
PROGRAMMA
13.00 uur Ontvangst/inloop met een broodje
13.30 uur Welkom door Han Polman,
  commissaris van de Koning in Zeeland
13.40 uur 75 jaar Vrijheid: gesprekken over
  verleden en heden / deel 1
14.10 uur  Gelegenheid tot het uitbrengen van
  uw stem op de foto’s
14.45 uur  Korte pauze
15:00 uur 75 jaar Vrijheid: gesprekken over
  verleden en heden / deel 2
15.30 uur  Bekendmaking van de winnende foto’s
  en toelichting verdere procedure
15.45 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

LOCATIE
Bevrijdingsmuseum Zeeland,
Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
 
MEER INFORMATIE
Zie: https://in100fotos.nl
Of neem contact op via 75jaarvrijheid@zeeland.nl

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om 

vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De nationale start van dit jubileumjaar vindt op
31 augustus plaats in Terneuzen. Bij het startmoment staan we ook stil bij de Slag om de Schelde.

Een ‘vergeten slag’, die van grote betekenis is geweest voor de bevrijding van Europa. Daarom vinden 
er ook na 31 augustus activiteiten plaats die een link hebben met de gebeurtenissen die in de oorlog 

plaatsvonden. Tal van comités en musea organiseren herdenkingen, tentoonstellingen of andere 
activiteiten om stil te staan bij de bevrijding en vrijheid.

Beeldmateriaal by US military – via Wikimedia Commons

Wat was de Slag om de 
Schelde? 

De Slag om de Schelde was een militaire operatie in het 
noorden van België en het zuidwesten van Nederland. 
Antwerpen was in september 1944 al bevrijd, de 
Scheldemonding lag voor het grijpen, maar door de 
aanval op Arnhem konden de Duitsers zich hergroeperen 
in de sterke verdedigingswerken aan de oevers van 
de Westerschelde. Deze waren onderdeel van de 
Antlantikwall. 
Na de mislukte landing bij Arnhem moesten de 
geallieerden de Scheldemonding snel veroveren op de 
Duitse bezetters. De logistieke aanvoerlijnen naar de 
landingsstranden waren te lang; met een vrije doorvaart 
over de Schelde kon Antwerpen de belangrijkste 
aanvoerhaven worden voor de strijd in Noord-West 
Europa. 
Het plan voor de opening van de Scheldemonding bestond 
uit vier operaties. De eerste was het bevrijden van het 
gebied ten noorden van Antwerpen, om de toegang tot 
schiereiland Zuid-Beveland veilig te stellen. De tweede 
was Operatie Switchback: het opruimen van de Breskens 
pocket ten noorden van het Leopoldkanaal. De derde, 
Operatie Vitality, was de verovering van Zuid-Beveland. 
De slotfase was Operatie Infatuate: de verovering van 
Walcheren, dat door de Duitsers in een sterke vesting 
(Festung Walcheren) was veranderd.   

“Het einde van het nazidom
kwam in zicht, toen het

eerste schip ongehinderd de 
Schelde opvoer”

Dwight D. Eisenhower 

Opperbevelhebber Geallieerde strijdkrachten

Meer weten over de bevrijding van Zuid-Nederland en de
Slag om de Schelde? 

Bevrijdingsmuseum Zeeland
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl
T: 0113 - 67 14 75 | M: 06 - 106 020 43 | E: info@bmzeeland.nl 

Museum Gdynia - de Poolse strijd om Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen
www.oorlogsmuseumgdynia.nl
T: 0114 - 65 06 57 | M: 06 - 531 875 74 | E: gdynia@kpnmail.nl

Vitality in Kapelle - Oorlogsmuseum en Franse begraafplaats
www.oorlogsmuseumvitality.nl
T: 06 - 100 285 68 | E: info@oorlogsmuseumvitality.nl

Tobias van Gent en Hans Sakkers 
Auteurs van ‘Slag om de Schelde 1944 - De beslissing in de strijd om West-Europa’ 
Contact via uitgever: Marberg Media / René van den Berge
T: 010 - 52 157 15 / 06 - 531 085 57 | E: marbergmedia@kpnmail.com

Carla Rus
Auteur van diverse publicaties over de Slag om de Schelde 
dochter van verzetsstrijder Jaap Rus (overleden januari 2019)
E: rusvries@outlook.com (enkel per mail bereikbaar)

Wim de Meester
Kennis over luchtoorlogen boven Zeeland tijdens WO2
T: 06 - 475 855 04 | E: w-demeester@planet.nl

Historische a� eeldingen Slag om de Schelde 
Zeeuws Archief
Peter Blom
T:  0118 - 67 88 00 | E: info@zeeuwsarchief.nl 

Beeldbank ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Anne Buteijn 
T: 0118 - 65 40 00 | E: AButeijn@dezb.nl

Bevrijdingsmuseum Zeeland
Stef Traas | directeur 
Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
T: 0113 - 67 14 75 | E: 06 - 106  020 43 | E: s.traas@bmzeeland.nl   

Websites:
• www.europeremembers.com/nl/story/de-slag-om-de-schelde/ (meertalig)
• www.liberationroute.com 
• www.deslagomdeschelde.nl (alleen Nederlandstalig)
• www.tracesofwar.nl/articles/582/Slag-om-de-Schelde.htm?c=gw

Engelse site met foto’s van de Slag om de Schelde:
• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category: Battle_of_the_Scheldt

Namens het Provinciaal Bestuur van Zeeland nodig ik u van 
harte uit om op 15 januari 2020 de 25 meest aansprekende 
Zeeuwse foto’s uit de Tweede Wereldoorlog te kiezen.
Deze foto’s dingen mee naar een plek in de uiteindelijke 
landelijke selectie voor de Nederlandse canon ‘De Tweede 
Wereldoorlog in honderd foto’s’.
Tijdens het herdenkingsjaar 2019-2020 zijn er veel momenten 
waarop op verschillende manieren wordt teruggekeken en 
herdacht dat we 75 jaar in vrijheid leven.

Nu de jaren van de Tweede Wereldoorlog steeds verder 
van ons af komen te staan zijn het vooral de beelden die 
het verleden zichtbaar maken. In november 2019 is in alle 
provincies het startsein gegeven voor de zoektocht naar de 
50 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog 
uit de provincie. Ook in Zeeland heeft een werkgroep 50 
aansprekende oorlogsfoto’s geselecteerd. Deze beelden vormen 
tezamen de visuele oorlogsgeschiedenis van Zeeland.
Tijdens de bijeenkomst op 15 januari 2020 zullen deze foto’s 
worden gepresenteerd.
Elke provincie in Nederland en Caribisch Nederland mag 
in januari 25 foto’s aanleveren. Met deze foto’s wordt door 

een landelijk platform een Nederlandse canon van 100 foto’s 
samengesteld. Op 31 maart 2020 wordt in de Tweede Kamer 
bekendgemaakt welke foto’s hierin zijn opgenomen.

Zowel van de Zeeuwse canon van 50 foto’s als van de nationale 
100 foto’s wordt een reizende tentoonstelling gemaakt die 
straks op meerdere plekken te zien is. Met deze foto’s wordt 
de herinnering aan de periode van oorlog en bezetting levend 
gehouden.
Wij vragen uw hulp om een weloverwogen keuze te maken 
welke 25 Zeeuwse afbeeldingen uit de geselecteerde 50 foto’s 
ingestuurd worden voor de Nederlandse canon. Wat is de 
mooiste, meest aansprekende foto die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Zeeland is gemaakt? Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan via de volgende link, graag vóór 10 januari 
2020.
 
https://www.formdesk.com/provinciezeeland/in-100-fotos
 
Met vriendelijke groet,
Han Polman
Commissaris van de Koning in Zeeland

Uitnodiging
‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’
WOENSDAG 15 JANUARI 2020

https://www.formdesk.com/provinciezeeland/in-100-fotos

