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INHOUD 

Van de Redactie 
Rick Franke 

 

Dit is de tweede Contrails online van 2021. Wij kunnen u momenteel niet in ons museum 
ontvangen dus brengen wij graag het museum naar u toe. 

 
Ik kreeg een tijd geleden een persmap toegestuurd over de film: ‘De Slag om de Schelde’. 

De film is vanwege de COVID-19 pandemie nog niet in de bioscopen te zien. De release van 
de film is aan het begin van 2021 gepland. Dit is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden 
Deze editie is geheel aan De Slag om de Schelde gewijd. Allereerst is de informatie uit de 
persmap verwerkt, gevolgd ooor de historie over die slag.  

 
De volledige Contrails ontvangt u minimaal 4x per jaar als u donateur van de Stichting 

CRASH Research in Aviation Society Holland wordt. Dat kan door u op te geven met dit for-
mulier: Ik word donateur.  

 
Ik wens u veel lees plezier. 

http://www.crash40-45.nl
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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De Slag om de Schelde, het productieverhaal 
Uit Holland Film Nieuws, april 2020 Door: Jeroen Huijsdens Foto’s: De Slag om de Schelde © Lennert Hillege 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE  
Regie  Matthijs van Heiningen 
Scenario  Paula van der Oest 
Cast  Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Tom Felton 
Een productie van  LEVITATE Film 
In coproductie met  EO, Caviar (BE)  
Met steun van  NPO, COBO, Nederlands Film Fonds, Vlaams Audiovisu
 eel Fonds en de Belgische Taks Shelter 
Op initiatief van  vfonds, Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid &  
 Veteranenzorg in het kader van 75 Jaar Vrijheid 
Budget  € 14.000.000  
Land van herkomst  Nederland 
Taal  Nederlands, Engels, Duits 
Lengte  124 Minuten 
Genre  Oorlogsdrama 
Releasedatum  17 December 2020  

 
Kijkwijzer  
• www.instagram.com/deslagomdescheldefilm/  
• www.facebook.com/deslagomdescheldefilm/  
• www.deslagomdeschelde.com  
 
SYNOPSIS  

November’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden gealli-
eerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die 
voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil 
en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden 
geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans 
vrijheid.  

 
Achtergrond 

Centraal in de film staat de ‘De Slag om de Schelde’ die in het najaar van 
1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant. Daarbij lieten meer dan 10.000 
personen het leven. Deze slag, die beslissend was voor het verloop van de 
Tweede Wereldoorlog en staat bekend als één van de belangrijkste en heftig-
ste veldslagen in West-Europa. Toch is er door de jaren heen weinig aandacht 
aan besteed. De film gaat hier verandering in brengen en vertelt het verhaal 
van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier met oorlog en vrij-
heid omgaan.  

Keuzes maken in oorlogstijd 
 
Met een budget van 14 miljoen euro is De slag om de Schelde een 
van de duurste Nederlandse films ooit. Kosten noch moeite worden 
gespaard om in het jaar dat er 75 jaar vrede wordt gevierd, vooral 
jongeren duidelijk te maken wat oorlog met mensen doet.  
Filmproducent Alain de Levita op de set van de epische oorlogsfilm 
in het Zeeuwse Middelburg: 'Wat doe je als het oorlog is? Doe je 
niks? Word je actief? En welke keuzes maak je?' 

Zeeland de arena van de epische oorlogsfilm De slag om de Schelde  

De Slag om de Schelde  © Lennert Hillege  

http://www.instagram.com/deslagomdescheldefilm/
http://www.facebook.com/deslagomdescheldefilm/
http://www.deslagomdeschelde.com
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Marinus  Gijs Blom 
Teuntje  Susan Radder 
William  Jamie Flatters 
Tony  Tom Felton 
Janna  Marthe Schneider 
Dirk  Ronald Kalter 
Dokter Visser  Jan Bijvoet 
 

Henk  Coen Bril 
John  Theo Barklem-Biggs 
Nigel  Scott Reid 
Lucas  Joep Paddenburg 
Pim Den Oever  Mark Van Eeuwen 
Oberst Berghoff  Justus Von Dohnányi  
Copiloot William  Lewis Conway 
 

Friedrich Fisher  Pit Bukowski 
Bill  Robert Naylor 
Sergeant Mackay  Gordon Morris 
Sinclair  Richard Dillane 
Major Higgins  Simon Lee Philips 
Duitse Officier Köhler  Matthijs Scheepers 
Kolonel Stewart  Dylan Smith 

Cast 
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Regie  Matthijs Van Heijningen  
Scenario  Paula Van Der Oest  
Producent  Alain De Levita  
Executive Producer  Mark Van Eeuwen, Paula Van Der Oest, Frank Klein  
Co-Producent  Dimitri Verbeeck (Caviar Be)  
Robin Kerremans  (Caviar Be)  
Cinematography  Lennert Hillege  
Editor  Marc Bechtold  
Production Design  Hubert Pouille  
Kostuumontwerp  Margriet Procee  
Make Up  Bianca Van Der Steen, Jacqueline Hoogendijk  
Geluidsontwerp  Herman Pieëte  
Stunts  Marco Sleeswijk  
Stillsfotograaf  Mark De Blok 

Crew  
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Het is een bijzonder moment.  
Terwijl een van de ooggetuigen van de echte Slag om de Schelde in een 

voor de gelegenheid omgebouwde schoolkantine net zijn verhaal doet, zien 
we door een raam achter hem een groep gewonde Duitse soldaten in oor-
logsvoertuigen de aftocht blazen. Het zijn weliswaar figuranten, maar het is 
alsof we door een venster naar het najaar van 1944 worden getransporteerd. 
De scène voltrekt zich als we begin februari op een koude zaterdagochtend in 
Middelburg zijn voor een bezoek aan de imposante set van De slag om de 
Schelde. 

 
Ooggetuigen 

Op uitnodiging van producent Levitate Film zijn er ook enkele personen 
aanwezig die de vrij onbekende, maar bepalende slag aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog van dichtbij hebben meegemaakt. Toen nog kinderen, 
nu allemaal op leeftijd. Het maakt indruk. 'Vandaag is wel echt een hele bij-
zonder dag', vertelt acteur en executive producer Mark van Eeuwen als we 
hem tussen de bedrijven door op de drukke set even te spreken krijgen. 'Ik 
vind het zo bijzonder dat er vandaag ooggetuigen bij zijn, mensen die dit zelf 
echt hebben meegemaakt. We wilden hen de kans geven om het met hun 
naasten te delen en de ervaringen bespreekbaar te maken.' 

 
Hoewel de film een geschiedenisles belooft te worden voor iedereen die 

nog nooit heeft gehoord van de strijd die de 
geallieerden en de Duitsers eind '44 lever-
den om de toegangsweg tot de Antwerpse 
haven, richten de makers van De slag om de 
Schelde zich vooral op jongeren. 'Ik was net 
klaar met Bankier van het verzet toen ik 
werd benaderd door het vfonds , het Natio-
naal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Vetera-
nenzorg vertelt producent Alain de Levita. 
'Zij wilden iets doen ter ere van 75 jaar be-
vrijding om de jongere generatie bewust te 
maken wat er zich in Nederland heeft volt-
rokken. Een speelfilm leek hen de beste ma-
nier om dat te doen. Daar was ik het natuur-
lijk roerend mee eens.' 
 
De best mogelijke film  
Met een budget van 14 miljoen euro is De 
slag om de Schelde een van de grootste en 
duurste oorlogsfilms uit de Nederlandse 
geschiedenis. Een gegeven dat door de film-
makers zelf ook niet onder stoelen of ban-

ken wordt gestoken. De Levita: 'We brengen het zelf ook zo naar buiten. 
Toen we het project voor het eerst gingen begroten wist ik al dat het tussen 
de twaalf en vijftien miljoen euro zou uitkomen.' Het immense bedrag lijkt 
echter niet op hem te drukken. 'Het is altijd hetzelfde. Of het nu twee miljoen 
of veertien miljoen is. Het produceren van een film is veel inhoudelijker dan 
sommige mensen denken. Het geld vergeet je eigenlijk heel snel in die zin dat 
je kijkt wat je er het beste mee kunt doen.' Van Eeuwen zegt daar later nog 
over: 'Wij willen de best mogelijke film en daar hadden we dit budget voor 
nodig. In die zin voelen wij wel een verantwoordelijkheid.'  

 
Na het gesprek met het vfonds  haalde De Levita zijn partner en compag-

non Paula van der Oest erbij voor het scenario. En wist hij regisseur Matthijs 
van Heijningen jr. te interesseren voor een episch verhaal over oorlog en vrij-
heid. 'Ik wilde al heel lang een film met Matthijs maken. We kennen elkaar al 
heel lang. Ik vind hem een van de grootste talenten die Nederland heeft 
voortgebracht.' Volgens De Levita was dit een uitgelezen kans. 'Er is niemand 
in Nederland die zo goed weet hoe je dingen groots kunt aanpakken en met 
CGI bijzonder kunt maken. Dat heeft deze film echt nodig. Je gaat dingen zien 
die je in Nederlandse films niet eerder zag.' 
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1917 
Cast en crew zaten al ver in de opnamen toen De Levita in de bioscoop 

gegrepen werd door Sam Mendes' aangrijpende film 1917. Was die film nog 
een inspiratiebron? 'Hij zette mij wel aan het denken', geeft De Levita onmid-
dellijk toe. 'We kijken natuurlijk voortdurend naar het materiaal dat we schie-
ten en vragen onszelf af of het allemaal wel klopt en of het niet nog beter 
kan. In 1917 zag ik hele wijde shots. Om een grote film te maken heb je die ook 
nodig. Ik vroeg mij dus wel af: zijn we weids genoeg? Hebben we niet nog een 
paar grootse iconische shots nodig? Die hebben we met een drone uiteindelijk 
toch nog extra gedraaid.' Het stond bij de eerste ontmoeting met het vfonds  
overigens helemaal niet vast dat de film over de vergeten slag in Zeeland zou 
gaan. 'We zijn eerst gaan zoeken naar een goede Arena', vertelt De Levita. 
'Het vfonds  stuurde ons twee richtingen op: het Rijlandoffensief en de slag bij 
Schelde. Die laatste vonden we filmisch superinteressant. Aan de zee, met een 
eiland en een weg, de Sloedam, die het eiland Walcheren met het vaste land 
verbindt waar deze hele grote slag plaatsvond. Toen we dat zagen wisten we 

dat we daar moesten zijn. Toen zijn we verhaallijnen gaan bedenken geba-
seerd op historische feiten en mensen.' 

 
Jongeren 

Het verhaal wordt verteld vanuit drie lijnen: die van de Engelse piloot 
William die met zijn vliegtuig neerstort op Schouwen-Duiveland, een rol ge-
speeld door de Britse acteur Jamie Flatters, bekend van de Avatar films; die 
van de tiener Marinus - gespeeld door Gijs Blom - die zich aangetrokken voelt 
tot de NSB en die van Teuntje (Susan Radder), een meisje dat door haar broer 
die bij het verzet zit, onverwacht bij de strijd betrokken raakt. De leeftijd van 
de hoofdpersonen moet het mogelijk maken dat jongeren zich erg met de 
karakters gaan identificeren en nadenken over het maken van keuzes. 'Het is 
nu weliswaar geen oorlog,' legt De Levita uit, 'maar wat doe je als het dat wel 
is? Doe je niks? Word je actief? En welke keuzes maak je? IS ronselt jongeren 
ook met een ideologie. Dat was toen eigenlijk ook zo.' Van Eeuwen: 'We mo-
gen ons echt heel bewust zijn van het feit dat we al 75 jaar in vrijheid leven.' 
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Anderhalf jaar geleden benaderden produ-
centen Paula van der Oest en Alain De Levita 
mij in verband met de productie van een 
grote Nederlandse oorlogsfilm. Een film met 
als thema ‘bevrijding’. Wat betekent ‘bevrijd 
zijn’ anno 2020 nog voor jonge mensen? 
Heeft het nog wel betekenis 75 jaar na onze 
laatste grote oorlog? Zijn jonge mensen van 
nu zich bewust van de offers die jonge men-
sen destijds hebben gebracht om ons land 
bevrijd te krijgen? Hoe is het om voor de 
keuze te staan om met de bezetter mee te 
werken of - met alle risico’s van dien - je le-
ven te wagen voor een groter goed? Hoe is 
het om verleid te raken door de pracht en 
praal van het fascisme en vervolgens onder 
ogen te zien welke mensonterende conse-
quenties die keuze met zich meebrengt?  
 
Ik denk niet dat men zich daar nu nog íets bij 
voor kan stellen. Ik hoop met deze film voel-
baar te maken wat jonge mensen destijds 
hebben doorstaan voor de vrijheid van ons 

land. De vrijheid waar wij nu nog altijd in leven. Het gaat daarbij niet alleen 
om fysieke vrijheid, maar ook om de vrijheid te kunnen zijn wie je bent, te 
mogen vinden wat je vindt, te geloven waarin je gelooft. Vrijheid is een uni-
verseel thema van alle tijden dat helaas ook nu nog steeds actueel is.  

 
Om een film te maken die zich onderscheidt van al die andere films over 

WOII, een film die raakt aan de hedendaagse beleving van vrijheid, hebben 
we gekozen voor drie verschillende perspectieven, die van drie hoofpersona-
ges: Teuntje, Marinus en William. Drie jonge mensen die de oorlog elk vanuit 
een ander opzicht beleven. We hopen zo een genuanceerder beeld neer te 
zetten dan het beeld van ‘wij’ tegen ‘zij’ en goed versus kwaad. Want goed en 
kwaad schuilt in iedereen en is iets van alle tijden.  

 
Het eerste hoofdpersonage is het Zeeuwse meisje Teuntje. Zij is het toon-

voorbeeld van de Nederlander die - zoals zovelen destijds - zich netjes aan-
paste aan de bezetting. Niet te veel nadenken, gewoon meewerken met het 
systeem om op die manier zo min mogelijk risico te lopen. Ook al heeft ze 
niets met het nationaalsocialisme, haar baantje op het gemeentehuis voor 
een burgemeester met NSB-sympathieën, geeft ze niet op. Als haar broertje 
vervolgens wordt opgepakt voor een aanslag op een Duits konvooi, wordt ze 
opeens ‘wakker’ geschud. Ze is boos, ze haat de Duitsers en alles waar ze 

voor staan. Ze komt letterlijk in verzet. Een onverschrokkenheid maakt zich 
van haar meester. Ze kan niet anders dan een daad stellen. In eerste instantie 
vooral om aan zichzelf te bewijzen dat ze een mens is met een gevoel voor 
wat goed en kwaad is. Een persoon die niet langer aan de zijlijn kan staan. De 
échte vraag is natuurlijk of ze handelt uit idealisme en ‘in de naam van vrij-
heid’, of dat ze uit wraak handelt? Gaandeweg ontdekt Teuntje dat ‘goed en 
kwaad’ minder zwart wit is dan ze denkt. Ware vrijheid zit voor haar in verge-
ving.  

 
Het tweede hoofdpersonage Marinus is een jonge Nederlandse man die 

zich aangetrokken voelt tot de NSB en tot het fascisme. Marinus komt uit een 
arm gezin, krijgt weinig kansen in zijn eigen land en is op zoek naar een bete-
re toekomst. Hij laat zich verleiden door de goed gemaakte propagandafilms, 
de grootse beloftes, de saamhorigheid en de pracht en praal van het nazis-
me. Als Marinus duidelijk wordt wat de keerzijde is van het nationaalsocialis-
me, is het al te laat, hij kan niet meer terug. Hij zit vast in het Duitse leger en 
deserteren houdt de doodstraf in. Als hij dan ook nog eens tegen zijn eigen 
volk moet strijden in Zeeland, komt hij langzaam maar zeker toch in opstand. 
Dan winnen de schuld en de schaamte het van de angst. Hij beseft dat men 
hem nooit zal vergeven voor zijn keuze, maar op zijn eigen manier draagt hij - 
met gevaar voor eigen leven - toch zijn steentje bij aan de bevrijding. Niet 
alleen voor zijn land, maar voornamelijk om zichzelf te bevrijden van zijn 
schuldgevoel. Het verhaal van de derde hoofdpersoon, William, is geïnspi-
reerd op het waargebeurde verhaal van een Gliderpiloot die ten tijde van 
Operation Market Garden neerstort in Zeeland. William is een jonge Engelse 
gliderpiloot in opleiding die niets liever wil dan meevechten tegen de Duit-
sers. Hij zoekt het avontuur op, wil graag een held zijn, zichzelf bewijzen, niet 
in de laatste plaats tegenover zijn vader, die een hoge militaire rang heeft. 
Zijn desillusie is dan ook groot als blijkt dat hij het slagveld nooit bereikt. Met 
een groepje overlevenden moet hij zich schuilhouden op een onder water 
gezet eiland. De groep staat voor de keuze zich over te geven of om te probe-
ren de frontlinie tóch te bereiken. Een confronterend avontuur waarbij de 
bewijsdrang van William een aantal doden tot gevolg heeft. Hoe krabbel je 
daarna weer op? William komt als enige aan bij de geallieerden en kan einde-
lijk doen waar hij voor kwam: vechten tegen de Duitsers. Maar een illusie 
armer en een ervaring rijker, is zijn behoefte om de held uit te hangen, ver-
vlogen. Hij moet op zoek naar een meer onbaatzuchtige drive om te vechten. 
Vechten voor de vrijheid van een ander land en daarmee voor de vrijheid van 
ons allemaal.  

 
Deze drie verhaallijnen komen bij elkaar tijdens de bevrijding van Walche-

ren. De Slag om de Schelde is een onderbelicht deel van onze geschiedenis. 
De geallieerden geloofden dat de oorlog met kerst 1944 voorbij zou zijn. 
Maar de toevoer kwam tot stilstand, Operation Market Garden moest uit-

Regievisie Matthijs van Heijningen Jr. 
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komst bieden en toen die aanval mislukte, werd de bevrijding van de Schelde 
opeens de hoogste prioriteit. Het werd een bloedige en voor de vele soldaten 
een weinig heroïsch einde van de oorlog. De omstandigheden waren erbar-
melijk: Walcheren was een eiland met maar één toegangsroute vanuit Zuid-
Beveland: de Sloedam. Een kilometerlange dijk zonder enige beschutting. De 
Canadezen die over land kwamen vanuit Bergen op Zoom konden alleen via 
die lange dam het eiland bevrijden. Het gebied rondom de Sloedam was 
moerassig en er kon geen enkel voertuig doorheen rijden.  

 
Het was voor de Canadezen een bijna onmogelijke opgave die Sloedam in 

handen te krijgen. Daarom zijn er vele duizenden Canadese soldaten bij die 
slag gesneuveld. De Slag om de Sloedam is in ons verhaal de grote slag waar-
bij alles samenkomt.  
Aanpak  

De Slag om de Schelde was een gigantische onderneming. Duizenden sol-
daten zijn in de herfstmaanden van 1944 in Zeeland gestorven. Ook de 
Zeeuwse bevolking heeft enorm geleden. Deze film vertelt een stuk vergeten 
geschiedenis door de ogen van onze drie hoofdpersonages. Drie jonge men-
sen die in een tijd van oorlog haast onmenselijke keuzes moeten maken. Een 
film die jonge mensen van nu een spiegel voorhoudt. Wat zou jij doen in de 
gegeven omstandigheden? Als regisseur wil ik dat deze film de rauwheid en 
de spanning van de oorlog op een realistische manier invoelbaar maakt. 
Daarnaast wilde ik een film maken die confronterend is en vooral: wegblijft 

van een heroïsche verbeelding van de oorlog met de ‘goeden’ tegenover de 
‘slechten’.  

 
Stijl 

Ik wil dat de film een enorme energie uitstraalt en dat je als toeschouwer 
wordt meegenomen in het verhaal van de drie hoofdpersonen. Hoe overle-
ven Teuntje, William en Marinus dit alles? Kan Teuntje haar broer redden, 
hoe komt William uiteindelijk op het echte slagveld terecht en hoe kan Mari-
nus toch nog een soort innerlijke vrede vinden? Om die spanning écht invoel-
baar te maken, is de cameravoering heel bepalend. Samen met cameraman 
Lennert Hillege (bekend van Bloody Marie (2019), Beyond Words (2017) Komt 
een vrouw bij de dokter (2009) gebruiken we verschillende stijlen. Goede en 
spannende mise-en-scène in vaak langere shots waarin de omstandigheden 
steeds veranderen. Scènes vaak vanuit maar één enkel perspectief gezien en 
waar we niet té objectief alles registreren. Ik wil het vanuit de ervaring van 
de hoofdpersonen vertellen. Hoe ervaren William, Marinus en Teuntje hun 
eigen verhaal? Hoe kijken zij hier tegenaan? 

Die filmstijl wissel ik af met hele statische en verstilde shots. Het einde-
loos doorploeteren van de Engelsen in de ondergelopen vlaktes van Schou-
wen Duivenland. Een verlaten dorp waar geen leven meer is, maar waar het 
nooit veilig is. Dat soort scènes vragen om het vergroten van de weidsheid 
om de verlorenheid en de spanning voor het onbekende, te benadrukken. 

 
Een vaak onderbelicht onderwerp, maar enorm belangrijk voor de sfeer 

van de film, is het gebruik van licht. Schoonheid in licht door een eenvoudige 
uitstraling. Vlissingen was een zwaar gebombardeerde stad met veel gebou-
wen in puin. Het was er koud, nat, er was geen licht, huizen waren verduis-
terd. In de film zien we schaars verlichte interieurs. De film is een spannend 
spektakel in omvang en actiescènes, maar ook heel breekbaar door de pijn en 
het verdriet dat zichtbaar is. Beweging en verstilde beelden, grote én kleine 
scènes. Een oorlogservaring die vanuit het perspectief van drie doodnormale, 
jonge mensen wordt verteld. Een ervaring die hun leven voor altijd tekent. 
Een film die jonge mensen zal laten voelen en inzien dat échte mensen, échte 
offers hebben gebracht om de vrijheid waarin we nu leven, af te dwingen.  
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De Slag om de Schelde toverde het Nederlandse landschap om tot een 
haast absurde voorstelling. Een groot deel van Walcheren was overstroomd 
als gevolg van de dijkdoorbraken door Engelse bombardementen, andere 
delen, zoals Vlissingen, waren zwaar beschadigd. De Sloedam werd een ge-
welddadige abstractie van wat ooit een gewone Zeeuwse dijk was. Naarmate 
de bevrijding van Walcheren vordert, verandert het landschap steeds meer in 
een slagveld. Deze verandering gaat hand in hand met de stijgende spanning 
die het verhaal oproept. Als aan het eind van de film het uiteindelijke doel is 
bereikt en de Schelde weer vrij is, zien we de prijs die Zeeland heeft betaald. 
Alles is verwoest en ligt in puin. Met de Belgische production designer Hubert 
Pouille hebben we het Nederlandse landschap op een rauwe manier in beeld 
gebracht, met wellicht zelfs een lichte abstrahering van hoe het er in werke-
lijkheid uit zag. Het landschap is een afspiegeling van hoe de hoofdpersona-
ges zich voelen. Als we William volgen in zijn strijd tegen de elementen op 
het ondergelopen eiland, moet het als een droom aanvoelen: een verlaten 
wereld waarin alles onder water staat. Ook de interieurs waar de scènes van 
Teuntje zich in afspelen, hebben we bewust ‘kaal’ gehouden. Geen gezellige 
Zeeuwse boerderijtjes, maar een eenvoud die haast Oost-Europees aanvoelt, 
een eenvoud die van Gogh ook zo mooi heeft weergegeven in zijn werk. 
 
Ritme, Structuur en Montage 

De film vertelt het verhaal van onze drie hoofdpersonen over een periode 
van enkele maanden. Aanvankelijk zitten ze allemaal in hun eigen tijdslijn, 
maar op een zeker moment komen ze samen op het eiland Walcheren tijdens 
de Slag om de Schelde.  

In de montage gaan we niet voor de meest voor de hand liggende manier. 
Voorop staat het verhaal van de hoofdpersonen en hoe hun karakters zich 
gedurende de film ontwikkelen. We vertellen niet het verhaal van een slag, 
maar van drie jonge mensen die keuzes moeten maken. 

De film bevat één grote actie-scene, de Slag om de Sloedam. Tijdens deze 
slag spelen we met de verwachting dat Marinus en William tegenover elkaar 
komen te staan. Hierin geen heldenacties, maar bittere strijd, lijden, modder 
en dood en verderf. De montage is energiek en spannend, maar zeker ook 
poëtisch. Het belangrijkste is dat je je identificeert met de drie hoofdperso-
nen, dicht bij ze bent en met ze meeleeft. 

 
Cast 

Teuntje en Marinus worden gespeeld door twee acteurs die we op dit 
moment tot de meest veelbelovende jonge acteurs van Nederland mogen 
rekenen: Susan Radder en Gijs Blom. Zij zijn beiden heel verschillend: Susan 
speelt geloofwaardig, ontroerend en intens. Gijs acteert wat cerebraler en 
bevat alle kenmerken van een klassieke filmster. Hij zet de bravoure en pijn 

van Marinus op een kwetsbare manier neer. De Engelse William en Tony wor-
den gespeeld door de Engelse acteurs Jamie Flatters en Tom Felton, bekend 
van zijn personage Draco Malfoy uit de Harry Potter filmreeks. 

 
Muziek en Sound Design 

De muziek moet de dramatische lijnen in de film ondersteunen maar ook 
ingetogen zijn. Geen bombastische score, maar een oprechte benadering en 
ondersteuning van het drama. Kwetsbaar en spannend, soms ook onconven-
tioneel en misschien wel modern. Een oorlogsfilm komt tot leven door geluid. 
Niet alleen het overdonderende geluid van het geweld dat in beeld wordt 
gebracht, maar ook de spanning en sfeer van stilte, van licht naderend onheil 
of de geluiden van de natuur en het water. Geluid speelt een hele belangrijke 
rol bij het benadrukken en onderscheiden van de gemoedstoestanden van de 
personages. Iedere verhaallijn heeft zijn eigen soundscape. Herinneringen 
worden ingekleurd door middel van geluidseffecten. Dit geldt ook voor de 
tijdsprongen en de wisselingen van de verhaallijnen. 

 
Tot Slot 

We leven al 75 jaar in vrijheid en dat moeten we vieren. Het gevaar heerst 
dat we onze vrijheid voor lief nemen en misschien niet altijd waakzaam ge-
noeg zijn. Deze film vertelt niet alleen het verhaal over de offers die toen zijn 
gebracht, maar houdt ook de huidige jongere generatie een spiegel voor. 
Wat is onze vrijheid ons waard? Waartoe zijn wij bereid om onze vrijheid te 
bewaken? 

Het is mijn doel een intelligente, dramatische, gevoelige, maar ook zeer 
spannende film te maken die door de invoelbare verhalen van drie jonge 
mensen in oorlogstijd een onderbelicht deel van onze Nederlandse geschie-
denis laat zien. De Slag om de Schelde was een bloedige, destructieve, mee-
slepende, maar ook uiterst noodzakelijk slag die een grote rol speelde bij de 
bevrijding van ons land. Het is eigenlijk vreemd dat haast niemand in Neder-
land en in de rest van Europa, zich deze slag nog kan herinneren. Met deze 
film wil ik daar verandering in brengen. 
 

Production Design 
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Matthijs is een Nederlandse regisseur, scenarist en pro-
ducent. Hij regisseerde commercials voor onder andere Hei-
neken, Samsung en Delta Lloyd. Zijn commercials voor Canal 
Plus, Peugeot en Delta Lloyd werden bekroond in onder 
andere Cannes en onder meer beloond met D&AD, Addys 
en ADC awards. Naast zijn reclamewerk is Matthijs bekend 
van onder meer de korte film Red Rain (1996) met Kim van 
Kooten en horrorfilm The Thing (2011) met onder andere 
Mary Elizabeth Winstead en Joel Edgerton.  

 
Filmografie (selectie)  
• 2011 THE THING (feature) - Regie  

Scenario: Eric Heisserer.  Gebaseerd op het korte verhaal 
“Who Goes There” door John W. Campbell Jr.  

• 1996 RED RAIN (short) - Regie en scenario  
• 1994 NACHTRUST (short) - Regie en scenario  
• 1993 REAL LIFE DRAMA (short) - Regie en scenario  

Biografie Matthijs van Heijningen Jr. 
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Gijs Blom 
Gijs Blom is student aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie 
en speelde de hoofdrol in de veelbekroonde Telefilm JONGENS, geregisseerd 
door Mischa Kamp. Gijs won voor deze rol The Milos Macourek Award in de 
categorie ‘Beste Jeugdacteur’ en hij werd genomineerd voor een Gouden Kalf 
in de categorie ‘Beste Acteur’. Hij was samen met Abbey Hoes te zien in de 
speelfilm NENA van Saskia Diesing. Daarnaast vertolkte hij de hoofdrol in PIJN-
STILLERS, naar het gelijknamige boek van Carry Slee, waarvoor hij de Sir-Peter 
Ustinov Newcomer Award won op het Luca Filmfestival. Gijs speelde ook in 
MONK, ESCAPADE en VIER METER en was ook te zien in de Telefilm SILK ROAD 
en in de tv-serie DE MANNENTESTER.  

 
 

 
 
Ook over de landsgrens valt Gijs op, hij is te zien in de Netflix Originals UK serie 
THE LETTER FOR THE KING. Later dit jaar zal zijn nieuwste film DEAD & BEAU-
TIFUL in première gaan.  
 
 

Gijs Blom in de rol van Marinus © Lennert Hillege  

De Cast 
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Susan Radder 
Actrice Susan Radder (1999) is één van de meest veelbelovende talenten van 
haar generatie. Ze begint op haar zesde met acteren in de televisiefilm OF-
FERS. Ze werd bij toeval ontdekt door regisseuse Dana Nechushtan toen ze 
een dag meeging met haar moeder die als spelcoach bij de casting betrokken 
was. Kort daarna is de jonge actrice te zien in een aflevering van de televisie-
serie SHOUF SHOUF! onder regie van Tim Oliehoek. Haar eerste hoofdrol 
speelt Susan in de bekroonde bioscoopfilm KAUWBOY van regisseur Boude-
wijn Koole.  
 
De jeugdfilm ontvangt maar liefst 13 prijzen, waaronder Best Youth Film op 
het Berlin International Film Festival 2012 en de Young Audience Award tij-
dens de European Film Awards 2012.  
 
Daarna is ze o.a. te zien in de bioscoopfilm QUIZ van regisseur Dick Maas, 
met Barry Atsma en Pierre Bokma, en de EO televisieserie VERBORGEN VER 

 
HALEN, waarin waargebeurde verhalen van kinderen worden nagespeeld 
door acteurs. In 2014 speelt Susan haar tweede hoofdrol in de Carry Slee‐
verfilming van het boek PIJNSTILLERS onder regie van Tessa Schram. Ook is ze 
te zien in de One Night Stand VOOR EMILIA van Martijn Maria Smits. Een jaar 
later speelt Susan rollen in de jeugdfilm JACK BESTELT EEN BROERTJE (Anne 
de Clerq), de korte film RAAF en de televisieserie TESSA.  
 
In 2016 speelt ze de hoofdrol van de licht ontvlambare Lieke in de One Night 
Stand HORIZON, voor deze rol wordt ze genomineerd voor een Gouden Kalf 
voor Beste Actrice Televisiedrama en ontvangt ze een TV Beeld voor Beste 
Actrice. In ditzelfde jaar is Susan ook te zien in de succesvolle televisieserie 
A’DAM&E.V.A. in de rol van Patty en in het tweede seizoen van VECHTERS-
HART. Ze was ook te zien in de serie SOOF, de speelfilms GEK VAN ORANJE, 
ALL YOU NEED IS LOVE en de tv-film SEX DING. In 2020 is Susan te zien in de 
Tv-serie OOGAPPELS (seizoen 1 en 2) en NPO-serie KEIZERSVROUWEN. 



CONTRAILS ONLINE 16- februari 2021  Pagina 14 

 

Jamie Flatters 
Jamie Flatters (2000) is een Britse acteur die zijn acteercarrière in 2016 

begon met de BBC miniserie FLAT TV. Hij verwierf faam met zijn rol in de po-
pulaire tv-serie SO AWKWARD. De serie won een BAFTA Children's Award 
voor Best Comedy Series. Jamie verscheen ook in de serie LIAR tijdens twee 
seizoenen in de rol van Luke. Momenteel is de serie CLOSE TO ME in produc-
tie. Die zal worden uitgebracht in 2021, met Jamie naast Connie Nielsen en 
Christopher Eccleston.  

 
Hij is ook gecast voor de rol van Neteyam in de films AVATAR 2, 3 en 4, die 

zal raken theaters in 2021, 2023 en 2025 respectievelijk. 
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TOM FELTON  
Tom Felton is vooral bekend van zijn rol 'Draco Malfidus', de blonde aarts-

vijand van Harry Potter in de HARRY POTTER-filmreeks. Zijn rollen in HARRY 
POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE en HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS leverden hem zowel in 2010 als 2011 twee MTV Movie Awards op 
voor ‘Beste Schurk’. Hierop volgde een ander wonderbaarlijk kwaadaardig 
optreden in Fox's monster hit RISE OF THE PLANET OF THE APES (2011), gere-
gisseerd door Rupert Wyatt. Tom schitterde hierin naast James Franco, Freida 
Pinto en John Lithgow. Na de voltooiing van deze film werkte de acteur mee 
aan een miniserie genaamd FULL CIRCLE (2013) waar hij tegenover Kate 
Walsh, Julian McMahon en Billy Campbell stond.  

 
 
 
 

 
Felton had vervolgens rollen in MURDER IN THE FIRST (2014), speelde een 

van de hoofdrollen in de onafhankelijke speelfilm RISEN (2016) en was op 
YouTube Premium te zien in ORIGIN (2018). Zijn meest recente rollen zijn die 
in de Sean McEwen indiefilm BRAKING FOR WHALES (2019) en A BABYSIT-
TER'S GUIDE TO MONSTER HUNTING (2020) die op Netflix is te bekijken.  
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Alain de Levita 
CEO / Producent 

Tweevoudig EMMY winnaar Alain de Levita is één van de meest succesvolle producenten 
van Nederland. Hij heeft meer dan duizend uur tv-drama op zijn naam staan en tientallen 
speelfilms geproduceerd. Alain was 12 jaar freelancer, 7 jaar drama producent bij John de 
Mol producties en richtte in 2001 NL film op dat hij als producent en CEO uitbouwde tot het 
grootste  

televisie- en filmfictie-bedrijf van Nederland. Alain is onder meer verantwoordelijk voor 
de hit-series Penoza, De Zaak Menten, In therapie, Spangas en speelfilms zoals, Tonio, Weg 
van jou, Knielen op een bed violen, De Storm en vijfvoudig Gouden Kalveren winnaar, Ban-
kier van het verzet. In januari 2018 richtte hij het nieuwe productiehuis Levitate film op, waar 
hij als CEO en producent werkt aan spraakmakende films en series zoals onder meer het 
grootste oorlogsdrama van de afgelopen 10 jaar, de speelfilm De slag om de Schelde.  

 
 

Paula van der Oest 
Writer/Executive Producer 

Paula van der Oest is een veelgeprezen Nederlandse schrijver en filmregisseur. Zij ver-
wierf internationale bekendheid toen ze in 2003 met Zus & Zo werd genomineerd voor een 
Academy Award voor beste buitenlandse film. Enkele van haar meer recente projecten waar 
zij als regisseur aan meewerkte, zijn de speelfilms Lucia de B. (2014) en Tonio (2016). Beiden 
werden bekroond tot Nederlandse inzending voor de Oscars. Andere succesvolle films van 
Paula zijn de geprezen thriller Moonlight en het Engelstalige Black Butterflies (met Carice van 
Houten en Rutger Hauer. Deze film ontving meerdere onderscheidingen in zowel Nederland 
als de VS. Met The Domino-effect won ze een gouden kalf voor beste regie. Sinds 2018 is ze 
naast schrijver en regisseur ook producent en richtte zij haar eigen productiemaatschappij 
op: Levitate Film. Paula is als Creative Director en Producent verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling en productie van series en films. Zo produceerde zij de miniserie Kerstgezel.nl en 
schreef zij het scenario voor de speelfilm De Slag om de Schelde.  

 
Mark van Eeuwen 
Executive Producer 

Nadat Mark zijn studie economie afrondde, volgde hij een opleiding tot acteur aan de 
prestigieuze toneelschool de London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Als ac-
teur had hij succes in zowel nationale als internationale producties. In 2013 begon Mark zijn 
carrière als producent met de ontwikkeling en financiering van de internationale film Kidnap-
ping Mr. Heineken, met Sir Anthony Hopkins. Andere producties waarbij Mark betrokken was 
bij de financiering en totstandkoming zijn: Boychoir met Dustin Hoffman en Blunt Force Trau-
ma met Mickey Rourke. In 2018 richtte Mark samen met Alain de Levita en Paula van der 
Oest het productiehuis Levitate Film op. Mark houdt zich in zijn functie als executive produ-
cer voornamelijk bezig met de financiering van televisie- en filmprojecten, variërend van 
complexe financieringsstructuren tot aan eenvoudigere oplossingen. Zo was hij onder andere 
verantwoordelijk voor de financiering van De Slag om de Schelde (14 miljoen euro budget). In 
2020 werd Mark geselecteerd voor het Inside Pictures programma.  
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vfonds is trotse initiatiefnemer en partner van de film De Slag om de Schelde, omdat de film op invoelbare wijze het on-
derbelichte verhaal van een impactvolle gebeurtenis vertelt en hiermee jong en oud weet te raken. Het geeft duiding aan wat 
vrijheid en democratie precies betekenen. Belangrijk, want ondanks dat we in Nederland al een mensenleven lang in vrede 
leven, is dit geen vanzelfsprekendheid. Integendeel: zo’n lange periode van vrede, vrijheid en veiligheid is uniek in de geschie-
denis van ons land. Vrede moet je daarom koesteren. Aan vrede moet je werken, elke dag weer.  

 
Dat is precies wat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) doet. vfonds  steunt initiatieven en 

projecten die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe bijzonder vrede en vrijheid zijn. Hoe waardevol onze democratie 
is. Vrede koesteren is ook: de herinnering aan oorlog levend houden. Slachtoffers herdenken, maar ook oorlogsveteranen 
waarderen. Natuurlijk mogen bevrijding, vrede en vrijheid evenzeer gevierd worden. Daarbij hoort ook: erkenning uitspreken 
voor al die mensen in uniform die zich nog steeds inzetten voor het behoud van onze vreedzame samenleving.  

 
Zo ondersteunt vfonds jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten. Denk aan nationale her-

denkingen, oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor geüniformeerden, maar 
ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten die het belang van vrijheid vandaag 
de dag voor het voetlicht brengen. Met deze steun hoopt vfonds verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om 
zich in te zetten een sterke democratische rechtvaardige rechtsstaat en een vreedzame samenleving.  

 
vfonds kan subsidiegelden verstrekken dankzij de bijdragen van onder meer de Nationale Postcode Loterij, De BankGiro 

Loterij en de Nederlandse Loterij.  
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De Slag om de Schelde - De geschiedenis 
Door: Rick Franke Bron: Wikipedia en Imperial War Museum 

Noodzaak 
Op 6 juni 1944 (D-day) landden geallieerde strijdkrachten, 

waaronder de Canadese 3e infanteriedivisie en de Canadese 
2e pantserbrigade van het Canadese 1e Leger, op Juno Beach 
in Normandië in Frankrijk.  

Na de uitbraak uit het Normandische bruggenhoofd le-
verde het Canadese 1e Leger slag om Caen en Falaise en de 
Zak van Falaise. Terwijl het aantal geallieerde troepen aan-
groeide tot honderdduizenden, kreeg het Canadese 1e Leger 
de taak de kustgebieden te bevrijden van Duitse troepen en 
de kanaalhavens te openen voor de geallieerde scheepvaart. 

Aan de linkerflank van het geallieerde leger vechtend, 
rukten de Canadezen snel op naar België. Begin september 
werden de Canadezen welkom geheten in Dieppe. Ze lieten 
enkele eenheden achter ter beveiliging van de havens, en 
rukten op naar Oostende, Brugge en Gent in België. 

Op 1 oktober waren de havensteden Boulogne, Cap Gris-
Nez, Calais en Duinkerke in geallieerde handen. De Canade-
zen schakelden ook de V1- en V2-lanceerplaatsen aan de 
Kanaalkust uit, waarmee een einde kwam aan de beschietin-
gen op Zuid-Engeland. De Duitsers hadden echter de in deze 
havenplaatsen grondig onbruikbaar gemaakt. 

Ondertussen was het Britse Tweede Leger opgerukt tot in 
Zuid-Nederland. Op 17 september landden één Britse en 
twee Amerikaanse luchtlandingsdivisies, samen met een 
Poolse brigade, achter de Duitse linies bij Eindhoven, Nijme-
gen en Arnhem. Deze landingen, codenaam Operatie Market 
Garden, hadden als doel een brug over de Rijn bij Arnhem in 
handen te krijgen en door te stoten naar het Duitse Ruhrge-
bied. De operatie mislukte, bij Arnhem werden 1.400 van de 
11.000 gelande Britten gedood en werd ruim 6.000 man 
krijgsgevangen gemaakt. De hoop op een spoedig einde van 
de oorlog vervloog. 

 
Het veroveren van een belangrijke havenstad werd nu 

een topprioriteit met de lange aanvoerlijnen en de winter in 
het vooruitzicht. Het Britse Tweede Leger had Antwerpen 
met haar havens op 4 september bijna intact in handen ge-
kregen. De haven van Antwerpen, de tweede haven van Eu-
ropa, met 45 km aan dokken en kades, was een ideale aan-
voerhaven zijn voor de geallieerde bevoorrading. Omdat de 
belangrijkste aanvoerlijnen nog steeds vanuit Normandië 
liepen, werd het openen van de Antwerpse haven iedere dag 
belangrijker. 

De Duitsers beheersten echter nog de oevers van de 
Westerschelde, de zeearm tussen Antwerpen en de Noord-
zee. Het was nodig om beide zijden van de toegang in han-
den te krijgen. Het zou een van de zwaarste operaties wor-
den uit de Tweede Wereldoorlog, omdat Hitler persoonlijk 
opdracht heeft gegeven om "mit allen denkbaren Mitteln die 
Westerschelde zu sperren". Betoonde lafheid zou worden 
bestraft. 

 
Openen van de Westerschelde 

Op 12 oktober 1944 kreeg het Canadese 1e Leger onder 
commando van Luitenant-generaal Guy Simonds (in plaats 
van Generaal H.D.G. Crerar die ernstig ziek in Engeland zat), 
de taak de Scheldemonding van Duitse troepen te zuiveren. 

Het Eerste Leger bestond uit het Canadese 2e korps (met 
daarin onder andere de Poolse 1e Pantserdivisie, de Britse 
49e divisie en de Britse 52e (Laagland) Divisie) en het Britse 1e 
korps. 

De Slag om de Schelde was een militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze slag was de grootste operatie op Nederlands grondgebied 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden wilden de Scheldemonding vrijmaken van Duitse strijdkrach-
ten zodat Antwerpen de belangrijke geallieerde aanvoerhaven voor de geallieerde legers kon worden . De stad 
Antwerpen was al bevrijd vóór Operatie Market Garden, maar het gebied van de Scheldemonding tot de stad 
nog niet. De bevrijding van de Scheldemonding werd opgedragen aan het Canadese 1e Leger, en zou vitaal zijn 
voor de geplande doorbraak door de Siegfriedlinie, aangezien de geallieerde bevoorradingslijnen nog steeds 
terugliepen tot aan de landingsstranden in Normandië. 
Na vijf weken met enkele van de moeilijkste gevechten uit de gehele oorlog, waaronder een aantal amfibische 
landingen en aanvallen over open terrein, was de slag gewonnen door de eenheden van het Canadese 1e Leger, 
het Franse 1er Bataillon Fusiliers Marins Commando onder bevel van kapitein Philippe Kieffer en Belgische, Ne-
derlandse en Noorse commando's van No. 10 (Inter-Allied) Commando. 
Drie weken later werd de haven van Antwerpen voor de geallieerde scheepvaart geopend . Hoewel deze slag 
minder bekend is dan andere veldslagen, was hij essentieel om de geallieerde legers van voorraden te voorzien 
waarmee de operatie op het front in West-Europa kon worden voortgezet. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_operatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_(Tweede_Wereldoorlog)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/1e_Leger_(Canada)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westwall
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusiliers_marins
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/No._10_(Inter-Allied)_Commando
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
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De unieke geografie van de omgeving zorgde voor bijzon-
dere uitdagingen. Het plan voor de opening van de Schelde-
monding bestond uit vier operaties.  
• De eerste operatie was het bevrijden van het gebied ten 

noorden van Antwerpen om de toegang tot het 
schiereiland Zuid-Beveland veilig te stellen.  

• De tweede operatie, ”Operatie Switchback”, was het 
opruimen van de ”Breskens pocket” ten noorden van het 
Leopoldkanaal.  

• De derde, “Operatie Vitality”, was de verovering van Zuid-
Beveland.  

• De slotfase, ”Operatie Infatuate” zou de verovering van 
Walcheren zijn. Dat was door de Duitsers in een sterke 
vesting veranderd. 
Op 21 september trok de Canadese 4e pantserdivisie 

noordwaarts, ruwweg langs de lijn Gent-Terneuzen. Het had 
de taak om de zogenoemde ”Breskens pocket” op te ruimen, 

een gebied rond Breskens dat nog in Duitse handen was. De 
Poolse 1e Pantserdivisie trok meer oostwaarts naar de Bel-
gisch-Nederlandse grens voor het cruciale gebied ten noor-
den van Antwerpen. 

De 4e pantserdivisie was opgetrokken vanuit een met 
veel inspanning veroverd bruggenhoofd over het Kanaal 
Gent-Brugge bij Moerbrugge. Ze kwamen hier als eerste ge-
allieerde troepen tegenover de formidabele hindernis van de 
dubbele linie van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal 
van de Leie, vlak langs de Nederlandse grens. 

In de buurt van Moerkerke werd een aanval georgani-
seerd. De kanalen werden overgestoken en een bruggen-
hoofd gevestigd, maar felle Duitse tegenaanvallen joegen de 
Canadezen met zware verliezen terug. 

Naar het oosten had de Poolse 1e pantserdivisie meer 
succes terwijl ze van Gent naar het noordoosten trokken. Zij 
slaagden er in om, in een landschap dat voor tanks niet ge-
schikt is, en tegenover toenemende tegenstand, op 20 sep-
tember de kust van de Westerschelde te bereiken. Ze kon-
den Terneuzen en de zuidoever van de Schelde tot aan Ant-
werpen bevrijden. 

Deze resultaten verhelderden ook de situatie tegenover 
de Canadese 1e legergroep. Elk terrein dat verder op de Duit-
sers veroverd werd, ging ten koste van zware verliezen . Het 
was ook duidelijk dat de ”Breskens pocket” sterk verdedigd 
werd. Die liep van de kust bij Zeebrugge tot de Braakman, 
een zeearm aan de zuidoever van de Westerschelde ten oos-
ten van Breskens. Landinwaarts liep ze tot aan het Leo-
poldkanaal. 

 
Gevechten ten noorden van Antwerpen 

Op 2 oktober begon de 2e Canadese infanteriedivisie op 
te trekken vanuit Antwerpen om de toegang tot Zuid- Beve-
land te bereiken en dat te veroveren. 

Ondanks sterke tegenstand leek het doel van de eerste 
fase, het dorpje Woensdrecht, op 6 oktober binnen bereik. 
Men was Woensdrecht tot op 5 km genaderd. De Duitsers 
bleken echter vastbesloten Woensdrecht als toegang tot 
Zuid-Beveland en Walcheren te verdedigen. 

De Canadezen leden zware verliezen toen ze over open, 
geïnundeerd land aanvielen. Stromende regen, boobytraps 
en landmijnen maakten het oprukken erg moeilijk. Op 13 
oktober, de datum die bekend zou worden als ”zwarte vrij-
dag”, leed het Black Watch Battalion van de Canadese 5e 

Bron: Wikimedia commons Map - Battle of the Scheldt ( 

'Buffalo' amfibie voertuig brengen troepen van het Canadese 1e leger 
naar de overkant van de Schelde. September, 1944  
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infanteriebrigade in felle gevechten zulke zware verliezen 
dat het bijna ophield te bestaan. 

Op 16 oktober werd de slotaanval op Woensdrecht inge-
zet, met steun van een immense artilleriebeschieting. 
Woensdrecht en het naburige dorp Hoogerheide werden 
hierbij grotendeels verwoest. Terwijl de geallieerde artillerie 
de beschieting uitvoerde, soms maar enkele meters van de 
posities van de geallieerde troepen, vielen de Duitsers terug. 
Woensdrecht werd ingenomen en veiliggesteld, de Duitse 
troepen op Zuid-Beveland en Walcheren waren bijna van het 
vasteland afgesneden en de Canadezen hadden hun eerste 
doel bereikt. Ze hadden hiervoor echter wel een zware prijs 
betaald. Op dit punt van de campagne was de uitdaging voor 
een ieder duidelijk. Veldmaarschalk Bernard Montgomery 
bepaalde dat de opening van de Scheldemonding toppriori-
teit had. In het oosten viel het Britse 2e Leger in westelijke 
richting aan om het gebied ten zuiden van de Maas van Duit-
se troepen te zuiveren. Dit beschermde de ten koste van 
zware verliezen gewonnen toegang tot Zuid-Beveland tegen 
Duitse aanvallen. Onderwijl concentreerde Luitenant-
generaal Simonds zich op het gebied ten noorden van Zuid-
Beveland. De Canadese 4e pantserdivisie die bij het Leo-
poldkanaal had gevochten, trok op naar Bergen op Zoom. 
Tegen 24 oktober was Zuid-Beveland volkomen afgesloten. 

 
Operatie Switchback 

De tweede hoofdoperatie van de Strijd om de Schelde 
was het opruimen van de ”Breskens pocket”, de Duitse ver-
dedigingswerken om Breskens. Deze operatie opende met 
felle gevechten op de zuidelijke Scheldeoever. De Canadese 
3e infanteriedivisie stuitte op taai en fel Duits verzet toen zij 
het Leopoldkanaal probeerden over te steken. 

De eerdere poging door de Canadese 4e pantserdivisie 
om het kanaal vanuit Antwerpen over te steken had reeds 
aangetoond tegenover welke problemen zij stonden. Naast 
de formidabele uitdaging om zowel het Leopoldkanaal als 
het Afleidingskanaal van de Leie over te steken, was veel van 
het land onder water gezet. Het ondergelopen terrein ver-
borg de vijandelijke stellingen voor de infanterie, waardoor 
luchtverkenning van de vijandelijke posities een absolute 
noodzaak was. Op basis van deze verkenningen werd beslo-
ten dat een oversteek slechts op enkele plaatsen haalbaar 
was. Na analyse werd gekozen voor de plaats net ten oosten 
van de plek waar de twee kanalen uiteengingen. Dit was een 

driehoekige strook droge grond langs het Leopoldkanaal met 
de basis bij Maldegem-Aardenburg en de top bij het dorpje 
Moershoofde, vijf kilometer oostelijker. Het was slechts een 
paar honderd meter breed, en de noordgrens viel samen 
met de Belgisch-Nederlandse grens. 

De aanval werd uitgevoerd in twee stappen. De 7e briga-
de van de Canadese 3e infanteriedivisie maakte de eerste 
oversteek over het Leopoldkanaal, terwijl de 9e brigade de 
aanval over de noordelijke of kustzijde van de driehoek uit-
voerde. De aanval begon op 6 oktober met ondersteuning 
van artillerie en Canadese Wasp (Universal Carrier) die met 
vlammenwerpers waren uitgerust. De Wasps lanceerden hun 
muur van vuur over het Leopoldkanaal, hierdoor de troepen 
van de 7e brigade in staat stellend de steile oevers op te 
klimmen en met hun aanvalsboten het kanaal over te steken. 

Twee kleine bruggenhoofden werden gevestigd, maar de 
situatie van de Canadese troepen daar werd verschrikkelijk 
toen de Duitsers zich van de schok van de vlammenwerpers 
herstelden en tegenaanvallen uitvoerden. De soldaten hiel-
den verbeten stand in hun kwetsbare bruggenhoofden. Te-
gen 9 oktober was het gat tussen de twee bruggenhoofden 
gesloten, en op 12 oktober werd een positie aan de andere 
kant van de weg naar Aardenburg bereikt. 

De Canadese 9e brigade voerde een amfibische operatie 
met Terrapin en Buffalo amfibische voertuigen uit. Deze wer-

Lieutenant Generaal Guy Simonds Bron: Wikipedia  

Universal carrier Mk II Bron: Imperial War Museums foto: KID 858  
Canadese Buffalo bij de schelde monding Bron en copyright: Library 
and Archives Canada reproduction reference no. PA-136754 and under 
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den bemand door het Britse 5th Assault Regiment van de 
Royal Engineers. De brigade had gepland om de monding van 
de Braakman in amfibische voertuigen over te steken en in 
de omgeving van Hoofdplaat te landen. Door op deze wijze 
aan de achterzijde van de ”Breskens pocket’ te landen, zou 
men daar druk op de Duitsers uitoefenen. 

Moeilijkheden bij het door de kanalen loodsen van de 
voertuigen zorgden voor een vertraging van 24 uur. Deson-
danks werden de Duitsers verrast en werd een bruggen-
hoofd gevestigd. Ook hier herstelden de Duitsers zich snel 
van de verrassing en voerden al snel felle tegenaanvallen uit. 
De Canadese 10e brigade van de 4e pantserdivisie stak het 
Leopoldkanaal over en kwam tot de Isabellapolder. Hierna 
werd de Canadese 8e brigade van de 3e infanteriedivisie inge-
zet om het gebied naar het zuiden van de pocket in handen 
te krijgen. Dit opende een aanvoerroute over land. Ondanks 
deze winst moest de 3e infanteriedivisie nog harde gevech-
ten leveren om de plaatsen Breskens, Fort Frederik Hendrik, 
Oostburg, Zuidzande en Cadzand van de Duitsers te bevrij-
den. Toen tussen 1 en 3 november het Canadese 1e leger de 
plaatsen Knokke, Heist en Zeebrugge bevrijdde, kon de 
”Operatie Switchback” beëindigd worden verklaard. 

 
Operatie Vitality 

De derde operatie van deze strijd was een aanval op Zuid
-Beveland. Het bestond uit operatie Vitality I, een opmars 
vanuit Noord-Brabant en operatie Vitality ll, een landing op 
de kust van Zuid-Beveland. 

Operatie Vitality I begon op 24 oktober met een aanval 
door de 2e Canadese Infanteriedivisie vanuit haar bruggen-
hoofd naar Zuid-Beveland. De Canadezen hadden gehoopt 
hier snel op te kunnen rukken, tegenstand te kunnen om-
trekken en bruggen over het Kanaal door Zuid-Beveland in 
handen te krijgen. Maar ook hier werd de opmars vertraagd 
door modder, mijnen en een hardnekkige Duitse verdedi-
ging. De Canadese 6e infanteriebrigade begon een frontale 
aanval in aanvalsboten. De genietroepen waren in staat 
langs de hoofdweg een brug over het kanaal te leggen. 

Ondertussen voerde de 52e (Laagland) Divisie met opera-
tie Vitality II een amfibische aanval over de Westerschelde 
uit om achter de sterke Duitse verdediging van het Kanaal 
door bij de dorpen Baarland en Hoedekenskerke (Green 
Beach en Amber Beach) op Zuid-Beveland te landen. 

Deze formidabele verdediging werd op deze wijze om-

trokken. Toen de kanaallinie doorbroken was, verbrokkelde 
de Duitse tegenstand op Zuid-Beveland. De derde fase van 
de strijd om de Schelde was hiermee voltooid. 

 
Operatie Infatuate 

De vierde fase van de strijd om de Scheldemonding be-
trof de bevrijding van Walcheren, het laatste stuk land langs 
de Scheldemonding dat nog in Duitse handen was. De Duitse 
verdedigingswerken op het eiland waren extreem sterk. De 
enige toegangsweg over land was de Sloedam die het eiland 
met Zuid-Beveland verbond. De aan de dam grenzende slik-
ken en schorren waren te modderig voor een aanval te voet, 
maar bij vloed te ondiep voor amfibische voertuigen. De RAF 
voerde eerder meer dan 600 aanvalsvluchten uit om de 
Duitse artillerie en versterkingen uit te schakelen, maar te-
vergeefs. Het geallieerde opperbevel besloot de dijken van 
Walcheren door de RAF te bombarderen. Hierdoor kwamen 
grote delen van Walcheren onder water te staan, maar werd 
het mogelijk amfibische voertuigen op het eiland te gebrui-
ken. De burgerbevolking werd van tevoren met pamfletten 
gewaarschuwd. Toch vielen er door de bombardementen en 
het zeewater nog vele slachtoffers. 

De daaropvolgende aanval werd van drie zijden gelijktij-
dig uitgevoerd: over de Sloedam vanuit het oosten, over de 
Westerschelde vanuit het zuiden (Vlissingen) en over de zee 
vanuit het westen (Westkapelle). De Canadese troepen vie-
len twee dagen lang tevergeefs aan over de Sloedam. Pas op 
de derde dag konden zij een klein bruggenhoofd vestigen. 
Van hieraf nam de 52e (Laagland) divisie de gevechten over. 
De Canadese 2e infanteriedivisie viel op 31 oktober vanuit 
Zuid-Beveland aan. De Canadese en Franse troepen landden 
bij Vlissingen. Na een grimmige strijd werd een kwetsbaar 
bruggenhoofd gevestigd. Bij Westkapelle werd een landing 
vanuit zee uitgevoerd. Doordat vanuit zware Duitse bunkers 
vele beschietingen uitgevoerd werden op de naderende Brit-
se landingsvloot, zijn er vele Britse, Belgische en Noorse 
commando's gesneuveld en landingsschepen gezonken. Brit-
se strijders noemden dit ook het 'de tweede D-day'. Tot op 
heden liggen er nog vele landingsschepen, amfibievoertuigen 
en tanks op de zeebodem. 

Met steun van de landingen over het water zette de Brit-
se 52e divisie de opmars voort. Op 6 november viel Middel-
burg. Op 8 november eindigde alle Duitse tegenstand op het 
eiland. 

Terrapin Mk1. Bron: foto B 11438 uit de collectie van de Imperial War 
Museums.  
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Ondertussen was de 4e Canadese pantserdivisie opgerukt 
voorbij Bergen op Zoom naar Sint Philipsland. In de haven 
van het Zijpe bracht het verschillende schepen met Duitse 
vlag tot zinken.  

Met deze operatie was de gehele Westerscheldeoever in 
geallieerde handen. Men begon de Schelde en Westerschel-
de mijnenvrij te maken. Op 28 november voer het eerste 
konvooi de haven van Antwerpen binnen, geleid door het in 
Canada gebouwde vrachtschip Fort Cataraqui. 

Rol van het verzet bij de Slag om de Schelde 
De radiodienst in de verschillende districten van Gewest 

15 van de Ordedienst (OD) in Zeeland heeft ten tijde dat geal-
lieerde troepen door Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland 
naar Walcheren oprukten, gewichtige diensten bewezen. Via 
de geheime zenders werden militaire inlichtingen over Duit-
se stellingen aan de geallieerden doorgegeven die voor de 
oorlogsvoering van belang bleken. De verbindingsofficier van 
de Staf van Gewest 15, Cor Antheunisse – die bemiddeld 

heeft bij het opzetten van deze radiodienst van de OD in 
Zeeland, kreeg hiervoor in 1952 het Kruis van Verdienste uit-
gereikt. 

Verzetsstrijders van de OD van de groep Kloosterman 
hebben bij de Slag om de Sloedam op verschillende manie-
ren de Canadezen geholpen. Door hen de weg te wijzen, hen 
te waarschuwen voor stellingen van de Wehrmacht en door 
zelf mee te vechten. Ook hebben de verzetsstrijders Duitse 
soldaten gevangen genomen. 

 
Afronding 

De Canadese militairen kregen door hun gevechten in 
deze waterige terreinen de bijnaam ”waterratten”. De com-
binatie van uitgebreide Duitse fortificaties en onder water 
gezet, modderig terrein leidde tot afschuwelijke, bloedige 
gevechten. 

Veldmaarschalk Bernard Montgomery merkte op:  
”De Canadezen hebben zich magnifieke vechtjassen betoond. 
Het vrijmaken van de Schelde was een taak die alleen door 
eerste klas troepen kon worden uitgevoerd. Tweede klas 
troepen zouden gefaald hebben.” 

Sommige historici beschouwen het terrein waar de ge-
vechten werden geleverd als het moeilijkste gevechtsterrein 
uit de gehele Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van het 
vijf weken durende offensief had het winnende Canadese 1e 
Leger 41.043 gevangenen gemaakt, maar 12.873 man verlo-
ren (gedood, gewond of vermist), waaronder 6.367 Canade-
zen. 

Het eerste konvooi op 28 november was het begin van 
een continue stroom van bevoorrading. Hiermee kon de 
vastgelopen aanval op de Duitse Siegfriedlinie nieuw leven 
worden ingeblazen. 

Duitsland onderkende het belang van de beschikbaarheid 
van een diepwaterhaven voor de geallieerden. In een poging 
deze te vernietigen, vuurden zij op Antwerpen meer V 2-
raketten af dan op enige andere stad. In feite werd bijna de 
helft van alle tijdens de Tweede Wereldoorlog gelanceerde 
V2’s op Antwerpen afgevuurd. De haven van Antwerpen was 
strategisch zo belangrijk, dat zij een van de hoofddoelen van 
het Ardennenoffensief was. 

De geallieerde opperbevelhebber generaal Dwight D. 
Eisenhower zei, ”Het einde van het Nazidom kwam duidelijk 
in zicht toen het eerste schip ongehinderd de Schelde op-
voer.” 

Het eerste konvooi dat Antwerpen 
bereikte op 28 november wordt 

uitgeladen in de Antwerpse haven 
Bron: Imperial War Museum  
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