Andere Tijden in de klas
De slag om Groningen
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In deze aflevering van Andere Tijden
duiken we in de geschiedenis van de
bevrijding van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog. De Canadese soldaten
vochten hard om Groningen als een van de
laatste Nederlandse steden te bevrijden.

Kijkvragen
1a Wanneer landden de geallieerden in
Frankrijk?
b Wanneer staken de geallieerden de Rijn
over?
c Wat was het einddoel van de opmars van
de geallieerden?
d Wanneer eindigde de Tweede
Wereldoorlog in Europa?

Vakgebied
Geschiedenis

2a Hoe heet het regiment van Stan
Butterworth?
b In welk jaar ging Stan in dienst bij het
leger?
c Hoelang deden Stan en Fred erover om
vanuit Frankrijk Groningen te bereiken?

Kernbegrippen
Groningen, Tweede Wereldoorlog. Canada,
bevrijding.

3a Hoe lang dachten de geallieerden er over
te doen om Groningen te veroveren?
b Hoe lang deden ze er werkelijk over?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma: GS Domein B
Oriëntatiekennis Tijdvak 9.

4a Hoe heet het Duitse wapen dat de tank
van Fred vernietigde?
b Hoeveel tijd heb je om uit de tank te
klimmen om de aanval te overleven?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Andere Tijden in de klas‘. Op Schooltv.nl
vind je meer uit deze serie, zoals:
‘Oorlogstrauma's‘.
Antwoorden
1a In 1944. b In maart 1945. c Berlijn
veroveren. d Mei 1945. 2a Het Fort Garry
Horse Regiment. b In 1943. c 8 maanden.
3a Eén dag. b Vier dagen. 4a Een
panzerfaust. b 4 seconden. 5 Eigen
antwoord, bijvoorbeeld: Het is lastig
omdat er veel schuilplaatsen zijn of
omdat er veel onschuldige burgers in een
stad zitten. 6 Eigen antwoord,
bijvoorbeeld: Stalingrad lag in Rusland en
in 1942 werd de stad door de Duitsers
omsingeld. Het veroveren ging huis voor
huis en duurde heel lang. Door de
belegering was er weinig eten in de stad
en stierven veel mensen door honger. Er
vielen honderdduizenden slachtoffers.
Het staat bekend als een keerpunt in de
oorlog.

Geallieerde soldaten na de
bevrijding in Groningen.

Verdiepingsvragen
5 Het was tijdens de oorlog moeizaam werk
om steden te veroveren. Bedenk een reden
waarom het lastig is om een stad in te
nemen.
6 De slag om Groningen wordt in deze
aflevering ‘Stalingrad in het klein’ genoemd.
Wat weet je over de Slag om Stalingrad?
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