DE SLAG
OM DE SCHELDE

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!
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Marinus
vecht voor
de Duitse
Wehrmacht.

Teuntje raakt
betrokken
bij het verzet.

De Brit William
strijdt voor
de luchtmacht van
de geallieerden.

Heb jij alles uit de film begrepen? Doe de quiz en kijk hoe ver je komt!
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In een militair ziekenhuis ontmoet Marinus een Duitse officier.
Die vertelt hem over Chelmno,
dat hij ‘het kwaad’ noemt.
Wat is Chelmno, denk je?
A. D
 e 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.
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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.’

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

FILMQUIZ!

Waarom regelt de officier een
administratief baantje voor
Marinus?
A. H
 ij 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.

HET VERZET
Tijdens de oorlog wordt de Duitse bezetter
op allerlei manieren gesaboteerd door het
verzet. Deze groep pleegt aanslagen, vermoordt 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, zoals de krant Het Parool. Bij het verzet zaten
mannen, vrouwen en jongeren.

Marinus krijgt uiteindelijk last van zijn
geweten. Waaruit blijkt dat?
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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.

€

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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Stelling: Marinus en William schieten elkaar
niet dood omdat ze plotseling beseffen hoe
belachelijk dat is.
Eens, want… of Oneens, want…
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GROTE GEVOLGEN

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: W
 illiam vecht mee met de geallieerden.
Daardoor:
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Hoe lukt het de geallieerden om
Walcheren te bevrijden in deze film?
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stel je voor

Maak groepjes van drie en wijs in elk groepje 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?
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XTRA OPDRACHT:
Schrijf een korte recensie over de film. Hoeveel sterren
(maximaal 5) geef je en waarom?
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