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In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Operatie ‘Market Garden’ plaatsvond. 
Deze grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis luidde op 17 september 1944 
de bevrijding van Zuid-Nederland in.  
 
Operatie Market Garden was een offensief van de geallieerden aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in september 1944. Het wordt beschouwd als de grootse 
militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
operatie bestond uit twee delen, een grootschalige luchtlandingsoperatie (Market) en 
een grondoffensief vanuit België (Garden). De luchtlandingstroepen hadden als 
voornaamste doel om belangrijke bruggen over Nederlandse rivieren in te nemen, om 
vervolgens grondtroepen op te laten rukken om de rest van Nederland te bevrijden 
van de Duitsers. 
 
Programma:  
Er worden in de regio allerlei activiteiten georganiseerd rondom de herdenking van 75 
jaar bevrijding.  
 
Kijk voor het volledige programma op de website www.omg2019.nl.  
 
De Noord Oost Brabantse bibliotheken presenteren u in dit verhaaladvies een 
selectie uit de collectie materialen over Operatie Market Garden, aangevuld met 
verwijzingen naar websites, documentaires en films.  
 
 

 

 
 
 

http://www.omg2019.nl/
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Operatie Market Garden 
 

 

 101st Airborne : Market Garden 1944 / 
Steven Smith en Simon Forty [2017] 
Na succesvolle beeldverslagen als 'D-Day : de slagvelden 
van Normandië' en 'Hitlers Atlantikwall : verleden en 
heden'* op groot formaat is de Britse auteur Simon Forty 
voor de nieuwe reeks 'Toen & Nu' een samenwerking 
aangegaan met historicus Stephen Smith. In een nieuwe 
handzame reeks - slechts 64 bladzijden op A4-formaat per 
editie - reconstrueren ze bekende militaire operaties uit 
de Tweede Wereldoorlog door historische beelden te 
combineren met kleurenfoto's van de huidige situatie. 
Opvallend in deze reeks zijn de uitstekende 
overzichtskaarten, die de bezoeker van de voormalige 
slagvelden uitstekend informeren over de gebeurtenissen 
van weleer. '101st Airborne' geeft een duidelijk overzicht 
van de rol van deze Amerikaanse luchtlandingsdivisie 
tijdens operatie 'Market-Garden' in 1944 op Nederlands 
grondgebied. Per dag worden de gebeurtenissen tijdens 
de opmars naar Valkenswaard, Eindhoven, het 
Wilhelminakanaal, Sint Oedenrode een Veghel behandeld. 

 

 

 

 Luchtbrug Market-Garden : de grootste 
luchtlandingsoperatie in de Tweede 
Wereldoorlog / Bart van der Klaauw & Bart M. 
Rijnhout [2011] 
 
De geallieerde luchtlandingen en de Slag om Arnhem in 
september 1944 zijn al in vele boeken beschreven. Weinig 
publicaties hebben echter aandacht geschonken aan de 
enorme verliezen aan geallieerde vliegtuigen, 
bemanningen en parachutisten tijdens de luchtoperaties. 
In feite de aanloop naar de moordende strijd, die op de 
grond zou worden uitgevochten. Dit boek vult deze lacune 
op en beschrijft van dag tot dag gedetailleerd alle 
luchtoperaties boven Nederlands grondgebied. Aangevuld 
met het persoonlijk relaas van tientallen vliegers, 
historische foto's en kaarten en technische gegevens van 
de betrokken vliegtuigtypen, behandelen de auteurs de 
operationele inzet en de verliezen aan Amerikaanse en 
Britse bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen en gliders 
(zweefvliegtuigen) tijdens de operaties rond Eindhoven, 
Nijmegen en Arnhem. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 De bevrijding van Oss in dagboeken / Pater 
Simplicius Rouhof e.a. [2015]  
 
Hierin zijn fragmenten opgenomen uit dagboeken van 
mensen die de bevrijding van Oss in september 1944 
hebben meegemaakt: pater Simplicius Rouhof, frater 
Helenus, Ir. Johannes Post, een dagboek uit de krant 'De 
Sirene' van een onbekende auteur en het verslag van de 
centrale Rode Kruispost in Oss. Zij hebben dit vastgelegd 
omdat zij hun belevenissen later aan hun familie wilden 
kunnen vertellen, of omdat zij bijvoorbeeld voor hun werk 
aantekeningen maakten. Deze verzamelde geschriften 
maken duidelijk hoe mensen in Oss toen de bevrijding 
hebben beleefd, hoe de nieuwsvoorziening was uit de 
andere delen van het land, wat de oorlog en vooral de 
vrede voor hen betekende. 

 

 

 

 Dagboek bevrijding Veghel september 1944 : 
Pater Jan de Hosson SVD [2014] 
 
Jan de Hosson, een jonge pater van de congregatie SVD 
die in het Missiehuis in Uden gestationeerd was, moet 
noodgedwongen in 1941 naar Veghel verhuizen. Hij vindt 
onderdak bij de familie van Liempd aan de Markt. Hij 
houdt vanaf 1 september 1944 een dagboek bij waarin hij 
de gebeurtenissen rond de bevrijding beschrijft. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 Corridor naar de Rijn: operatie Market Garden, 
september 1944 / Hein Bollen [1988] 
 
Over de Operatie 'Market Garden', de grootste militaire 
operatie die ooit op Nederlands grondgebied heeft 
plaatsgevonden, zijn in de loop der jaren enige honderden 
publicaties verschenen. Ondanks het feit dat daardoor nog 
maar weinig nieuwe gezichtspunten kunnen worden 
aangedragen over deze grootscheepse 
luchtlandingsoperatie en de 'link-up' met de 
grondstrijdkrachten, heeft de journalist Hen Bollen kans 
gezien een voortreffelijk boek samen te stellen. Een vaak 
zeer gedetailleerd, en toch zeer leesbaar verslag over de 
spannende dagen in september 1944, voorzien van talloze 
originele foto's en een groot aantal duidelijke 
overzichtskaarten. Nieuw materiaal wordt slechts 
aangedragen in de vorm van de persoonlijke belevenissen 
van de overlevenden van dit conflict, vastgelegd in vele 
interviews. De auteur schenkt ruime aandacht aan zowel 
de geallieerde, als de Duitse en de  
civiele aspecten van de gebeurtenissen.  
 

 

 

 

 Bericht van de Tweede Wereldoorlog in 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek / Henk van 
Driel [1994] 
 
Indrukwekkende  terugblik op de gebeurtenissen in 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek tijdens de 2e 
wereldoorlog.  
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Operatie Market Garden 
 

 

 Hell's highway. Dl. 1 :  
101e Airborne Divisie tijdens operatie Market 
Garden / George E. Koskimaki  [1991]  
 

 

Verslag van de strijd in Oost-Brabant ten tijde van de 
operatie Market Garden in 1944, met de nadruk op de 
belevenissen van 101e Airborne divisie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hell's highway. Dl. 2 :  
101e Airborne Divisie tijdens operatie Market 
Garden / George E. Koskimaki  [1991] 
 
 
Verslag van de strijd in Oost-Brabant ten tijde van de operatie 
Market Garden in 1944, met de nadruk op de belevenissen van 
101e Airborne divisie. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 De bevrijding in beeld: van Neerpelt tot Wesel, 
1944-1945 / Joost Rosendaal [2014]  
 

Dit is niet alleen een fotoboek met vele historische foto's 
van de bevrijding van Nederland, maar het laat ook de 
samenhang zien tussen de diverse geallieerde operaties op 
Nederlands grondgebied en de oversteek van de Rijn om 
het vitale industriegebied rond de Ruhr te veroveren. Met 
name de intensieve frontstrijd in het rivierengebied langs 
de Maas, de Waal en de Rijn in de herfst en winter van 
1944 en 1945 kostte meer dan 25.000 Amerikaanse, 
Engelse, Canadese en Poolse levens. Naast de vele 
militaire en burgerslachtoffers werden ook nog eens 
honderdduizenden verdreven van huis en haard. Steden 
en dorpen werden verwoest. Voor dit boek geldt zeker: 
beelden vertellen meer dan woorden. Het beeldverslag 
wordt gecomplementeerd met korte beschrijvingen van 
de belangrijkste gevechten en de impact die de oorlog had 
op burgers en militairen. Diverse grote operaties zoals 
Market Garden, de slag bij Overloon, de gevechten aan de 
Maas en de Rijnoversteek worden verduidelijkt met 
overzichtskaarten in kleur. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 Operatie Market Garden / Paul Vroemen 
[1990] 
 
Paul Vroemen is een gewaardeerd amateur historicus, die 
o.a. heeft gepubliceerd in het maandorgaan van de 
Documentatie Groep '40-'45. De thans van zijn hand 
verschenen gidsjes zijn vooral bedoeld voor de 
geïnteresseerde lezer, die de vaak uitvoerig beschreven 
slagvelden eens wil bezoeken. In 'Operatie Market Garden 
II' geeft de auteur eerst een beknopte historische inleiding 
over deze befaamde gevechtsactie. Vervolgens beschrijft 
hij het aandeel van resp. de 1e Britse Airborne Divisie 
(rond Arnhem, Wolfheze en Oosterbeek) en de 1e Poolse 
Onafhankelijke Parachutisten Brigade (rond Driel). De kern 
van het boekje wordt gevormd door een zestal duidelijk 
beschreven autoroutes en een drietal wandelroutes, met 
vele gedetailleerde verwijzingen naar de beschreven 
acties. De boekjes zijn van een klein formaat (zakagenda) 
en voorzien van originele foto's en uitstekende 
overzichtskaarten. 

 

 

 De bevrijding van Eindhoven = The liberation of 
Eindhoven : Operatie Market Garden, 
september 1944 / Karel Margry [1992] 
 
Bij de vijftigste verjaardag van de bevrijding van 
Eindhoven, september 1994, verschijnt een herdruk van 
het boek over deze gebeurtenis. Die bevrijding vormde 
een onderdeel van operatie 'Market Garden', waarmee de 
geallieerden - naar weldra bleek tevergeefs - nog voor de 
winter van 1944-'45 een doorbraak trachtten te forceren 
in de Duitse verdediging. Die poging strandde bij Arnhem. 
Karel Margry beschreef als jong historicus in 1982 de 
bevrijding van Eindhoven en omgeving zeer gedetailleerd, 
op basis van literatuur, documentatie en gesprekken. De 
herdruk uit 1994 is op hoofdpunten ongewijzigd. De tekst 
is vlot, met uiteraard een sterk accent op het militaire 
aspect. Het relaas wordt versterkt door bijna 200 foto's, 
voorzien van Nederlands- en Engelstalige onderschriften, 
die hun eigen verhaal vertellen. Interessant voor inwoners 
van Oost-Brabant en voor velen, voor wie de Tweede 
Wereldoorlog nimmer een afgesloten hoofdstuk vormt. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 Canadezen in actie : Nederland najaar '44 - 
voorjaar '46 / Hen Bollen, Paul Vroemen 
[1994] 
 
De belangrijke rol die het Eerste Canadese Leger heeft 
gespeeld bij de bevrijding van Nederland wordt door Hen 
Bollen en Paul Vroemen in dit rijk geïllustreerde boek 
gedetailleerd beschreven. Vanaf de bloedige gevechten bij 
Woensdrecht en de moeizame campagne in Zeeuws-
Vlaanderen, die ook van de burgerbevolking een zeer hoge 
tol eiste, tot de acties in Groningen en rond IJmuiden. 
Uiteindelijk zouden de Canadezen heel Oost- en Noord-
Nederland van het nazi-juk ontdoen en daarmee het 
belangrijkste aandeel leveren in de bevrijding van ons 
land. Vanwege het tekort aan scheepsruimte moesten de 
soldaten daarna nog maanden op repatriëring wachten. 
Nog altijd zijn duizenden Nederlanders op zoek naar hun 
Canadese vader. Ook deze aspecten van de 'Canadese 
zomer' komen aan bod in dit boek. 
 
 

 

 

 Een andere kijk op de slag om Arnhem :  de 
snelle Duitse reactie / Peter Berends  
[2002] 
 
Peter Berends (1928), bouwkundig ingenieur en geboren 
en getogen in Arnhem, is zijn hele leven reeds 
gefascineerd door de historische gebeurtenissen rond 
deze stad in september 1944. De Britse luchtlandingen op 
17 september ten westen van Arnhem (als onderdeel van 
de Operatie 'Market-Garden') beginnen met een gemak 
alsof het oefeningen in Engeland betroffen. Door de niet 
onderkende aanwezigheid echter van gepantserde 
eenheden in het gebied en de snelle Duitse reacties 
verandert de situatie voor de geallieerden al snel in een 
nachtmerrie. De afloop is bekend. De auteur heeft zich in 
dit boek vooral op het facet van de snelle Duitse reacties 
gericht. Hoe kon men zo snel de Britse en Poolse 
parachutisten omvatten en wat waren de gevolgen? Peter 
Berends geeft een duidelijk antwoord op deze vraag. Hij 
maakt hierbij gebruik van vele ooggetuigenverslagen en 
officiële documenten uit zowel Britse als Duitse bronnen. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 Een brug te ver: operatie 'Market Garden' 
september 1944 / Cornelius Ryan [2009]  
 
 Na meer dan zeven jaar zorgvuldig bronnenonderzoek 
voltooide de bekende auteur van 'De langste dag' en 'De 
laatste slag' dit werk dat een van de meest tragische 
mislukkingen uit de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Het 
is een boeiende reconstructie van een historisch moment, 
het tragische verhaal van de grootste luchtlandingsactie 
aller tijden. 

 

 

 In het spoor van Market Garden : monumenten 
en gedenktekens in Noord-Brabant =Traces of 
Market Garden : memorials in North Brabant / 
eindred.: Jacq van Eekelen [1998]  
 
Overzicht van de monumenten in Noord-Brabant die de 
Operatie Market Garden herdenken. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Operatie Market Garden 

 

 

 Gestrand in Brabant: Market Garden, 
september 1944: voortijdige zweefvliegtuig- 
landingen / samenst.: Jacq van Eekelen, Jos 
Korsten [1994] 
  
 Verslag van de noodlandingen vanzweefvliegtuigen in 
Brabant, die deelnamen aan de Operatie Market Garden in 
september 1944 en de wederwaardigheden van de 
gestrande vliegers in vooral Oost-Brabant. 

 

 

 Arnhem : ooggetuigenverslagen van de Slag om 
Arnhem, 17-26 september 1944 / Martin 
Middlebrook [2004] 
 
In deze reconstructie van de Slag om Arnhem, die in 
september 1944 werd ingezet door de Geallieerden om 
het Duitse bezettingsleger in Nederland te verslaan, 
nemen verslagen van geallieerde militairen die deelnamen 
aan de slag, en een aantal bewoners een grote plaats in. 
Na inleidende hoofdstukken over hetgeen leidde tot de 
slag, de Airborne divisies en het gebied rond Arnhem 
wordt een chronologisch verslag gegeven van de 
voorbereidingen, de landing en de feitelijke slag om de 
strategische Rijnbrug in Arnhem.   
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Operatie Market Garden 
 

 

 In de schaduw van Arnhem: De heroïsche 
verhalen over de Slag om Arnhem / Ken Tout 
[2010] 
 
Dat de Slag om Arnhem in september 1944 mislukte, 
mede door onderschatting van de daar gelegerde Duitsers, 
had zijn weerslag op een reeks gebeurtenissen erna. 
Daardoor bleven de Geallieerden zitten met een strook 
land van 30 kilometer, waarvan het gebied zowel links als 
rechts ervan was bezet door de Duitsers. Dat maakte de 
bevrijding van Noord-Brabant en het eiland Walcheren 
heel moeilijk. Gebruikmakend van herinneringen van 
Britse, Canadese en Poolse militairen wordt verteld hoe de 
bevrijding van deze gebieden verliep en wordt deze steeds 
gerelateerd aan de Slag om Arnhem en wat daar fout ging. 
De Engelse auteur vocht mee in de Slag om Arnhem en 
schreef enkele boeken over zijn ervaringen in de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel de titel anders doet vermoeden, 
gaat dit goed vertaalde boek niet zozeer over de Slag om 
Arnhem, maar over de weerslag daarvan op de bevrijding 
van Noord-Brabant en Zeeland, vooral die van Walcheren 

 

 

 De brug tot Market-Garden: met de bevrijding 
van: Lommel, Overpelt, Neerpelt,  
Valkenswaard / J. Israel [1992]  
 
Als inwoner van Valkenswaard was de heer Israël zeer 
geïnteresseerd in de bevrijding van zijn woonplaats. Bij de 
studie van de bevrijding van Valkenswaard stuitte hij op 
Brug 9, de brug in de weg Eindhoven – Hasselt over het 
Kempens kanaal, ten zuiden van de Nederlandse grens. 
Vanuit het bruggehoofd over het Kempens kanaal startte 
op 17 september 1944 het offensief Market Garden. 
Valkenswaard werd op die datum als eerste Nederlandse 
plaats door de Britten bevrijd.  
Bij zijn studie maakte Israël niet alleen gebruik van 
bestaande literatuur , maar deed ook uitgebreid 
onderzoek in oorlogsarchieven in Engeland, Duitsland, 
België en Nederland.  
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Operatie Market Garden 
 

 

 De slag om Arnhem : september 1944 / Lloyd 
Clark [2012] 
 
Over de slag om Arnhem in september 1944 zijn inmiddels 
boekenkasten vol geschreven. Toch is Lloyd Clark, 
professor aan de Britse Koninklijke Militaire Academie van 
Sandhurst, erin geslaagd om in dit boek de complete 
geschiedenis van operatie Market Garden nogmaals op 
een boeiende wijze voor een groot publiek voor het 
voetlicht te brengen. De keuze van het beeldmateriaal en 
de duidelijke overzichtskaarten van de 
troepenbewegingen dragen hier zeker aan bij. Op 
chronologische wijze behandelt hij de planning en de 
voorbereiding van zowel de grond- als de luchtoperaties, 
de aanval en de geallieerde doorbraak, de race tegen de 
klok en de gevechten rond de brug van Arnhem, die 
uiteindelijk een brug te ver blijkt te zijn, de omsingeling 
van Oosterbeek en de noodlottige afloop van deze 
stoutmoedige operatie. Naast aandacht voor het 
Amerikaanse en Poolse aandeel in de gevechten rond Son, 
Veghel, Nijmegen en Driel, ligt de nadruk van dit vlot 
geschreven historisch overzicht vooral op de Britse 
inspanningen rond Arnhem. Het boek wordt 
gecomplementeerd met foto's van de huidige situatie van 
de omgeving van Hotel Hartenstein en de bruggen bij 
Nijmegen en Arnhem. 

 

 

 Brabant bevrijd / [tekst] Jack Didden  
[1993] 
 
Dit werk beperkt zich hoofdzakelijk  tot de bevrijding van 
Noord-Brabant door Engelse, Schotse, Poolse, Canadese 
en Amerikaanse legereenheden, tijdens de veldtocht in 
het najaar 1944. Aan de hand van strategische kaarten 
wordt deze veldtocht uitvoerig beschreven, ondersteund 
door een grote hoeveelheid fotomateriaal. Het boek bevat 
een lijst van alle legereenheden die aan de veldtocht 
deelnamen, een zeer uitvoerige bibliografie en een 
plaatsnamenregister. In deze royale en zeer leesbare 
editie is dit boek een belangrijke (en voor Brabant 
onmisbare) bijdrage tot de geschiedschrijving van de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland. 
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Operatie Market Garden 
 

 

 Vliegen en vechten bij de Maas 1940 – 1945 : 
oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-
Brabant en Gelderland / Wim Boeijen 
[2004] 
 
Weinig Nederlanders weten dat er vanaf het begin van de 
jaren twintig van de 20e eeuw vliegactiviteiten 
plaatsvonden in de omgeving van het gehucht Keent 
tussen Grave en Ravenstein. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog echter maakten zowel de Duitsers als de 
geallieerden veelvuldig gebruik van deze inmiddels 
historische airstrip. Oud-luchtmachtmilitair Wim Boeijen, 
opgegroeid in deze streek en ooggetuige van de militaire 
activiteiten in deze omgeving tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, geeft in 'Vliegen en vechten bij de Maas, 
1940-1945' een boeiend overzicht van de veelzijdige 
historie van het vliegveld Keent. Hij schenkt niet alleen 
aandacht aan de opkomst, het gebruik en ondergang van 
het vliegveld, maar maakt tevens de rol van deze airstrip 
duidelijk binnen de context van Operatie Market Garden 
in september 1944 en de bevrijding van Nederland. Een 
interessante bijlage in dit boek vormt het oorlogsdagboek 
van pastoor H.J.M. van Kemenade over de periode 
september-december 1944. 
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Dvd’s / documentaires 
 

 

 60 jaar bevrijding [DVD] [2005]  
 
Het televisieprogramma NOS actueel heeft de laatste jaren 
veel aandacht besteed aan de verschillende 
herdenkingsbijeenkomsten over de Tweede Wereldoorlog. 
Deze set van vijf dvd's doet hiervan uitgebreid verslag. Dvd 
1 bevat de ceremonie in 2004 rond Operatie Market 
Garden, met uitleg over de gehele operatie. Dvd 2: op 12 
april 2005 werd de bevrijding van doorgangskamp 
Westerbork door het Canadese leger herdacht. Dvd 3: 5 
mei 2006 werd voor Bevrijdingsdag in Wageningen een 
indrukwekkend defilé gehouden, maar in heel Nederland 
werd de bevrijding gevierd. Dvd 4 doet verslag van de 
Indië herdenking bij het Indië monument in Den Haag, 
aangevuld met fragmenten van herdenkingsuitzendingen 
van de Japanse capitulatie van voorgaande jaren. In dvd 5 
staan de bevrijders centraal met o.a. het defilé door 
Apeldoorn met veel Canadese veteranen. 

 

 

 A bridge too far [DVD] [2003] 
 
Een historische film uit 1977 van Richard Attenborough 
met in de hoofdrollen sterren als Sean Connery, Ryan 
O'Neal, Robert Redford en Laurence Olivier. Het verhaal is 
gebaseerd op de bestseller van Cornelius Ryan en vertelt 
de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem oftewel 
Operatie Market Garden. Dit was een gewaagd plan van 
veldmaarschalk Montgomery om via de verovering van 
een aantal bruggen de Geallieerden vanuit België een vrije 
doorgang naar het Ruhrgebied te bezorgen. 
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Dvd’s / documentaires 
 

 

 In het vuur van de bevrijding [DVD] 
[2005] 
 
In samenwerking met de NOS (uitgezonden 5 mei 2005) en 
met financiële steun van onder meer de drie zuidelijke 
provincies, het ministerie van VWS en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, is een documentaire samengesteld, waarin 
zeven ooggetuigen in de herfst van hun leven vertellen 
hoe zij op jonge leeftijd de bevrijding hebben ondergaan in 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Indringende 
getuigenissen over het binnentrekken van de geallieerde 
soldaten, de reacties van de Duitse bezetter, de laatste 
bombardementen en vuurgevechten en de (ook 
Nederlandse) slachtoffers die hierbij vielen, het oppakken 
van Duitsgezinde stadsgenoten en het kaalscheren van 
jonge Nederlandse vrouwen enz. Indrukken, die nog 
steeds op hun netvlies staan gebrand. De persoonlijke 
ervaringen van de geïnterviewden worden afgewisseld 
met originele zwartwitfilmbeelden, die de kijker de 
gebeurtenissen van destijds laten meebeleven. In dezelfde 
stijl is een tweede documentaire van 18 minuten op deze 
dvd gezet, waarin (dezelfde) geïnterviewden duidelijk 
maken hoe deze donkere jaren in Zuid-Nederland en hun 
persoonlijke belevenissen uit de periode van de Tweede 
Wereldoorlog, hun verdere leven blijvend hebben 
beïnvloed. 

 

 

 De bevrijding van Noord-Brabant [DVD]  
[2010] 
 
Met behulp van archiefmateriaal wordt een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen rond de bevrijding van Noord-Brabant, 
zoals de intocht van de geallieerden en de bevrijdingsfeesten. 
Daarnaast zijn er beelden van de wederopbouw en van latere 
herdenkingen en een algemeen programma over Nederland in 
de Tweede Wereldoorlog. 
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Websites 
 
www.omg2019.nl 
www.brabantremembers.com 
www.omroepbrabant.nl/bevrijding 
www.4en5mei.nl 
www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Musea 
 
 
Arnhem:   www.airbornemuseum.nl  
Overloon: www.oorlogsmuseum.nl 
Best:    www.bevrijdendevleugels.nl 
Groesbeek:  Het nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945 

www.liberationroute.nl 
Vught: www.nmkampvught.nl 
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