Andere Tijden in de klas
Duitse soldaten over de
slag om Arnhem
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Na de invasie in Normandië proberen de
geallieerden snel door te stoten naar
Berlijn. Operatie Market Garden had als
doel om noord Nederland nog voor de
winter te bevrijden. Maar de geallieerden
verliezen de slag om Arnhem. Twee
soldaten van de SS-pantserdivisie
vertellen over deze gebeurtenis.

Kijkvragen
1a Welk doel had operatie Market Garden?
b Waarom was het winnen van de slag om
Arnhem voor de geallieerden cruciaal?
2a Beschrijf hoe de SS-pantserdivisies bij
Arnhem ervoor stonden in september '44.
b Waardoor lukte het toch om de
troepenmacht op sterkte te krijgen?
3 'De lucht is weer ijzerhoudend', zegt Karl
Heinz Henschel. Wat bedoelt hij?
A Er komen bommenwerpers aan.
B Er hangen veel kruitdampen.

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Operatie Market Garden, slag om Arnhem
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het examenprogramma: GS Domein B Tijdvak 9.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s over dit onderwerp,
zoals: ‘Market Garden’.
Antwoorden
1a Nog voor de winter noord Nederland
bevrijden. b De verovering van de brug
over de Rijn bij Arnhem was cruciaal voor
de opmars naar het noorden. 2a Het
waren pantserdivisies op de terugweg
vanuit Normandië. Ze moesten rusten en
hadden weinig wapens. b Er konden snel
andere troepen worden opgeroepen. 3 A
4a De geallieerden veroverden de meeste
bruggen over de rivieren naar het
noorden, maar bij de laatste brug stopte
de opmars. b Het was de laatste grote
overwinning voor de Duitsers. De oorlog
was misschien toch niet verloren. c In
april 1945. 5a De dood van een 'Jerrie' in
zijn bijzijn. b Eigen antwoord, bijvoorbeeld: zij hadden eigenlijk ook geen keuze
en moeten nu met de oorlog leven.

4a Leg aan de hand van het kaartje uit dat
Arnhem 'een brug te ver was'.
b Waarom was de overwinning bij Arnhem
voor de Duitse troepen zo belangrijk?
c Wanneer wordt Arnhem wel bevrijd?
Verdiepingsvraag
5a Welke gebeurtenis blijft Werner Krüger
zijn hele leven bij?
b Zou je SS'ers Karl Heinz en Werner als
'daders' beschouwen? Waarom wel of niet?
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