 

Hoek ruim 1,5 jaar ondergedoken heeft gezeten en zelfs een kind is geboren. 
 
12. Crashlocatie Stirling Bommenwerper, met vliegtuigmotor als monument voor de omgekomen 

bemanning. 
 
13. Ereveld op de Algemene Begraafplaats met 17 oorlogsgraven van geallieerde piloten met propeller-

monument en verder graven van 1 Markelose soldaat, 4 verzetsstrijders en 2 burgerslachtoffers. 
De oorlogsgraven zijn in 1995 in het kader van het project “Adopteer een Monument” als monument 
geadopteerd door de leerlingen van groep 8 van alle Markelose basisscholen, die hier jaarlijks bloemen 
leggen op Bevrijdingsdag 8 april. (of Herdenkingsdag 4 mei.) 


