
Netwerk Oorlogsbronnen – Netwerk Oorlogsbronnen is een
organisaties die zo veel mogelijk historische bronnen van de
Tweede Wereldoorlog digitaal toegankelijk wil maken. Hier
vind je dus historisch objecten en documenten uit de
collecties van WO2 musea door heel Nederland. 

Collectie Gelderland – Nog meer bronnen vinden over de
Tweede Wereldoorlog of andere tijdvakken? Zoek dan ook
eens door Collectie Gelderland. 

Beeldbank WO2 – Hier vind je historische foto’s uit de
Tweede Wereldoorlog. Deze foto’s zijn vaak van musea of
verzamelaars. Kijk dus goed naar de bronvermelding. 

Gelders Archief – Benieuwd naar foto’s, documenten,
prenten of bijvoorbeeld ansichtkaarten? Neem dan eens een
kijkje in het Gelders Archief. Een groot deel van de papieren
collectie van het Airborne Museum is hier ondergebracht en
kun je in het Gelders Archief inzien. 

Wikipedia – Wikipedia kan een fantastische website zijn om
je zoektocht te beginnen. Neem alleen niet zomaar tekst
over! Per pagina is er onderaan een bronnenlijst. Volg die
links naar de originele boeken of websites en gebruik die als
bron. Tip: Zet Wikipedia ook eens in het Engels, dan krijg je
vaak veel meer informatie.
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Heb je je hoofd- en deelvragen al kunnen maken?
Dan kun je aan de slag met je onderzoek! Daarvoor
heb je natuurlijk verschillende bronnen nodig. Hier
vind je enkele websites en boeken die je daarvoor
kunt gebruiken.

Om echt meer informatie te krijgen over Operatie Market
Garden en de Slag om Arnhem moet je de boeken in. De
volgende drie werken zijn aan te raden!

De Slag om Arnhem door Antony Beevor
Arnhem 1944 door Martin Middlebrook
De bevrijding van Nederland 1944-1945: Oorlog op de flank
door Christ Klep en Ben Schoenmaker

Ook een documentaire kijken kan erg leerzaam zijn. Voor
meer over de inzet van de Poolse troepen bij de Slag om
Arnhem kun je bijvoorbeeld God Bless Montgomery kijken
op NPO start.

Daarnaast zijn er ook een groot scala aan films over de
Tweede Wereldoorlog. Deze zijn vaak gebaseerd op
herinneringen en geromantiseerd. Maar wist je dat de
eerste film over de Slag om Arnhem al in 1945 werd
gemaakt? Soldaten die echt hadden meegevochten
kwamen terug naar Arnhem en Oosterbeek om Theirs is
the Glory op te nemen. Deze film is terug te kijken op
YouTube. 

OOGGETUIGEN
Een echt inkijkje in het verleden krijg je door verhalen van
mensen die erbij waren. Blader eens door een dagboek in
het archief, of kijk op de website van Airborne Memories.

https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.collectiegelderland.nl/
http://www.beeldbankwo2.nl/
https://www.geldersarchief.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.airbornememories.nl/

