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DOCENTEN
HANDLEIDING V.

DE SLAG OM DE SCHELDE
De film De Slag om de Schelde vertelt het verhaal over een 
‘vergeten’ slag; weinig Nederlanders dit verhaal. Aan het  
einde van de Tweede Wereldoorlog vochten in Zeeland en 
West-Brabant tienduizenden Duitsers en geallieerden tegen 
elkaar. Inzet: controle over de Westerschelde, de toegangsweg 
tot de haven van Antwerpen. Bij deze slag zijn in enkele weken 
tijd meer dan tienduizend slachtoffers gevallen, onder wie 
circa 2.300 burgers.

In de film zien we hoe de levens van drie jonge mensen  
elkaar kruisen: NSB’er Marinus, de Engelse piloot William en 
Teuntje, die betrokken raakt bij het verzet. Met een budget 
van ruim 14 miljoen euro is De Slag om de Schelde de op  
een na duurste Nederlandse film ooit. De film is tot stand 
gekomen op initiatief van het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg, het vfonds. Dit fonds heeft de  
film ook mede gefinancierd. 
Het vfonds is ook de belangrijkste financier van dit educatieve  
materiaal. Daarnaast heeft het ministerie van Defensie een 
financiële bijdrage geleverd. De film vormt het sluitstuk van 
de herdenkingen rondom 75 jaar bevrijding. 

EDUCATIEF PROGRAMMA
Young Crowds, specialist in educatieve, thematische content, 
heeft een educatief programma ontwikkeld bij de film De Slag 
om de Schelde. Het materiaal bestaat uit een magazine, poster, 
digitale lesomgeving en een extra les. 

Doelstellingen educatief programma
1. Kennis over deze ‘vergeten slag’ vergroten bij jongeren.
2. Stimuleren van het debat over vrijheid, toen en nu.
3.  Aandacht voor het coming of age-thema van de film,  

de groei van jeugd naar volwassenheid.

IN DE HANDLEIDING
- MAGAZINE
- ONLINE LESSEN
- XTRA
- POSTER

Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend...

SCHRIJF
HIER 
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VINDT
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Het magazine V. is onderdeel van het educatiemateriaal 
bij de film De Slag om de Schelde

TEST: 
BEN JIJ EEN 

VERZETS-
HELD?

Susan en Gijs schitteren in De Slag om de Schelde

www.vechtenvredevrijheid.nl

William: 
bevrijder 

van 
Zeeland

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

XTRA

In De Slag om de Schelde zien we 
hoe drie jonge personages zich 
door de Tweede Wereldoorlog 
worstelen. Ze maken alle drie heel 
andere keuzes, die grote gevolgen 
hebben. Deze extra les is bedoeld 
voor alle leerlingen die de film 
hebben gezien. Succes met de 
opdrachten! 

Teuntje raakt 
betrokken 
bij het verzet.

Marinus 
vecht voor 
de Duitse 
Wehrmacht. 

De Brit William 
strijdt voor 
de luchtmacht van 
de geallieerden.

In een militair ziekenhuis ont-
moet Marinus een Duitse officier. 
Die vertelt hem over Chelmno, 
dat hij ‘het kwaad’ noemt. 
Wat is Chelmno, denk je?
A.   De frontlinie in Polen, waar hevig 

werd gevochten tussen de  
geallieerden en de Duitsers. 

B.    Een vernietigingskamp in Polen, 
waar Joodse mensen werden  
omgebracht.

C.   Een concentratiekamp in Polen, 
waar Joodse mensen voor de  
Duitsers moesten werken.

Wat zegt deze officier over
 meevechten met de nazi’s? 
A.    ‘Joden zijn minder waard dan wij. 

Daarom moeten we ze oppakken  
en vernietigen.’ 

B.   ‘Ik werd gedwongen om mee te 
vechten met de Duitsers.’ 

C.    ‘Als de leugen groot genoeg is en 
je zegt het vaak genoeg, ga je er 
vanzelf in geloven.’

Waarom regelt de officier een 
administratief baantje voor 
Marinus? 
A.    Hij probeert hem te helpen,  

zodat Marinus niet hoeft mee te 
vechten in die vreselijke oorlog.

B.    Hij ziet Marinus als een  
ongeschikte soldaat. 

C.    Hij hoopt dat Marinus in ruil  
voor zijn hulp ook iets voor  
hem wil doen. 

1 2 3

Heb jij alles uit de film begrepen? Doe de quiz en kijk hoe ver je komt!

Waarom weet Teuntje niet dat haar broer 
en vriendin bij het verzet zitten?4

HET VERZET
Tijdens de oorlog wordt de Duitse bezetter 
op allerlei manieren gesaboteerd door het 
verzet. Deze groep pleegt aanslagen, ver-
moordt nazi’s en achterhaalt belangrijke 
informatie. Ook helpt het verzet Joden en 
politieke vijanden van de Duitsers om onder 
te duiken. En het verspreidt illegale kranten 
met onafhankelijk nieuws over de oorlog, zo-
als de krant Het Parool. Bij het verzet zaten 
mannen, vrouwen en jongeren. 

FILM-
QUIZ!Antwoord 

WAT DENK JIJ?

DE SLAG 
OM DE SCHELDE
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DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.

Waarom V.?
V. is de titel van zowel het magazine als de digitale leeromge-
ving, het is de kapstok waaraan we het educatieve programma 
ophangen. De V staat voor het vredesteken en in het program-
ma (zowel magazine als digitaal) komt de V ook weer terug in 
de drie subthema’s: Vechten, Vrede en Vrijheid. De website 
van V. is dan ook Vechtenvredevrijheid.nl. 

Voor wie is V. gemaakt?
De Slag om de Schelde is een 16+ film, maar het educatieve 
programma richt zich op een bredere doelgroep. V. is ontwikkeld 
voor de bovenbouw van vmbo (klas 3 en 4), havo (klas 4 en 5), 
vwo (klas 4,5 en 6) en mbo. 

Het magazine en de poster vormen de ‘etalage’. Hiermee richten 
we ons op alle leerlingen, zonder onderscheid te maken naar 
niveau. We hebben het magazine voor leerlingen op elk niveau 
zo toegankelijk mogelijk gemaakt, maar het kan geen kwaad om 
bepaalde begrippen die lastig kunnen zijn, extra toe te lichten of 
van extra context te voorzien. In het digitale onderdeel wordt dat 
onderscheid wel gemaakt; er zijn opdrachten voor vmbo, havo/
mbo en vwo. De leerlingen kunnen deze opdrachten uitvoeren 
zonder dat zij de film gezien hebben. Alle fragmenten uit de film 
die worden gebruikt, zijn geschikt voor leerlingen jonger dan 
zestien jaar oud. 

Voor de leerlingen die de film wél hebben gezien, is er een 
speciale les beschikbaar: De Slag om de Schelde Xtra. 
Deze les is te vinden onder het kopje ‘docenten’ op
de website Vechtenvredevrijheid.nl. 

Hoe gebruik je V.?
Het educatieve materiaal kan bij verschillende vakken worden 
ingezet, zoals geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands en 
burgerschap.  
Het is raadzaam daarbij de volgende volgorde aan te houden:
1.  Maak de leerlingen via het magazine vertrouwd met de  

thematiek. Laat ze een of meerdere opdrachten uit het  
magazine maken.

2.  Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met de online 
opdrachten. Er zijn drie opdrachten per onderwijstype  
beschikbaar.

3.  Daarna kunnen de leerlingen op de poster aangeven welke 
woorden en begrippen hen het meeste zijn bijgebleven.

4.  Voor leerlingen die de film gezien hebben, is er  
De Slag om de Schelde Xtra.

Susan Radder, Jamie Flatters en 
Gijs Blom spelen de drie hoofdrollen 

in De Slag om de Schelde. 

Gijs Blom
(Marinus), 

Amsterdam
2 januari 

1997 

Jamie Flatters 
(William), 

Londen 
7 juli 
2000 

Susan Radder
(Teuntje),

Amsterdam
20 maart 

1999
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De geallieerden strooien duizenden waarschuwings-
pamfletten uit boven Walcheren. ‘Verlaat het eiland’, staat 
erop. Toch blijven veel Zeeuwen, want waar kunnen ze heen?

8 NOV.

DE
 S

LA
G 

OM
 D

E 
SC

HE
LD

E

Scenarioschrijfster Paula van der Oest: 
‘Ik wist niets over deze slag’ 
‘Ik wist van tevoren haast niets over deze slag, terwijl hij heel bepalend 
was voor de oorlog. Dat is wel vreemd. Met deze film willen we jonge 
mensen bij het verhaal betrekken. Het is goed om te weten wat er is 
gebeurd in de oorlog. Net als toen is er ook nu steeds meer populisme: 
politici spiegelen dingen simpeler voor dan ze zijn, en jutten mensen op. 
Daardoor ga je makkelijker mee in ideeën die tegen de democratie in-
gaan. Net als Marinus uit de film, die zich aansloot bij de Duitsers.’’

2 OKT.

Vlaanderen

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Westerschelde

Tholen

Zuid-Beveland

ZO GING DE STRIJD 
OM DE SCHELDE 
De Westerschelde is de toegangsweg naar Antwerpen: 
een belangrijke haven. De geallieerden hebben Antwerpen 
al in handen. Toch hebben ze daar niets aan zonder de 
Schelde en Zeeland. Maar die plekken geven de Duitsers niet 
zomaar op! Aan het einde van 1944 barst een bloedig gevecht 
los in Zeeland en West-Brabant.

Oosterschelde

Schouwen-Duiveland

De Duitsers zetten alles op alles om Walcheren te verdedigen. De gealli-
eerden besluiten de dijken te bombarderen, zodat het eiland onder water 
komt te staan. Vandaag gooien ze de eerste bommen, op Westkapelle. 

3 OKT.

7 OKT.
Vlissingen wordt gebombardeerd: de dijk 
breekt. Toch staat Walcheren nog niet ver 
genoeg onder water.

Veere wordt vandaag onder vuur genomen. 
Via flinke gaten in de dijk stroomt het water 
Walcheren in. Alleen het hooggelegen deel blijft 
droog. Toch zit de strijd er nog lang niet op.

11 OKT.

13 OKT. Een aanval bij Woensdrecht (in Noord-
Brabant) loopt uit op een bloedbad. Er komen 
zeker 56 soldaten uit één eenheid om. Het 
wordt ‘Black Friday’ voor de geallieerden.

Na een hevige strijd geven de laatste Duitsers 
op Walcheren zich over. Op Schouwen-Duiveland 
na hebben de geallieerden Zeeland nu in handen, 
inclusief de Schelde.

1NOV.

3NOV.

Na een paar belangrijke over-
winningen begint de finale van 
De slag om de Schelde. De 
geallieerden nemen Vlissingen 
en Westkapelle flink onder vuur. 

Vlissingen wordt bevrijd. 
Middelburg volgt op 6 november.

10.000

Bezet

Bevrijd 

Geallieerde 
troepen

Duitse 
troepen

In de slag om de Schelde vechten de Britten, Canadezen 
en Polen (de geallieerden) tegen de Duitsers. 

 

De slag om de Schelde maakt 
zo’n 10.000 slachtoffers...

...en 10.000 Duitsers 
worden krijgsgevangenen.

Walcheren

Noord-Beveland

Vlissingen

Middelburg

Veere

Westkapelle

ANTWERPEN

21 SEPT. 
De geallieerden 

hebben Oost-Zeeuws- 
Vlaanderen al
veroverd. Nu 
de rest van 

Zeeland en West-
Brabant nog!

West-Zeeuws-Vlaanderen

Woensdrecht

VECHTEN
Jamie Flatters speelt in De Slag om de Schelde de rol van William.

foto: Janey van Ierland
44
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MAGAZINE
Het magazine V. komt het beste tot z’n recht wanneer de leerlingen in 
eerste instantie zelf kunnen bepalen hoe ze zich de inhoud eigen maken, 
zoals ze ook bij een publiekstijdschrift zouden doen. Dat betekent: ont-
spannen bladeren, foto’s kijken en artikelen lezen die ze interessant vin-
den. De inhoud is een mix van serieuze en meer luchtige onderwerpen. 
Het magazine bevat verschillende interviews, onder andere met acteurs 
uit de film. Zij hebben over van alles en nog wat een mening, die je soms 
misschien als ‘kort door de bocht’ zou kunnen opvatten. Het magazine 
is dan ook niet bedoeld om alle invalshoeken grondig te belichten, maar 
om de belangrijkste thema’s op een een toegankelijke manier aan te 
stippen. De leerlingen lezen en leren onder meer over de slag om de 
Schelde, maar ook over de vrijheid van meningsuiting en over hoe  
het is om als vluchteling in Nederland te belanden.

Daarna kun je wat systematischer met de leerlingen aan de slag gaan 
om het leerproces goed op gang te brengen. Soms vind je een button 
met ‘Wat zou jij doen?’ bij een artikel, een aanleiding om met de leer-
lingen in gesprek te gaan over het betreffende onderwerp. Goed om 
hierbij aan te tekenen dat het in feite lastig, zo niet onmogelijk is om in 
te schatten wat je zou doen in bijvoorbeeld een oorlogssituatie. Het is 
niet de bedoeling om daar een letterlijk antwoord op te vinden, het is 
wel de bedoeling om erover na te denken, het gesprek erover te voeren 
en je eigen morele regels te verkennen. 

In het magazine staat daarnaast een aantal opdrachten. Als docent 
kun je de opdrachten eruit pikken die je interessant vindt om de 
leerlingen te laten doen:

-   Pagina 8: Is er meer of minder oorlog dan vroeger? Een korte quiz 
die de leerlingen laat nadenken over het verschil tussen oorlogen 
vroeger en nu. De wereld is vreedzamer geworden sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Maar de manier van oorlogvoering is wel 
veranderd.

-   Pagina 10-11: bij dit interview staat geen specifieke opdracht, maar 
het stuk biedt wel een aanknopingspunt voor een discussie met de 
klas. Lamloush wil niet met haar eigen naam in het magazine. Waarom 
zou ze dat niet willen en wat zegt dit over haar gevoel van vrijheid in 
Nederland? (We hebben overigens haar mening hierin gerespecteerd 
en haar zelf niet gevraagd waarom ze niet met haar echte naam in het 
magazine wil staan.)

-   Pagina 13: Maak je eigen songtekst in 10 stappen. Een opdracht  
waarmee de leerlingen op een creatieve en ontspannen manier aan  
de slag gaan met de onderwerpen oorlog en vrede. Om de opdracht 
wat makkelijker te maken, kun je de leerlingen ook een tekst laten 
maken op een bestaand liedje. 

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.

 Van Fuehrer’s 
Face tot Fanta

Polen is een van de zwaarst getroffen landen 
in de Tweede Wereldoorlog. Bijna één op de 
vijf Polen kwam om het leven. Toch bleven 
de Polen dapper strijden: vijfhonderdduizend 
Polen vochten mee met de geallieerden, onder 
andere bij de slag om de Schelde.

Elfsteden-
tocht

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn twee Elfsteden-

tochten gereden: in 1941 en 
1942. Vooral de tocht van 1942 

was loodzwaar omdat het 
steenkoud was. Van de vijf-

duizend schaatsers moest een 
groot deel naar het ziekenhuis 
met bevriezingen. Bijzonder: 
een van de deelnemers was 
een ondergedoken Joodse 

man. Hij reed de tocht uit en 
vluchtte weer naar zijn 

onderduikadres.

Adolf Hitler had een grote hekel aan Joden, 
hij wilde het hele Joodse volk compleet uitroeien. 

Het systematisch uitroeien van Joden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog noem je 

de Holocaust. In Europa zijn in deze periode 
ongeveer 6 miljoen Joden vermoord. 

Nederlands-Indië
Japan was in de Tweede Wereldoorlog een 

bondgenoot van Duitsland. Het land 
veroverde delen van Azië. Ook Indonesië, dat 
in die tijd een kolonie van Nederland was en 
Nederlands-Indië heette, viel in handen van 

de Japanners. Ze namen de macht over 
sloten bijna alle Nederlanders die er 

woonden op in kampen. 

55 miljoen
In totaal zijn tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zo’n 
55 miljoen mensen omgekomen, 
van wie de helft burgers. Ter ver-

gelijking: in de Eerste Wereldoorlog 
(1914 - 1918) vielen tien miljoen 

slachtoffers, van wie het grootste 
deel militairen.

6.000.000

DOE 
DE 

QUIZ!

IS ER MEER OF MINDER 
OORLOG DAN VROEGER? 
Er is gelukkig minder oorlog op de wereld dan honderd 
jaar geleden. De oorlogen die er wél zijn worden 
anders gevoerd. Vroeger ging een strijd meestal tussen 
twee landen, nu zijn er vaak veel meer verschillende 
strijdgroepen, waardoor conflicten onoverzichtelijk 
zijn. Wat weet jij van oorlog in de wereld van nu?

VRAAG 1:   Hoeveel kinderen en jongeren groeien er  
op dit moment wereldwijd op in een oorlogsgebied?
      A.  1 op de 5 
      B.  1 op de 7
      C.  1 op de 10

VRAAG 2    Duurt de oorlog in Syrië inmiddels 
langer of korter dan de Tweede Wereldoorlog?
      A.  Langer 
      B.  Korter

VRAAG 3    In welk deel van de wereld 
leven de meeste kinderen en jongeren 
in de buurt van een conflictgebied?
      A.   Azië
      B.  Midden-Oosten
      C.   Afrika

Vraag 1: A is goed. Deze cijfers komen uit onderzoek dat is geba-
seerd op cijfers van het Peace Research Institute Oslo (PRIO), de 
Verenigde Naties, Unicef en het Rode Kruis.
Vraag 2: A is goed. De Tweede Wereldoorlog duurde vijf jaar. De 
oorlog in Syrië begon in 2011 en is nog steeds bezig.
Vraag 3: B is goed. In het Midden-Oosten zijn behoorlijk wat
 conflicten. Er wordt onder meer gevochten in Syrië, Jemen en Irak.

DRAAI DE PAGINA VOOR DE ANTWOORDEN

GIJS BLOM (Marinus in De Slag om 
de Schelde): “Mijn oma woonde in Indonesië en is in de 

oorlog gevangen genomen door de Japanners. Laatst vertelde 
ze me nog hoe het was toen ze haar vader, die in een ander 

kamp zat, weer voor het eerst zag. Toen ze daarover vertelde, 
moest ze stoppen met praten. Want het doet nog altijd veel 
pijn. Toch ging ze verder met haar verhaal. Dat is belangrijk, 

want het verhaal van mijn oma moet verteld blijven worden.”

 HONGER-
WINTER

In het najaar van 1944 
bevrijdden militairen uit 
Canada, Amerika, Polen 
en Engeland het zuiden 

van Nederland. Het 
einde van de oorlog was 
eindelijk in zicht! Maar 

helaas: niet voor de 
Nederlanders die boven 
de grote rivieren woon-
den. Hen wachtte nog 

een ijskoude winter. 
Er was amper voedsel 

of brandstof voor 
verwarming. Zo’n 22.000 
mensen kwamen tijdens 
deze ‘hongerwinter’ om.

FANTA
Wist je dat de frisdrank Fanta 
in de Tweede Wereldoorlog is 
ontstaan? Door de schaarste 
aan grondstoffen konden de 
Duitsers in 1940 niet aan de 
goede ingrediënten komen 

om Coca-Cola in de fabriek te 
maken. Daarom ontwikkelden 
ze een soortgelijk drankje met 
ingrediënten die wél in Duits-

land te krijgen waren. Dat werd 
Fanta. De naam komt van de 
Duitse woorden voor ‘fantas-

tisch’ en ‘fantasievol’.

VECHTEN
Donald Duck

Wist je dat Walt Disney in 1943 een 
anti-nazi film heeft gemaakt? De 

hoofdrol was voor niemand minder 
dan Donald Duck, die in de film een 
nachtmerrie heeft waarin hij moet 
werken in een Duitse fabriek. Der 

Fuehrer’s Face won een Oscar voor 
de beste animatiefilm.

WOII in feiten & cijfers

500.000

88 9

Warchau

10 11

Vijf jaar geleden vluchtte 
Lamloush* (16) uit Syrië 
naar Nederland. Nu woont 
ze in Ridderkerk, zonder 
bommen en angst. 

“Mijn ouders hadden het al jaren over 
weggaan uit Syrië. Ze wilden niet 
dat ik zou opgroeien in een vrouw-

onvriendelijke samenleving. En toen brak er ook 
nog oorlog uit. We woonden op een relatief 
veilige plek, maar toch hoorden we elke dag bom-
men en waren er ontvoeringen en schietpartijen. 
Oorlog went, maar toch was ik altijd bang dat de 
terreurgroep IS onze stad zou binnenvallen.

Van twee dingen heb ik nog steeds last. Een 
keer bracht mijn vader mijn broertje en mij naar 
school, toen vlakbij ons een grote bom ontplofte. 
Mijn moeder zag de gebouwen bewegen rond 
de plek waar wij ongeveer moesten zijn, maar 
we hadden geen bereik. Zij wist dus niet of we 
nog leefden. Dat was heel erg. Een andere keer 
stonden we in de file en zag ik vijf meter verder-
op twee mannen discussiëren. Ineens pakte de 
ene man een wapen en schoot de ander dood. 
Ik had mijn vader nog nooit zo bang gezien, en 
weet nog dat ik hem en mijn broertje probeerde 
gerust te stellen, en daardoor ook mezelf. Ik was 
zeven jaar.”

Zwaar afscheid 
“Zes jaar geleden vluchtte mijn vader via Liba-
non, Turkije en Griekenland naar Nederland. Wij 
zouden later komen. Ik had hem een jaar niet 
gezien en zag er enorm naar uit om ook te gaan. 
Totdat we onze spullen begonnen te verkopen. 

WIE IS 
LAMLOUSH?
Geboren op: 20 januari 2004
Woonde in: Damascus 
en As-Suwayda, Syrië
Woont nu in: Ridderkerk
Met: ouders en broertje (15)
Wil worden: arts of officier
van justitie 

JONGERENPANEL 
UNICEF
Lamloush was tot juni 2020 lid 
van het UNICEF-jongerenpanel. 
Dat is een groep van vijftien 
jongeren tussen 13 en 18 jaar. 
Zij praten, denken en beslissen 
mee over het werk van UNICEF, 
de kinderrechtenorganisatie 
van de Verenigde Naties. 
Regelmatig vergaderen ze met 
de directeur van UNICEF en 
ze krijgen een project dat ze 
helemaal zelf mogen opzetten. 
“Ik denk dat ik de drive hier-
voor uit mijn situatie haalde”, 
vertelt Lamloush. “Ik houd me 
altijd bezig met nieuws over 
mensenrechten. Dat is 
belangrijk voor me.”

VREDE

Lamloush weet hoe het is om 
bang te zijn voor oorlog, maar 
in Nederland voelt ze zich ge-
lukkig weer veilig. Wil je meer 
weten over het einde van de 
Tweede Wereldoorlog? Ga dan 
naar vechtenvredevrijheid.nl.

Ineens realiseerde ik me dat ik alles had in Syrië 
en niet wist hoe het zou zijn in Nederland. Het 
afscheid van mijn familie was zwaar. We spraken 
af dat het maar voor vijf jaar zou zijn, maar nu, 
vijf jaar later, is het nog steeds moeilijk om terug 
te gaan. 

Toen mijn moeder, broertje en ik aankwamen in 
Nederland stond mijn vader ons op te wachten 
op Schiphol. Dat was zo’n mooie dag. Ik zou hem 
zo over willen doen. De eerste maanden woon-
den we in een asielzoekerscentrum in Dronten. 
Het was anders dan de drukte die ik was gewend 
uit de stad en ik voelde me eenzaam. Na een paar 
maanden verhuisden we naar Ridderkerk, waar 
ik het naar mijn zin heb. Deze maatschappij past 
beter bij me: ik kan alleen over straat en doen 
wat ik wil. In Syrië studeren sommige meisjes 
wel, maar eigenlijk wordt er van je verwacht dat 
je trouwt op je achttiende. Daar is niets mis mee, 
maar het is niet het leven dat ik wil.”

Vluchtelingen
“Hoewel ik in Syrië een goede leerling was, werd 
ik in Nederland twee klassen teruggezet omdat ik 
de taal niet goed sprak. Ik moest keihard werken 
om havo/vwo-advies te krijgen. Dat lukte door 
veel Nederlandse tv en YouTube-filmpjes te kij-
ken, en misschien scheelde het dat ik Nederland-
se vrienden heb. Na de havo wil ik naar het vwo, 
om geneeskunde of rechten te studeren. 

Op social media zie ik dat er niet altijd positief 
wordt gereageerd op vluchtelingen. Ik zeg wel-
eens dat het me niets doet, maar eigenlijk is dat 
niet waar. Ik denk dat jongeren meer over oorlog 
zouden moeten leren. Zo krijg je meer algemene 
kennis over wat er in de wereld gebeurt en leer je 
je in anderen verplaatsen.”

foto: D
uco de V

ries

* Dit is haar bijnaam, Lamloush gebruikt in interviews liever niet haar echte naam.
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MAAK JE EIGEN SONGTEKST 
IN 10 STAPPEN

Om een songtekst te maken heb je een paar dingen 
nodig: een onderwerp, mooie zinnen en een opbouw. 

Het onderwerp heb je alvast: vrede of oorlog. 
Dit stappenplan helpt je op weg.

VREDE

Bekijk de stukjes tekst van de nummers hier-
naast, en bedenk wat je er wel en niet goed 
aan vindt. Welk gevoel roepen de teksten op, en 
door welke woorden of zinnen komt dat? 

Verzin een onderwerp. Probeer het wat specifieker 
te maken dan ‘oorlog’ of ‘vrede’. Bijvoorbeeld: ‘vrede 
in de klas’, of ‘een ongelijk gevecht’.

Bedenk wat je hierover wilt zeggen, en hoe. Wordt  
het bijvoorbeeld een boos protestlied, of een 
gevoelig nummer over iemands pijn? 

Maak een woordweb: zet je onderwerp in het midden en 
schrijf daaromheen alle woorden die in je opkomen.

Verzin nu synoniemen voor die woorden; dat zijn 
andere woorden die hetzelfde betekenen. Bijvoor-
beeld: rivaal en vijand. Of: uitpraten en bijleggen. 

Verzin woorden die erop rijmen, óf woorden die er 
gewoon mooi bij passen. Bij rivaal kan dat bijvoorbeeld 
zijn: kabaal, kanaal, of frontaal. Lukt het niet? Pak dan 
het synoniem. Misschien gaat dat makkelijker. 

Rek de woorden uit tot zinnen. Die mogen rijmen,  
maar dat hoeft niet. Bijvoorbeeld: Waarom zou ik  
frontaal ingaan tegen mijn rivaal? 

Kijk of je jouw boodschap mooi kunt omschrijven, 
in plaats van letterlijk te benoemen. Bijvoorbeeld: 
‘Niet alleen herinneringen daar begraven.’ Wat 
bedoeld Snelle hiermee, denk je?

Breid je zinnen uit tot stukjes tekst die bij elkaar 
horen. Zo maak je coupletten en refreinen. Een 
refrein komt steeds terug in een nummer, zorg er 
dus voor dat dat pakkend is! Eigenlijk is een song-
tekst net een gedicht, zeker zo zonder muziek!

Pak een vel papier en schrijf je eigen songtekst.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Imagine all 
the people living 

life in peace…
Oorlog bestaat ongeveer net zo lang als er mensen op 

deze aarde rondlopen. En al zolang er muziek is, worden 
er liedjes over gemaakt. 

John Lennon - 
Imagine (1971)

Imagine is misschien wel 
het bekendste vredesnummer 

ooit gemaakt. John Lennon, 
die ook in The Beatles zat, 
stelt zich een wereld voor 
zonder grenzen, religie en 

bezit. Hoe zou dat zijn?

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people 
living life in peace

H.E.R. – I can’t breathe (2020)
Op 25 mei 2020 overleed 

George Floyd in de VS, door-
dat een agent minutenlang 

op zijn nek drukte. Het leidde 
tot massale protesten, tégen 
politiegeweld tegen zwarte 
mensen, en vóór gelijkheid. 

H.E.R. schreef er een 
nummer over. 

How do we cope when we 
don’t love each other?
Where is the hope and 
the empathy? (Yeah)

How do we judge off the color?
The structure was made 

to make us the enemy (yeah)

Marco Borsato en Ali B. - 
Wat zou je doen? (2004)
Marco Borsato en Ali B. 

zongen dit nummer voor het 
eerst live in stadion De Kuip 
in Rotterdam. Het werd dé 
grote doorbraak van Ali B. 

De opbrengsten gingen 
naar War Child, een 

organisatie die kinderen 
in oorlogen helpt. 

Wat zou ik doen
als ik woonde in Bagdad?
Zou ik smeken bij degene 

die de macht had? 
(Wat zou je doen?)

Ey yo, hoe erg zou het zijn 
op de Balkan?

De meeste mensen die 
snappen d’r geen bal van 

(Wat zou je doen?)

Snelle – Samen (2019)
Het Veteraneninstituut 

vroeg rapper Snelle om een 
nummer over oorlog te maken. 
Dat deed hij, in de aanloop naar 
4 en 5 mei. Hij sprak een jonge 
oorlogsveteraan, die gewond 
was geraakt in Afghanistan. 

Daarover gaat Samen.

Niet alleen herinneringen 
daar begraven

Ik denk nog elke dag aan toen, 
al is het jaren later
Want ik ging door 

de hel op aarde
Maar we gingen samen 

met m’n kameraden

Welke nummers moet je kennen?

TIP: Het helpt om je zinnen hardop uit te spreken. 
Zo hoor je of er een melodie in zit.

OPDRACHT

foto: W
outer van de Linde

Pag. 8-9

Pag. 10-11

Pag. 12-13

PB 1

Het magazine V. is onderdeel van het educatiemateriaal 
bij de film De Slag om de Schelde

TEST: 
BEN JIJ EEN 

VERZETS-
HELD?

Susan en Gijs schitteren in De Slag om de Schelde

www.vechtenvredevrijheid.nl

William: 
bevrijder 

van 
Zeeland
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-   Pagina 22: twee opdrachten die raken aan de vrijheid van menings-
uiting en andere grondrechten. Bij opdracht 1 is het de uitdaging om 
je emotionele betrokkenheid bij een voetbalclub niet de overhand te 
laten krijgen en koel naar de feiten te blijven kijken. Lukt dat? Waarom 
wel/niet? Opdracht 2 gaat over gevoelige materie: de regels die in 
verschillende godsdiensten gelden. Door hiervan een relatief onschul-
dig voorbeeld te bespreken – namelijk wel of geen hoofddeksel dragen 
– tasten de leerlingen zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid 
van meningsuiting af. Ook leren ze dat er meerdere manieren bestaan 
om uiting te geven aan eenzelfde opvatting.

-   Pagina 23: Bedenk een vijfde vrijheid. Op deze pagina behandelen 
we de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt. Aan de leerlingen de 
opdracht een vijfde fundamentele vrijheid te bedenken. 

-   Pagina 27: foto-opdracht. Aan de leerlingen de opdracht zichzelf te 
fotograferen op een plek waar ze zich het meest vrij voelen. Ze kunnen 
de foto printen en op deze pagina inplakken. Laat een aantal leerlingen 
hun foto in de klas presenteren; waarom hebben ze deze plek gekozen?

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.

22 23

NOOIT VERBIEDEN
Hoe ver gaat die vrijheid van menings-
uiting? De beroemde Franse filosoof 
Voltaire zei daarover ooit: “Ik veraf-
schuw wat u zegt, maar ik zal uw recht 
om het te zeggen met mijn leven ver-
dedigen.” Met andere woorden: al ben 
je het niet eens, je mag de ander nooit 
verbieden te zeggen wat hij denkt. 
Want als je dat doet, verandert hij heus 
niet opeens van mening. Dan mompelt 
‘ie, waarschijnlijk als je het niet hoort: 
“En toch heb ik gelijk.” Of hij wordt 
boos, omdat niet naar hem wordt ge-
luisterd. En dat is terecht, want wie ben 
jij om te bepalen wat goed is of slecht?

INDIVIDU VERSUS 
GROEP
In Nederland hebben we afgesproken 
dat iedereen mag zeggen wat hij denkt. 
Dat is niet in alle landen vanzelfspre-
kend. In China, bijvoorbeeld, hebben 
ze duidelijke grenzen gesteld aan wat 
je mag zeggen. Daar staat het belang 
van de gemeenschap voorop: de groep 
moet in harmonie samenleven. Dus 
als iemand iets zegt dat tegen het 
algemeen belang in gaat, dan grijpt de 
regering in. Een probleem is wel dat die 
regering zelf bepaalt wat ‘schadelijk’ is. 
Dus hoe kun je daar ooit zeggen dat je 
het niet eens bent met het beleid – of 
dat je misschien zelfs vindt dat die 
regering weg moet?

GELOOF, VOETBAL 
OF FAMILIE
Als in Nederland (en in de meeste 
andere Europese landen) iemand het 
ergens mee oneens is, dan mag hij 
dat gewoon zeggen. Dan gaan we de 
discussie aan – in de Tweede Kamer 
doen ze niet anders. In het beste geval 
overtuig je elkaar en anders heb je in 
elk geval geleerd hoe de ander erover 
denkt. Het is trouwens best moeilijk 
om zo’n gesprek rustig te voeren als 
het over een onderwerp gaat dat erg 
belangrijk voor je is. Over je geloof 
bijvoorbeeld, over je familie of over je 
favoriete voetbalclub. Kun je ook dan 
goed luisteren naar wat de ander te 
zeggen heeft? Mag die ander dan nog 
steeds alles zeggen wat hij wil?

GRENZEN
Je mag heel veel zeggen in Neder-
land, maar niet alles. Er zijn ook in 
Nederland een paar dingen waarvan 
we hebben afgesproken dat we ze 
niet meer zeggen. Ontkennen dat 
in de Tweede Wereldoorlog miljoe-
nen Joden zijn vermoord, dat wordt 
nu niet meer geaccepteerd. Ander 
voorbeeld: je mag andere mensen 
met jouw woorden niet aanzetten 
tot geweld. Ook gebruiken we allerlei 
woorden van vroeger nu niet meer, 
omdat mensen die kwetsend zijn 
gaan vinden. Dat staat niet in een 
wet, die hebben we daarvoor niet 
nodig. We bepalen met ons allen wat 
wel en niet kan, dat noemen we onze 
normen en waarden. 

BELEDIGEN MAG
Mag je iemand uitschelden, mag je je 
klasgenoot of docent beledigen? Ja, 
dat mag allemaal. Niemand heeft het 
recht niet gekwetst te worden en 
niemand heeft het recht om jou de 
mond te snoeren. De vraag is alleen: 
waarom zou je willen beledigen? Wil 
je vooral zeggen wat je vindt of wil je 
iemand ook echt kwetsen? Wat voor 
jou vrijheid van meningsuiting is, kan 
voor een ander heel pijnlijk zijn. Kort-
om: je mag alles zeggen, maar wil je 
dat ook? Hoe ver gaat jouw vrijheid 
van meningsuiting?

Opdracht 1: 
Een Ajax- en een 
Feyenoordsupporter 
hebben een felle 
discussie over welke 
spits het beste is voor 
het Nederlands elftal. 
Op welke manier kun 
je ervoor zorgen dat ze 
geen ruzie krijgen? En 
hoe kunnen ze samen 
toch tot de beste spits 
voor Oranje komen?  

Opdracht 2: 
In de christelijke kerk 
is men gewend hoed of 
pet af te nemen als men 
naar binnengaat. Dat 
doet men uit respect voor 
God. In de synagoge, de 
joodse kerk, houdt men 
uit respect voor God 
het hoofd juist bedekt. 
Benoem iemand tot 
dominee en een ander 
tot rabbi en laat ze 
discussiëren: welke 
manier is de beste?

De vrijheid van meningsuiting is geen vrijblijvende 
discussie. In Frankrijk werd Samuel Paty, een leraar op een 
middelbare school, op straat vermoord, omdat hij in de klas 
een spotprent van de profeet Mohammed had laten zien. 
In de islam is het verboden de profeet af te beelden en 
veel gelovigen zien zo’n cartoon als een grote belediging. 
Wat denk jij: valt een tekening onder de vrijheid van 
meningsuiting? Mag je alles afbeelden, ook als je 
daarmee hele groepen beledigt of kwetst?

Moord om 
een cartoon

VRIJHEID VRIJHEID

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt 
gaf in 1941, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
een beroemde speech. Hij noemde vier vrijheden 
die voor elke burger op de wereld zouden moe-
ten gelden. Dit zijn de beroemde Four Freedoms:

           Vrijheid van meningsuiting: het recht  
  om te zeggen wat je vindt.

           Vrijheid van godsdienst: de vrijheid  
     om een god te aanbidden.

           Vrijwaring van gebrek: elk land zorgt  
     ervoor dat de bewoners een gezond  
     leven kunnen leiden.

           Vrijwaring van angst: landen moeten  
     ernaar streven om in vrede met elkaar 

          te leven, zodat hun inwoners geen  
          angst hebben. 

4

3

2

1

De Amerikaanse president 
Franklin D. Roosevelt

Jij bent aangewezen om een vijfde vrijheid te 
bedenken. Welke vrijheid kies je en waarom?

THEMAPARK
Meer weten over de vier vrijheden en 
de slag om de Schelde? Het Bevrijdings-
museum Zeeland heeft een speciaal 
themapark rondom de slag om de 

Schelde gebouwd. En 
in het museum zelf kun 
je een bezoek brengen 
aan de Roosevelt Ex-
perience. Hier staan de 
vier vrijheden centraal.

BEGRAAF-
PLAATSEN

Niet alleen in Zeeland zijn tijdens 
de slag om de Schelde veel slachtof-
fers gevallen, ook in West-Brabant 
werd hevig gevochten. Dat kun je 

nu nog steeds zien, want als je 
over de snelweg A58 bij Bergen op 

Zoom rijdt, kun je twee grote 
begraafplaatsen zien liggen. 

Hier liggen zo’n 2.400 geallieerde 
soldaten begraven.

5

4 VRIJHEDEN

26

VOEL JE 
VRIJ!

VRIJHEID

Op welke plek voel jij je het meest vrij? 
Ga naar die plek, maak een foto van 
jezelf 

en plak die 
op deze 
pagina.
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Gijs Blom: 
“Ik voel me het meest 
vrij als ik helemaal op 
ga in een rol. Voor De 
Slag om de Schelde 

moesten we een heftige 
scène draaien, een 

executie. Een figurant 
kwam naar me toe en 

zei: ‘Mensen vinden dat 
je zo sip kijkt.’ Maar dan 

zit ik gewoon in mijn 
rol en dat vind ik heer-

lijk. Terwijl zij dacht dat 
ik een depressief wrak 

was, haha.”

Susan Radder: 
“Een paar jaar geleden 
was ik alleen aan het 

reizen. Ik kwam in een 
dorpje in Thailand 

terecht waar alleen 
maar locals waren, er 
was één man die een 

beetje Engels sprak. Ik 
at met iedereen mee en 
voerde mooie gesprek-
ken. Het was zo mooi 

dat die mensen iemand 
uit een totaal ande-
re cultuur met open 

armen ontvingen, dat ik 
dacht: hier kan de hele 

wereld wat van leren. In 
dat dorp voelde ik me 

echt vrij.”

Jamie Flatters: 
“Als ik acteer voel ik 

me vrij. Acteren helpt 
me om echt in het hier 

en nu te zijn. En het 
helpt me om te gaan 

met mijn ongerustheid, 
twijfels en angsten. Ik 
kan iedereen aanraden 
om te gaan acteren, het 

is de mooiste vrijheid 
die er is.”

*

*

Zijn de verhalen over 
de Tweede Wereld-
oorlog inmiddels niet 
allemaal verteld? 
“Veel dingen die we van-
daag de dag als vanzelf-
sprekend ervaren, zijn 
soms heel moeilijk uit te 
leggen. Zoals het kunnen 
leven in vrede en vrijheid, 
wat democratie betekent, 
welke rechten we hebben 
en welke organisaties en 
mensen deze beschermen. 
Door over oorlogen te ver-
tellen, kunnen we ons beter 
inleven in mensen die dit 
meemaken. Ook zijn we ons 
hierdoor bewuster van hoe 
we dit kunnen voorkomen.”

We zijn geneigd om da-
den en mensen uit de 
oorlog te bestempelen 
als ‘goed’ of ‘slecht’. Ma-
rinus zat bij de NSB en 
ging meevechten met 
de Duitsers aan het 
oostfront. Is hij een 
slecht mens? 
“Gijs Blom vertolkt de 
rol van Marinus op een 
bijzondere manier. Hij laat 
zien waaróm Marinus deze 
keuze gemaakt heeft. In 
zijn leven heeft Marinus 
namelijk al veel meege-

‘EEN DAAD VAN 
VERZET KAN OOK HEEL 

KLEIN ZIJN’
Lisette Mattaar is directeur van Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg (vfonds). Het fonds geeft ieder jaar geld aan meer dan tweehonderd 
projecten die bijdragen aan een vreedzame samenleving. Het vfonds nam ook 

het initiatief voor het maken van De Slag om de Schelde. 

Benieuwd of Lisette denkt 
dat er ooit nog oorlog in 
Nederland kan komen? Ga dan 
naar vechtenvredevrijheid.nl.

VRIJHEID

maakt, waardoor hij hoopt 
het leven van zijn familie 
te verbeteren door zich 
aan te sluiten bij de NSB. 
Dit leert ons dat het in 
momenten van oorlog 
soms heel moeilijk is om te 
beoordelen wat het beste 
is voor jou, je omgeving en 
de samenleving. Ook leert 
het ons dat je iemand niet 
per se hoeft te vergeven 

om diegene toch te kun-
nen begrijpen. Dit kan ons 
dan weer iets leren over 
oorlog en aanleiding zijn 
het gesprek aan te gaan.” 

Wat beschouw jij 
vandaag de dag als 
een verzetsdaad? 
“Teuntje laat in de film 
zien dat verzetsdaden 
niet altijd groots en stoer 
zijn, maar soms juist heel 
klein en betekenisvol. 
Volgens mij gaat het 
vooral om moed. Moed 
om actie te ondernemen 
en – soms gevaarlijke – 
dingen te doen om ande-
ren te helpen. Natuurlijk 
leven we vandaag de dag 
niet onder het juk van 
een bezetter in Neder-
land, maar ook nu zijn er 
belangrijke onderwerpen 
waar we iets mee moe-
ten. Denk aan migratie, 
de Black Lives Matter-be-
weging, ons koloniaal 
verleden of de effecten 
van corona op onze 
samenleving. Steeds gaat 
het om de vraag: ga ik 
hier op de juiste manier 
mee om en doe ik dat uit 
respect voor de ander?”

‘Handelen uit
respect voor de ander’

fo
to

: V
er

a 
B

os

Pag. 22-23

Pag. 26-27

-   Pagina 6-7: interview met Mark 
van Eeuwen, die in de film de rol 
van verzetsstrijder speelt. Dit  
artikel is gelinkt aan de online test 
‘Ben jij een verzetsheld?’

Tot slot zijn er op 
verschillende plekken 
links tussen het 
magazine en de website 
te vinden. Via een QR-code
kunnen de leerlingen 
direct naar de website 
gaan (de website is 
geschikt voor alle devices, 
dus smartphone, tablet 
en pc/laptop). 

-    Pagina 10-11: interview met  
Lamloush (16), die vijf jaar geleden 
uit Syrië vluchtte. Dit artikel is  
gelinkt aan opdracht 2 voor havo/
mbo en vwo. We verbinden de  
oorlog van toen met de oorlog die 
Lamloush heeft meegemaakt.
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ONLINE LESMATERIAAL
Online kunnen de leerlingen aan de slag met specifieke opdrachten. 
Dit zijn opdrachten per niveau, die hieronder worden toegelicht.

OPDRACHT 1 voor vmbo, havo/mbo en vwo: VECHTEN
De leerlingen maken de test ‘Ben jij een verzetsheld?’. Ze vullen een 
aantal meerkeuzevragen in over dagelijkse (school)situaties. De vragen 
verschillen per niveau). Vervolgens rolt er op basis van hun score een 
profiel uit:

<Meestal antwoord A> Strijder in hart en nieren
Jij bent een échte verzetsstrijder. Jij laat niemand jou vertellen wat  
je moet doen. Als je ook maar een klein beetje onrecht ruikt, kom je  
meteen in actie . Zelfs als je hierbij zelf gevaar loopt. Eén voor allen, 
allen voor één!

<Meestal antwoord B> Behulpzaam als het moet
Mensen in nood? Daar kun jij niet tegen. Jij helpt altijd wanneer het  
nodig is, maar je houdt je meestal wel keurig aan de regels. Want je 
eigen leven op het spel zetten voor een ander: dat gaat je net wat te ver. 

<Meestal antwoord C> Gehoorzaam en dienstbaar
Jij houdt van orde en je doet wat je wordt gezegd. Je bent best bereid 
om een ander in nood te helpen, maar niet als er ook maar een kleine 
kans bestaat dat je hierdoor zelf in de problemen komt. Als iedereen zijn 
eigen boontjes dopt, komt alles vanzelf weer goed. 

Het is belangrijk om de leerlingen (achteraf) duidelijk te maken dat dit 
een test met een knipoog is. Vanzelfsprekend kun je op basis van een 
paar situaties niet bepalen hoe je je zou gedragen in een oorlog. Wat 
de test wél beoogt, is het gesprek te voeren over morele dilemma’s. 
Dat kunnen kleine dilemma’s zijn (zoals ze in de testvragen naar voren 
komen), maar ook grote dilemma’s (zoals in een oorlogssituatie). Her-
kennen de leerlingen zichzelf in het profiel dat uit de test rolt? Waarom 
wel/niet? Je kunt ook het interview met acteur Mark van Eeuwen erbij 
pakken (pag. 6-7 van het magazine). In De Slag om de Schelde speelt 
hij de rol van een verzetsstrijder. Van Eeuwen vermoedt dat hij in een 
oorlogssituatie zelf ook in het verzet zou gaan. Zijn opa zat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het verzet en daarom denkt hij dat het bij hem 
in de genen zit. Maar kun je dat wel zo makkelijk stellen? Hoe denken de 
leerlingen daarover? 

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.
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OPDRACHT 2 voor vmbo: VREDE
Zorg dat de leerlingen eerst de historische video bekijken over het einde 
van de Tweede Wereldoorlog en De Slag om de Schelde. Vervolgens 
kunnen ze een korte kennisquiz maken over het einde van de oorlog.  
Je kunt eventueel een spelelement aan de quiz toevoegen door de  
leerlingen af te laten vallen wanneer ze een antwoord fout hebben.

OPDRACHT 3 voor vmbo en havo/mbo: VRIJHEID
We introduceren de drie hoofdfiguren uit de film: Marinus, William en 
Teuntje. Ook hier werpen we een moreel dilemma op, namelijk over de 
schrijfster Annie M.G. Schmidt, op wie het karakter van Teuntje licht 
geïnspireerd is. Vervolgens vragen we de leerlingen om in 150 woorden 
te beschrijven wat zij zouden doen als ze Annie geweest zouden zijn. 

Toen werd onze vrijheid beknot en ook vandaag wordt onze vrijheid 
soms op de proef gesteld. Om de link met vandaag te leggen, zou je nog 
een extra hedendaagse dimensie aan deze opdracht kunnen toevoegen. 
Omdat het om gevoelige materie gaat, namelijk de moord op de Franse 
docent Samuel Paty en de vrijheid van meningsuiting, hebben we deze 
extra opdracht niet op de website gezet, maar willen we hem op deze 
plek als extra optie meegeven (zie ook pag. 20-21 van het magazine): 

In Frankrijk werd Samuel Paty, een leraar op een middelbare school,  
in 2020 op straat vermoord, omdat hij in de klas een spotprent van 
de profeet Mohammed had laten zien. In de islam is het verboden de 
profeet af te beelden en veel gelovigen zien zo’n cartoon als een grote 
belediging. Aan de andere kant valt zo’n tekening in Nederland onder  
de vrijheid van meningsuiting. 

VRAAG  Stel, je bent docent maatschappijleer op een middelbare 
school en je wilt aandacht besteden aan de moord op Samuel Paty. 
Beschrijf in maximaal 150 woorden hoe jouw les eruit zal zien.

Je kunt de klas ook opdelen in groepjes, waarbij ieder groepje de  
opdracht krijgt een lesopzet te bedenken. 

Opdracht 2 voor havo/mbo en vwo: VREDE
We beginnen deze opdracht met een verwijzing naar het interview met 
de 16-jarige Lamloush op pagina 10 en 11 van het magazine. Lamloush 
is met haar familie uit Syrië gevlucht en we willen duidelijk maken dat 
het voor sommigen ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend is om in 
vrede te leven. 
Daarna kunnen de leerlingen de historische video bekijken over De Slag 
om de Schelde. Belangrijk om te benoemen is dat de slag weliswaar be-
langrijk was, maar voor een groot deel van Nederland nog niet het einde 
van de Tweede Wereldoorlog betekende. De hongerwinter zou namelijk 
nog volgen. Vervolgens beantwoorden de leerlingen een aantal vragen 
over vrede en veiligheid aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en 
de periode erna. Het is de bedoeling om over iedere stelling kort door te 
praten in de klas. Je kunt ook een online stemtool als Kahoot gebruiken 
om te kijken welk percentage van de klas voor welke antwoorden kiest. 

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.
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OPDRACHT 3 voor vwo: VRIJHEID
Hoe kunnen we de vrijheid van mensen vandaag de dag waarborgen 
en welke rol speelt je mensbeeld hierbij? We zoomen in op de best-
seller De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. De leerlingen 
wordt gevraagd of zij het eens zijn met de stelling van Bregman. 
Welk deel van de klas is het ermee eens en welk oneens? Vervolgens 
kun je kort doorpraten over de motivatie van de leerlingen.

Daarna kunnen de leerlingen het videofragment met Bregman  
bekijken en wordt gevraagd een situatie te beschrijven waarin  
iemand anders iets goeds voor hen heeft gedaan. 

Je kunt ook een extra opdracht doen die raakt aan onze hedendaag-
se vrijheid. Omdat het om gevoelige materie gaat, namelijk de moord 
op de Franse docent Samuel Paty en de vrijheid van meningsuiting, 
hebben we deze extra opdracht niet op de website gezet, maar 
willen we hem op deze plek als extra optie meegeven (zie ook pag. 
20-21 van het magazine): 

In Frankrijk werd Samuel Paty, een leraar op een middelbare school, 
in 2020 op straat vermoord, omdat hij in de klas een spotprent van 
de profeet Mohammed had laten zien. In de islam is het verboden 
de profeet af te beelden en veel gelovigen zien zo’n cartoon als een 
grote belediging. Aan de andere kant valt zo’n tekening in Nederland 
onder de vrijheid van meningsuiting. 

VRAAG  Stel, je bent docent maatschappijleer op een middelbare 
school en je wilt aandacht besteden aan de moord op Samuel Paty. 
Beschrijf in maximaal 150 woorden hoe jouw les eruit zal zien.

Je kunt de klas ook opdelen in groepjes, waarbij ieder groepje de 
opdracht krijgt een lesopzet te bedenken. 

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

DOCENTENHANDLEIDING V.
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DE SLAG OM DE SCHELDE 
XTRA
De Slag om de Schelde Xtra is een les die bedoeld is voor 
leerlingen die de film hebben gezien. De vragen haken direct 
in op de gebeurtenissen in de film. 

Vraag 1
Het juiste antwoord is B.
Vraag 2
Het juiste antwoord is C.
Vraag 3
Het juiste antwoord is A.

Vraag 4
Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn: dat is te gevaarlijk. 
Verzetsstrijders deden hun werk in het diepste geheim. Hoe meer 
mensen ervan wisten, hoe groter de kans op verraad. 
Een ander mogelijk antwoord: misschien vertrouwen ze Teuntje ook 
niet helemaal, want haar vader is arts en vanwege de eed die hij heeft 
afgelegd, moet hij iedereen helpen – ook Duitsers. Dat kan riskant zijn 
voor Teuntje. Een ander risico is dat Teuntje zelf voor de pro-Duitse 
burgemeester werkt. 

Vraag 5
Mogelijke antwoorden:
-   Hij zoekt stiekem contact met Teuntje en vertelt haar  

dat vijf verzetsleden in gevaar zijn. 
-   Hij heeft het moeilijk met het neerschieten van Dirk,  

de broer van Teuntje. 
-  Hij redt Teuntje aan het einde van de film. 

Vraag 6
Mogelijk antwoord: ze staan tegenover elkaar als vijanden, maar 
plotseling beseffen ze dat ze eigenlijk helemaal niet veel van elkaar 
verschillen. Ze zijn twee jongemannen op weg naar volwassenheid, 
twee jongemannen tot wie plotseling de waanzin van oorlog 
doordringt. En waarom zou je elkaar dan vermoorden?

Vraag 7
Antwoord: de geallieerden krijgen foto’s van tanks en bunkers en 
een kaart van de Sloedam (de enige toegangsweg naar Walcheren), 
waarop ze kunnen zien waar de bezetter zit. Een simpeler 
geformuleerd antwoord zou kunnen zijn: ze veroveren de Sloedam.

DE SLAG 
OM DE SCHELDE

XTRA

In De Slag om de Schelde zien we 
hoe drie jonge personages zich 
door de Tweede Wereldoorlog 
worstelen. Ze maken alle drie heel 
andere keuzes, die grote gevolgen 
hebben. Deze extra les is bedoeld 
voor alle leerlingen die de film 
hebben gezien. Succes met de 
opdrachten! 

Teuntje raakt 
betrokken 
bij het verzet.

Marinus 
vecht voor 
de Duitse 
Wehrmacht. 

De Brit William 
strijdt voor 
de luchtmacht van 
de geallieerden.

In een militair ziekenhuis ont-
moet Marinus een Duitse officier. 
Die vertelt hem over Chelmno, 
dat hij ‘het kwaad’ noemt. 
Wat is Chelmno, denk je?
A.   De frontlinie in Polen, waar hevig 

werd gevochten tussen de  
geallieerden en de Duitsers. 

B.    Een vernietigingskamp in Polen, 
waar Joodse mensen werden  
omgebracht.

C.   Een concentratiekamp in Polen, 
waar Joodse mensen voor de  
Duitsers moesten werken.

Wat zegt deze officier over
 meevechten met de nazi’s? 
A.    ‘Joden zijn minder waard dan wij. 

Daarom moeten we ze oppakken  
en vernietigen.’ 

B.   ‘Ik werd gedwongen om mee te 
vechten met de Duitsers.’ 

C.    ‘Als de leugen groot genoeg is en 
je zegt het vaak genoeg, ga je er 
vanzelf in geloven.’

Waarom regelt de officier een 
administratief baantje voor 
Marinus? 
A.    Hij probeert hem te helpen,  

zodat Marinus niet hoeft mee te 
vechten in die vreselijke oorlog.

B.    Hij ziet Marinus als een  
ongeschikte soldaat. 

C.    Hij hoopt dat Marinus in ruil  
voor zijn hulp ook iets voor  
hem wil doen. 

1 2 3

Heb jij alles uit de film begrepen? Doe de quiz en kijk hoe ver je komt!

Waarom weet Teuntje niet dat haar broer 
en vriendin bij het verzet zitten?4

HET VERZET
Tijdens de oorlog wordt de Duitse bezetter 
op allerlei manieren gesaboteerd door het 
verzet. Deze groep pleegt aanslagen, ver-
moordt nazi’s en achterhaalt belangrijke 
informatie. Ook helpt het verzet Joden en 
politieke vijanden van de Duitsers om onder 
te duiken. En het verspreidt illegale kranten 
met onafhankelijk nieuws over de oorlog, zo-
als de krant Het Parool. Bij het verzet zaten 
mannen, vrouwen en jongeren. 

FILM-
QUIZ!Antwoord 

WAT DENK JIJ?
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Marinus krijgt uiteindelijk last van zijn 
geweten. Waaruit blijkt dat?5 DE NSB

De Nationaal-Socialistische 
Beweging was van 1931 tot 
1945 een Nederlandse 
politieke partij. Er was veel armoede 
en werkloosheid. De NSB wilde dat aanpakken 
als één sterke partij, met één leider. De partij 
was tegen de democratie en tijdens de oorlog 
werkte de NSB samen met de Duitsers. Veel 
NSB-aanhangers voelden zich bedreigd en 
tekortgedaan, door grote bedrijven, de politiek, 
Joden, een crisis enzovoorts. 

Stelling: Marinus en William schieten elkaar 
niet dood omdat ze plotseling beseffen hoe 
belachelijk dat is.

6

Hoe lukt het de geallieerden om 
Walcheren te bevrijden in deze film?7

De personages uit de film staan voor 
gevaarlijke keuzes. En hebben ze eenmaal 
gekozen, dan kunnen ze niet zomaar terug! 
Welke gevolgen heeft dat? 

1: Teuntje sluit zich aan bij het verzet. 
    Daardoor: 

2:  Marinus vecht voor de Duitsers.  
Daardoor: 

3:  William vecht mee met de geallieerden. 
    Daardoor: 

Maak groepjes van drie en wijs in elk groep-
je een Teuntje, Marinus en William aan. 
Vertel aan de rest wie je bent en in welke 
situatie je zit. Leg uit voor welke partij je 
hebt gekozen en welke gevolgen dat had. 

>   In wie kun jij je het beste vinden  
en waarom?

9

GROTE GEVOLGEN8

De Slag om de Schelde is een van de 
duurste Nederlandse films ooit, met 
een budget van 14,5 miljoen euro.€

De verhalen van de personages in de 
film zijn verzonnen, al hadden ze 
zomaar echt gebeurd kunnen zijn! 

stel je voor

XTRA OPDRACHT:
Schrijf een korte recensie over de film. Hoeveel sterren
 (maximaal 5) geef je en waarom? 

10
DE SLAG 

OM DE SCHELDE

XTRA

Eens, want…  of  Oneens, want… 

De Slag om de Schelde is een van de 
duurste Nederlandse films ooit, met 
een budget van 14,5 miljoen euro.€

De verhalen van de personages in de 
film zijn verzonnen, al hadden ze 
zomaar echt gebeurd kunnen zijn. 
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Vraag 8 
Mogelijke antwoorden:
-   Teuntje kan niet meer terug, ze moet steeds gevaarlijkere dingen 

doen. Anders is al het werk van haar broer voor niets geweest. 
-   Ook Marinus wordt steeds verder meegesleurd in de oorlog. Hij doet 

vreselijke dingen namens de Duitsers. Hierna zal hij waarschijnlijk 
nooit meer met zichzelf kunnen leven. 

-   William wil de jonge held uithangen en hij heeft wel zin in een avon-
tuurtje, maar dat valt vies tegen. Hij maakt vreselijke dingen mee. 

Vraag 9
Achtergrondinformatie:
-   Marinus vecht mee met de Duitsers, omdat hij het oneerlijk vindt 

dat zijn vader moet werken voor een hongerloon. Hij wil dat er iets 
verandert in de samenleving, maar eigenlijk wist hij niet écht waar hij 
voor tekende toen hij zich aansloot bij de Duitsers. Hij heeft zich laten 
beïnvloeden door propaganda en nepnieuws. 

-   Teuntje sluit zich die strijders in eerste instantie aan bij het verzet, 
omdat ze hoopte dat die haar broer kunnen redden. Daarna kan ze 
niet meer wegkijken van het onrecht waar de Duitsers voor zorgen. 

-   William was een Engelse avonturier, die wat spanning zocht in het  
leger. Tegen de wil van zijn vader gaat hij als piloot mee naar  
Nederland. 

Vraag 10
Vraag aan enkele leerlingen om hun recensie voor te lezen en  
ga daarna in discussie met de klas. 
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Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend...

SCHRIJF
HIER 

WAT JIJ 
BELANGRIJK 

VINDT

POSTER
De poster is bedoeld om op een visuele manier de 

inhoud van het educatieve materiaal nog eens met de 
leerlingen na te lopen. Wat is voor hen de kern van het 
materiaal? Wijs een aantal leerlingen aan en vraag hen 

om met een stift het woord op te schrijven waar ze 
als eerste aan denken. Er mogen geen twee dezelfde 
woorden op de poster staan. Op die manier ontstaat 
een soort ‘woordwolk’ van de woorden en begrippen 

die op de leerlingen de meeste indruk hebben 
gemaakt. Vervolgens kun je nog even doorpraten 

over het resultaat. Vrijheid is niet vanzelfsprekend...


