Oplossing bezoekersgids 12 tot 15 jaar
1.

2. De zweefvliegtuigen moeten, enkele uren na de aankomst van de
parachutisten,
materiaal
(jeeps,
kanonnen),voedselvoorraad, medisch
materiaal, maar ook manschappen
(soldaten) ter plaatse brengen.
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3. Tijdens de landing zijn vele zweefvliegtuigen verwoest. De kleine
grootte van de velden die omgeven
zijn door heggen was niet gunstig is
voor de landing van de zweefvliegtuigen. Bovendien hadden de Duitsers
overal obstakels geplaatst (vb: Rommel-asperges), waardoor het moeilijk
was om te landen.
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Zones de débarquement maritime

Zones de parachutage

4. Coca-Cola is geïmporteerd in Europa door
de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
6. De identificatieplaat van een soldaat bestaat uit 2 plaatjes. Wanneer een soldaat
sterft, blijft 1 plaatje op het lichaam om hem
te identificeren. Het andere plaatje wordt
meegenomen om de naam van het slachtoffer te kennen.

5. Het eerste-hulp-materiaal (first-aid)
werd gebruikt om de gewonden Onmiddellijk ter plaatse te verzorgen.
7. De 82e en 101e Amerikaanse luchtdivisies landden in de Cotentin (SainteMère-Eglise en omgeving)

8. De Geallieerden maken zich klaar om te
vechten. Op de foto en de scène hebben ze
een zwart gemaakt gezicht, klaar voor de
strijd. In de scène, dragen ze hun uitrusting,
ze zijn klaar om in te stappen in het vliegtuig. Rond

9. Dwight D. Eisenhower komt de para’s Bezoeken om hen aan te moedigen
voor hun vertrek. Hij wist dat 60% van
hen zou sterven gedurende de eerste
dagen.

10. Deze soldaten maken deel uit van de
101e luchtdivisie.

11.

12. Voorbeeldzin: de Duitsers dachten dat
de landing zou plaatsvinden in Calais omwille
van de nabijheid van Engeland.
Normandië is uiteindelijk gekozen als landingsplaats omdat de brede stranden het
toelieten veel soldaten en materiaal aan te
leveren. Ook is de Atlantische Muur minder
dicht en gesloten in Normandië.

13. Operatie Titanic: Is een poging om de Duitsers te misleiden over de echte landingsplaats van de parachutisten. Jute doekpoppen (Dummy of Rupert) werden geparachuteerd op bepaalde plaatsen, waardoor de Duisters dachten dat de landingstroepen daar
zouden landen.

14. Sainte-Mère-Eglise is gelegen tussen de zee (marine landing) en weg- en spoorweg
as die het kanaal uit het noorden naar het zuiden doorkruist. De missies zijn dus: toegang tot de kant van de Duitsers blokkeren en het overnemen van de belangrijkste
wegen en bruggen verspreid over de verschillende waterlopen.
15. Veel parachutisten werden op verkeerde locaties gedropt en raakten verdwaald. De
slag lijkt slecht te beginnen voor de Amerikanen omdat de verschillende groepen soldaten elkaar niet terugvinden en ze niet aan hun taken kunnen beginnen.

16. De overstroming van de moerassen is een groot gevaar voor de parachutisten.
Vanuit de lucht zag men niet dat het diepe moerassen waren. Velen onder hen verdronken dan ook door het zware gewicht (40-60 kg) dat ze meedroegen en hun parachute.
17. We kunnen veronderstellen dat de soldaten heel erg bang waren. Het lawaai in het
vliegtuig, de sprong in de zwarte nacht (zoals je hebt kunnen vaststellen), het betreden
van een onbekende omgeving, vaak in moerasgebied, onder het schieten van de Duitsers of ver van de kameraden.
18. Deze man, John Steele, bleef hangen aan zijn parachute.
19. Het is belangrijk zo snel mogelijk de haven van Cherbourg in te nemen om schepen en bevoorrading (materiaal, soldaten) op te vangen. Cherbourg en le Havre zijn
de 2 diepzeehavens van Normandië, maar de Duitsers kennen hun strategisch belang,
en willen de verovering ervan vertragen. In afwachting van de bevrijding van Cherbourg, bouwt men kunstmatige havens uit verschillende onderdelen. De haven van
Arromanches is 1 van deze kunstmatige havens die in 1944 gebouwd werd. (de meest
gekende).
20. De slag van de Heggen : Le Cotentin telt vele velden omgeven door heggen. De
vooruitgang van de Amerikaanse troepen is zeer traag in zo’n gebied, elke heg kan een
vijand verbergen. De slag van de heggen gaf vele doden in beide kampen.
21. Dit kleed is gemaakt van parachutestof. Dit toont ons dat de burgers tijdens de
Tweede Wereldoorlog alles ontbraken : voedsel, materiaal, stoffen, kleding. De rantsoenbonnen werden in het leven geroepen.
22. In Frankrijk werden ook de burgers geraakt door de oorlog. Vele steden werden
verwoest, gebombardeerd, en 20 000 burgers werden gedood in Basse-Normandie. Zij
staan niet aan de rand van de oorlog, maar integendeel, er middenin het is een totale
oorlog!
23. Het is belangrijk te herdenken wat in 1944 heeft plaatsgevonden. Duizenden soldaten, vaak jonge, hebben gevochten en zijn soms gestorven om ervoor te zorgen dat
Europa zijn vrijheid terug kon winnen. Dit herdenken is een manier om hen te eren, hen
te bedanken, en ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.
24.

1 : Totale Oorlog 2 : John Steele
5 : Airborne
6 : Landing		

3 : Neptune
7 : Hagen

4 : Engeland			

