
 

Beste leden, wij nodigen u gaarne uit op donderdag 22 maart voor de lezing van Erik van den 

Dungen,  directeur van het Liberty Park Overloon, over 

*De ontwikkeling van het Liberty Park museum, met aandacht voor de Slag om Overloon* 

Het Motto van het museum : “Oorlog hoort in een museum thuis”  

Dat is de boodschap van het Liberty Park in Overloon.  

In het museum in dit mooie en bosrijke park beleeft u de bezetting en de vervolging, maar ook het 

verzet en D-Day. En natuurlijk ook de Slag om Overloon tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland.  

Als bezoeker wordt u uitgenodigd om mee te denken over oorlog en onderdrukking. Hoe ver mag je 

gaan als het gaat om het behouden en desnoods terugwinnen van vrijhei? 

 Erik van den Dungen 

In september 1944 bedacht Montgomery het aanvalsplan Market Garden. De combinatie van 

luchtlandingen bij Arnhem en het vrijmaken van een smalle corridor door Zuid-Nederland moest de 

verdere opmars naar Berlijn mogelijk maken. Dit plan slaagde maar half. De geallieerde troepen 

wilden hun corridor verbreden en versterken, maar de Duitse tegenstander probeerde daarentegen 

om de Geallieerden de pas af te snijden. Zij raakten slaags op 30 september in de buurt van 

Overloon. Duitse Panther tanks en Amerikaanse Sherman tanks bestookten elkaar onophoudelijk. 

Ongeveer een week later mengden zich ook Britse troepen in de strijd. Uiteindelijk duurde het bijna 

drie weken voordat Overloon en het zuidelijker gelegen Venray waren bevrijd. De Slag om Overloon 

staat bekend als de zwaarste tankslag die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. In 

het museum treft u nog diverse voertuigen uit die strijd aan, zoals een Duitse Panther tank, maar ook 

Britse en Amerikaanse tanks en kanonnen. 

                                           

Het Liberty Park Museum Overloon                              M4 Sherman tank USA 

Tot ziens op donderdag 22 maart om 20.00 uur in de Nepomukkapel 

Dick Reijnen 

 


