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Docentenhandreiking  

Oorlog in je buurt

Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen nadenken over 
de oorlog in hun buurt.  Ze onderzoeken wat er 
tijdens de oorlog in deze omgeving gebeurd is en 
praten erover met mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt of verhalen kennen over de oorlog. 

Doel  van de les
De leerlingen kunnen door het doen van klein 
onderzoek verhalen opdiepen uit de oorlog; wat 
gebeurde er in deze buurt? En wat zien we daar nu 
van?

Werkvorm
Stap 1
De docent introduceert de les en kan daarbij gebruik 
maken van de achtergrondinformatie voor zover de 
docent daar behoefte aan heeft.  

Stap 2 
De leerlingen werken in hun onderzoeksboekje de 
opdrachten uit. Het boekje is gebaseerd op een 
lesproject ‘Oorlog in mijn buurt’. 

Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?

Extra suggestie:
Het interview kan in groepjes gedaan worden, maar 
ook klassikaal. Dan nodigt de docent iemand uit en 
mogen geselecteerde leerlingen een vraag stellen. 

Tijdsduur 
De docent kan zelf bepalen hoeveel tijd in de klas 
aan dit onderdeel besteedt wordt. Een aantal taken 
kunnen als huiswerk meegegeven worden. 

Lesbenodigdheden
•  Computers met internet
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen  
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In de laatste dagen van de oorlog naderden 
Canadese en Poolse eenheden de regio vanuit 
Almelo en Wierden. Duitse militairen boden 
hardnekkig tegenstand. Om elke boerderij werd 
gevochten en velen werden in brand geschoten. 
Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS-ers) 
waren actief en boden de geallieerde militairen zo 
goed als ze konden ondersteuning. In de vroege 
morgen van 6 april 1945 trekt een groep Duitsers, 
circa 45, zich terug, nadat ze een vergeefse poging 
hebben gedaan om de brug bij Geerdijk op te 
blazen, BS-ers hadden dat weten te verijdelen. Een 
groep BS-ers, ongeveer vijftien, uit Mariënberg en 
Beerzerveld zetten de achtervolging in. De Duitsers 
verschansten zich achter een boerderij aan de 
Eerste Polderweg en het kwam tot een vuurgevecht. 
Aanvankelijk bleek de Duitse overmacht, zowel wat 
wapens als aantal betreft. De verzetsmensen wisten 
echter de beschikking te krijgen over een zwaarder 
wapen, een bren-gun, en de kansen keerden.

De gehele ochtend duurde het schieten en toen 
omstreeks 13.00 uur de Canadezen kwamen, 
trokken de Duitsers zich terug, richting Beerze. De 
gewonden werden zo snel mogelijk overgebracht 
naar het ziekenhuis in Almelo. Er waren drie doden 
te bespeuren waaronder Geert Oosterveen, H.J. 
Schipper en Gerrit Willem Nijboer. De laatste was 
geboren te Ambt Ommen, woonde in Beerze en was 
daar landbouwer. In Beerzerveld is later een straat 
naar hem genoemd. Hij is 27 jaar geworden.

 De bevrijding, 7 april 1945, werd gevierd in de 
wetenschap van het verlies van acht gevallenen. 
Onder hen Klaas Huibers, stationschef te 
Mariënberg. Hij zat ondergedoken op boerderij “De 
Bruinhof” van de familie de Bruin aan de Stenendijk 
in Beerzerveld. Hij was opgepakt bij een overval op 
de boerderij door landwachters en gevangen gezet 
in Almelo. Op 8 maart 1945 is hij gefusilleerd door 

de Duitsers bij de Woeste Hoeve.  Op 26 maart 1945 
kwam spoorwegmedewerker Harm de Lange, lid 
van de Binnenlandse Strijdkrachten, om het leven 
in een gevecht met de Duitsers bij het station van 
Mariënberg  toen een spoorlijn werd opgeblazen.
De gereformeerde predikant Pieter Hendrik Wolfert 
werd op 29 maart 1945 in Wierden gefusilleerd. 
Een naar hem in Mariënberg genoemde straat 
herinnert aan deze markante en karaktervolle 
predikant. Wolter Oordt, naar hem is ook een straat 
in Beerzerveld genoemd en Mannes Grendelman 
worden bij een massa-executie op 2 maart 1945 in 
Varsseveld gefusilleerd.

In Mariënberg staat het monument “Moeder en 
Kind” in brons gegoten. Het kind zoekt  troost bij 
moeder en het symboliseert het diepe menselijk 
leed dat de Tweede Wereld Oorlog heeft aangericht. 
Het monument werd 30 augustus 1952 onthuld. De 
namen van de acht gevallenen zijn vereeuwigd op 
de stenen sokkel: H. de Lange, P.H. Wolfert, G.W. 
Nijboer, W. Oordt, G. Oosterveen, M. Grendelman, 
H.J. Schipper en  K. Huibers.

Ter nagedachtenis aan Klaas Huibers en Harm de 
Lange heeft jarenlang een bronzen gedenkplaat  in 
het NS-station in Mariënberg gehangen. Deze plaat 
werd in mei 1990 verplaatst naar het NS-station van 
Hardenberg. Mei 2005 is de herinneringsplaat als 
monument teruggeplaatst in Mariënberg.

Vanaf 1944 werd het illegale verzet actiever. Er 
vonden sabotageacties plaats, zoals op de spoorlijn 
Almelo-Mariënberg. Een aantal verzetsmensen 
organiseerde zich in de groep Salland. Deze werd 
vanuit Hoge Hexel aangestuurd door kapitein 
Evert Lancker. Onder leiding van commandant Jan 
Nieboer werd een verzetsgroep uit Vroomshoop, 
Mariënberg, Beerzerveld, Daarlerveen en Daarle 
actief in Stegeren, nota bene onder de rook van het 
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beruchte kamp Erika. Er werd samengewerkt om 
de gedropte wapens, voedsel en ook geallieerde 
militairen op de juiste bestemming af te leveren. 
Frits Haselhoff voerde vóór en tijdens de Bevrijding 
de verzetsgroep in Vroomshoop aan.

Bron: http://www.beerzerveldmarienberg.nl/
site/dodenherdenking-1945-2010-in-memoriam-8-
gevallenen/
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onderzoekschrift
oorlog in mijn buurt

Met dit schrift onderzoek je de Tweede Wereldoorlog in je eigen buurt. Je praat erover met klasgenoten 
en wellicht ook met mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt of nog verhalen kennen. Als je het 
onderzoek af hebt, weet je wat er zich hier in de oorlog afspeelde. 

Praatopdracht
Ken jij oorlogsverhalen en oorlogsmonumenten in de buurt? Schrijf ze hier op en teken de monumenten 
op de kaart. Je kunt er ook nog foto’s bij plakken als je die hebt (tip: zoek online naar afbeeldingen met 
zoekwoorden oorlogsmonument en Mariënberg of maak zelf een foto met je telefoon)
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onderzoekschrift

Hoe heet één van de twee oorlogsmonumenten in Mariënberg? En wanneer is het er 
neergezet?

Weet je ook wie het gemaakt heeft ? en wat het voorstelt?

In 2012 is het beeld gestolen! Maar gelukkig in 2013 een nieuw beeld geplaatst. 
Kun je via internet achterhalen of dit exact hetzelfde beeld is? 
(tip: zoek met zoekwoorden oorlogsmonument en Mariënberg)
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Zoekopdracht
Ga samen achter de computer zitten en vul in:
Mijnstadmijndorp, klik vervolgens op ‘zoeken’
Vul bij ‘filter op locatie’ in ‘ Mariënberg’
Je krijgt nu alle afbeeldingen (38 stuks) uit de beeldbank van Mariënberg

Welke foto’s zijn van na de tweede wereldoorlog?

Welke hebben met de oorlog te maken?

Print twee foto’s die je het mooist vind en plak ze hier op
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praatopdracht
Interview. Ken jij iemand, je (oud) opa of oma bijvoorbeeld, die de oorlog nog heeft meegemaakt? Of iemand 
die veel weet van de oorlog? Of iemand die verhalen kent? Ga diegene dan interviewen.

Bedenk wie je gaat interviewen. 

Bedenk wat je wil weten en stel dan een paar interviewvragen op. Voorbeeldvragen zijn:
Waar woonde u tijdens de oorlog of hoe oud was u tijdens de oorlog?
Bent u bang geweest tijdens de oorlog?
Kende u mensen uit het verzet?

Begin het interview nooit met meteen vragen stellen, maar om de sfeer wat makkelijker te maken kun je het 
even hebben over het weer, over de buurt of je school.

Nog een paar tips: interviewen is luisteren en doorvragen; luister dus goed naar het antwoord dat iemand 
geeft. Dat geeft ook aan dat je zelf geïnteresseerd bent in zijn of haar verhaal. Als je goed luistert ontstaat er 
vaak ene nieuwe vraag in je hoofd, die je nog niet eens opgeschreven had. 

Stel hieronder je vragen op

Schrijf hieronder een verslag van het interview
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Zoekopdracht
Het verzet. In deze buurt was er veel verzet tegen de Duitse nazi’s. Als je verzet pleegde tegen hen dan liet 
je zien dat je het niet met hen eens was. Verzet kan op verschillende manieren; mensen schreven “ OZO” op 
de muur dat staat voor “ Oranje zal Overwinnen”. Of mensen staken een lucifer in hun knoopsgat met het 
oranje kopje omhoog dat symbool stond voor “ Oranje Boven”. Als je hierop betrapt werd kreeg je meestal 
een boete. Waarschijnlijk hebben er rond 100.000 mensen in het verzet gezeten. 
Er was ook gewapend verzet. Daarbij zetten verzetsleden geweld in tegen nazi’s. Ze schoten hoge Duitse 
officieren dood of staken kantoren van de nazi’s in brand. Alles om het de bezetter zo moeilijk mogelijk te 
maken. Soms werden ze daarvoor zelfs gedood.  

De omgeving van Mariënberg en Beerzerveld kende ook een actieve groep verzetsleden. Deze hoorden bij de 
zogenaamde BS ofwel Binnenlandse Strijdkrachten. Zij hielpen de Canadezen die vanuit Almelo kwamen om 
dit gebied te bevrijden. Er kwamen uiteindelijk 8 verzetsmensen om, die we nu verzetshelden noemen:
 De namen van de acht verzetsmensen zijn: H. de Lange, P.H. Wolfert, G.W. Nijboer, W. Oordt, G. Oosterveen, 
M. Grendelman, H.J. Schipper en  K. Huibers.

Ter nagedachtenis aan Klaas Huibers en Harm de Lange heeft jarenlang een bronzen gedenkplaat  in 
het NS-station in Mariënberg gehangen. Deze plaat werd in mei 1990 verplaatst naar het NS-station van 
Hardenberg. In mei 2005 is de herinneringsplaat als monument teruggeplaatst in Mariënberg. Heb je hem 
wel eens bekeken? 
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Zoekopdracht
Ter ere van verzetshelden werd soms een straat naar hen vernoemd. Kijk op de kaart welke straat in 
Mariënberg is naar een held vernoemd? 
TIP: Gebruik Google om de digitale kaart te openen om het beter te bekijken!

 En welke straat in Beerzerveld?
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