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Van vtbKultuur MEISE  

PROGRAMMA van, 
vtbKultuur Meise 

 
-zaterdag 27 augustus 2016 

Bezoek aan Leuven samen met de Waalse 
Broederschappen van Sint-Elooi o.l.v. Jumet-
Heigne. Met E.W.. 
 
-zondag 4 september 2016 

Wandeling o.l.v. een wandelleider – 
bijeenkomst: Sint-Martinuskerk te Meise om 
14:00 
 
-woensdag 14 september  2016 

Eerste vtbKultuur reportage van het seizoen 
2016-17: ZUID-WEST ENGELAND van Guido en 
Mia Vervoort - . MUZE 20 u (zie verder) 
 
-zaterdag 17 september 2016 

Jaarlijkse daguitstap met de bus (i.p.v. in 
december) naar de slagvelden van de SOMME 
waar juist 100 jaar geleden zware veldslagen 
werden uitgevochten. 

Voor het voorlopige programma: zie verder in 
dit Beiaardje. 
 
-dinsdag 20 september 2016 

Start van een nieuw yogajaar in de 
sportschuur of misschien in de sportzaal “Ter 
Wildert”. 
We beginnen voorlopig met 2 lestijden: van 
18-19 u en van 19-20 u. 
INLICHTINGEN bij: 
Frans en Joske Heyvaert – Tel/+Fax:02-269 
49 22 
 
-zondag 2 oktober 2016 

Wandeling o.l.v. een wandelleider – 
bijeenkomst: Sint-Martinuskerk te Meise om 
14:00 
 
-zondag 6 november 2016 

Wandeling o.l.v. wandelleider Eric 
Boereboom – bijeenkomst: Sint-Martinuskerk 
te Meise om 14:00 of om 14:15 aan de kerk 
van Mollem voor de “Mollemse wandeling” 
+/- 8 km 
 
 

 
Fam., Mw. ,Mr. 
…………………………………………….… 
 
………………………………………………..……………
… 
 
 
………………..                …………………….................. 
 
 
………..…        
……………………………………………… 
 
 

mailto:meise@vtbkultuur.be
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-zondag 20 november 2016 

Bijwonen van de Sint-Elooiviering in 
Millegem/Ranst. Met EW Vertrek Sint-Elooiweg 
22 om 9:45 
 
-zondag 27 november 2016 

Bijwonen van de Sint-Elooiviering in Bouillon. 
Met E.W.- mogelijkheid tot één of twee 
overnachtingen in Bouillon. 
Inlichtingen bij Frans Heyvaert. Tel/Fax: 02-
269.49.22 
 
-woensdag 30 november 2016 

vtbKultuur reportage in de Muze om 20:00. 
Edgard Jespers vertoont zijn film over 
Cambodja en Laos. (zie verder) 
 
-donderdag 1 december  2016 

Sint-Elooiviering om 19:00 in de Sint-
Elooikapel. 
Aanstelling van ere-gezellen, gezellen en 
gezellinnen. 
Receptie aangeboden door het 
Gemeentebestuur om 20:00 
 
zondag 4 december 2016 

46ste vernieuwde Sint-Elooiviering op de 
Hasseltberg met “ommeganc”, misviering, 
zegening van ruiters, koetsiers en 
tractorbestuurders, stoet naar Meise, Sint-
Elooiborrel, en voor wie tijdig inschrijft (voor 25-
11-16: Sint-Elooimaal in het restaurant van 
Sport en Recreatie. ‘zie onze webstek voor het 
volledige programma, menu enz…) 

 
 

 

Lid worden van 
vtbKultuur en onze 
partner VAB:  
• vtbKultuur-pas (nieuw!)  
Korting op alle vtbKultuur activiteiten?  
Een heel jaar lang… voor maar € 10,00  
Abonnement op ‘’t Beiaardje inbegrepen!  
 
• vtbKultuur-lidmaatschap  
Gratis UIT-Magazine  
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen € 31,00  

 
 

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-
Plus”  
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of 
ongeval met de wagen in de hele Benelux  
Gratis sleep zonder kilometerbeperking  
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine  
vtbKultuur lidmaatschap inbegrepen € 117,00  
Opties: Bijkomend voertuig € 90,00  
Vervangwagen € 54.00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”  
Alle voordelen van de Pech Plus formule  
Gratis vervangwagen bij onverwachte 
immobiliteit  
(tot Max. 5 dagen) € 171,00  
Als tweede wagen € 144,00  
 
• VAB-pakketten:  
Reisbijstandspakket vanaf € 82,00  
Annulatiepakket vanaf € 136,00  
Bijstandspakket vanaf € 204,00  
Vakantiepakket vanaf € 190,00  
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INLICHTINGEN en onmiddellijke 
INSCHRIJVINGEN bij uw voorzitter 
Frans Heyvaert 
Tel/Fax: 02-269 49 22 
E-post: fransheyvaert@vtbkultuur.be  

 
VAB Autorijschool 

 

 

vtbKultuur Meise heeft 2 
onderafdelingen: 
 

1-VTB-YOGA Meise – iedere 
dinsdagavond van 18-19 u en 
19-20 u in de yogazaal van de 
SPORTSCHUUR, Dries 2O te 
WOLVERTEM.(niet tijdens de 
vakanties) 
Voorzitter: Mw. Joske De Ridder. 
Tel. 02-269.49.22 
 
 
2-de VWO Sint-
Elooitrotters Meise die op 
de eerste zondag van de 
maand een geleide 
wandeling organiseren 
Voorzitter: Achiel Bettesone. Tel. 02-269.75.22 
 

 

 

 

 
NIEUWE LESSENREEKS 

 

 

VTB-YOGA MEISE 

Gaat verder met zijn 46ste 
yoga jaar in de 

SPORTSCHUUR of “te 
Wildert” te Wolvertem 

 

Voorzitter: Mw. Joske De Ridder  
Sint-Elooiweg 22 
1860 Meise 
Tel/Fax: 02-269.49.22 
Ep: joskedr@hotmail.com  
Yogalerares: Hilda Verbeeck 
 

 
Op dinsdag 20 september 2016 start een 
nieuwe reeks van 15 lessen “Hatha Yoga” 
in “Ter Wildert”, Dries 20 te WOLVERTEM 
(NIEUWE LOCATIE !!) met als yogalerares 
Mw. Hilda Verbeeck uit Kapelle op den Bos. 
INLICHTINGEN. Mail naar: 
vtbyogameise@hotmail.com of bel: 02-
269.49.22 
INSCHRIJVINGEN: vanaf 17 u 30 op 20/9 
27/9 en 4/10/16 

 
 
 
 

mailto:fransheyvaert@vtbkultuur.be
mailto:joskedr@hotmail.com
mailto:vtbyogameise@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=VTB YOGA Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=mCnlDSCH6Gy0zM&tbnid=MZBqORMjC3RC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demorgen.be/wca_digi/agenda_detail/102/574006/Nieuwe-yoga-cursus-te-Meise-van-VTB-YOGA.html&ei=RqEUUuubE-OU0AW2_IHYCw&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNHdvweuJm-GFn4rUogLbCpCTVAtpg&ust=1377167786886122


 
 

4 
 

vtbKultuur MEISE i.s.m. het 
GC de MUZE van Meise 
telkens om 20 u brengt 
volgende vtbKultuur 
reportages 
 

PROGRAMMA 2016-2017 
 
-woensdag 14 september 2016 

ZUID-WEST ENGELAND van Guido en Mia 
Vervoort - . MUZE 20 u 
 
-woensdag 30 november 2016  

LAOS-CAMBODJA van Edgard Jespers in de 
MUZE 20 u 
 
-woensdag 1 februari 2017 

TANZANIA –van Dirk Rossel in de MUZE 20 u 
 
-woensdag 8 maart 2017 

SLOVENIË van Mieke en J-P Demarsin in de 
MUZE – 20 u 
 
-woensdag 27 april 2017 

CHILI-ARGENTINIË van Edgard Jespers – 
Muze 20 u 
 

   
 

 

  REIZEN 

Alle Inlichtingen i.v.m. reizen bij de reisleider 
Tel/Fax: 02-269.49.22 of 
fransheyvaert22@hotmail.com en/of 
fransheyvaert@vtbkultuur.be 
NIEUWE REISBROCHURES van VTB-
REIZEN EUROPA en WERELD e.a. zijn 
voorradig…. 
bij Frans Heyvaert. Tel/Fax: 02-2694922 
 

 
 
 

 
 

VWO – Sint-Elooitotters Meise 
Voorzitter: Achiel Bettesone 
Secretaris; Frans Heyvaert 
DEELNAME:  
-leden VWO : 0,50 EUR 
-Niet-leden: 1,50 EUR (incl. verzekering 
Iedereen krijgt een wandelbeschrijving met 
wandelplannetje 
LIDMAATSCHAP VWO: 
-het eerste lid betaalt 12.50 EUR – incl. 
verzekering en 6 x het tijdschrift “De 
Wandelvogel”. 

mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
http://www.google.be/imgres?q=vab+reisbijstand&hl=nl&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=W5MmkrYqonpoUM:&imgrefurl=http://www.brandhome.com/clientcases.asp?nid=198&cat=3&docid=DNSt0RQ8L7GbiM&imgurl=http://www.brandhome.com/files//siteupdate-VAB-JAC.jpg&w=480&h=270&ei=BhZ_T4bDOoXH0QWK6c2JBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1093&vpy=166&dur=1439&hovh=168&hovw=300&tx=176&ty=97&sig=110182697926719623192&page=1&tbnh=114&tbnw=202&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:0,i:75
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-het tweede en volgende uit eenzelfde gezin 
betalen 7.50 EUR voor de verzekering maar 
ontvangen geen Wandelvogel. 
(Mutualiteiten betalen het terug!) 
VERTREK: Sint-Martinuskerk MEISE telkens 
om 14u stipt met eigen wagens of op de 
vertrekplaats.(zie programma) 
 
Wenst u eens een wandeling te leiden? 
Contacteer Frans Heyvaert 
Wordt nu lid van de Sint-Elooitrotters van 
Meise….. 
 
INLICHTINGEN en INSCHRIJVINGEN bij: 
-Achiel Bettesone, voorzitter – Tel: 02-26975.22 
-Frans Heyvaert, secretaris – Tel/+Fax: 02-
269.49.22 
 
E-post: sintelooitrottersmeise@hotmail.com 
en/of fransheyvaert22@hotmail.com  

 
 
WANDELPROGRAMMA 

04-
09-
16 

Wandeling Kerk MEISE 
14u – De 
Mispelaer om 
14u15 

02-
10-
16 

wandeling  Kerk MEISE 
14u –  

06-
11-
16 

Wandeling Kerk MEISE 
14u –  

06-
11-
16 

Wandeling Eric 
Boereboom 
Mollem kerk 

Kerk MEISE 
14 u 
 14:30: kerk 
Mollem 

11-
12-
16 

Wandeling Kerk MEISE 
14u 

 
 

 
 

Voor al onze vtbKultuur 
reportages: 

 
 
PRACTISCH: 
Waar? De Muze, Brusselsesteenweg 69, 
1860 Meise 
I.s.m. GC de MUZE – 20:00 
Deelname: €6 / 7- aan de kassa 
Voorinschrijving (min 1 week vooraf) 
€ 5/ 6 door betaling van de som op  
BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur 
Meise 
 

 
 

Met vtbKultuur en de MUZE 
 
 

      

mailto:sintelooitrottersmeise@hotmail.com
mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=de Muze van Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=KbmNgCoQgKwPhM&tbnid=tigvVQ8cp88wrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://groenmeise.be/cultuur_update_gazet_april_2012&ei=VJUUUtLVIerB0QW4lYGIAg&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNH8vB-I_03ErF0DfqNb31MKasSXqw&ust=1377167008490580
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Woensdag 14 september 2016 – GC De Muze 

van Meise – 20 u 

vtbKultuur reportage over Zuid-West Engeland 

door Guido en Mia Vervoort 
 

ZUID WEST ENGELAND 

een prachtige tuin vol historie en legenden  

 

Welkom in het wilde westen van Engeland ! 

 Een tocht doorheen de graafschappen Devon, 

Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom 

Cornwall.  

 

 
Ruige klifkusten met een wilde branding, 

dramatische rotspartijen, maar ook lieflijk 

glooiende heuvellandschappen, prachtige holle 

wegen en uitgestrekte groene vergezichten.  

Vanuit de prehistorie duiken de raadselachtige 

staande stenen op van Stonehenge en 

Avebury.  De Kelten en Romeinen lieten er hun 

sporen na, met o.a. het bewaarde Romeinse 

badhuis van Bath.  Vanuit de middeleeuwen 

leven geschiedenis, verhalen en legenden 

onontwarbaar voort met de legendarische 

Keltische Koning Arthur die vocht tegen de 

Saksen en de Angelen waarnaar dit land 

genoemd werd.  

 

 
In latere tijden verrezen de statige landhuizen 

van de adel waar we zien hoe “upstairs en 

downstairs” met elkaar samenleefden.  Aan 

de kust verscholen liggen nog enkele 

pittoreske vissershaventjes en dorpjes als uit 

een sprookje.  Het zachte klimaat van 

Cornwall liet toe om verschillende prachtige 

subtropische tuinen aan te leggen.  

Stoomtreinen en door paarden getrokken 

jaagpadboten houden het verleden levendig.  

Dit alles en nog veel meer vormde Zuid West 

Engeland tot wat het nu is: een prachtige tuin 

vol historie en legenden 
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LEDENDAG van vtbKultuur van de provincie 
Vlaams-Brabant 
ZATERDAG 1 OKTOBER 2016  
LAND VAN VILLERS  

Traditiegetrouw zetten we – voor onze jaarlijkse 
ledendag – onze verkenning van steden en 
regio’s van het vroegere hertogdom Brabant 
verder. Dit keer wordt het de abdijruïne van 
Villers-La-Ville en het Land van Villers.  
 

 
Ons verkenningsprogramma (van 10.00 tot 
12.30 en van 14.30 tot 17.00 uur)  
De abdij van Villers is uitzonderlijk Waals 
erfgoed en staat ervoor bekend een van de 
meest volledige in Europa te zijn, niet omdat ze 
zo goed bewaard is gebleven, maar omdat men 
er resten aantreft van alle gebouwen nodig voor 
het kloosterleven.  
De abdij werd gesticht in 1146 en haar 
majestueuze ruïnes vormen een van de meest 
indrukwekkende getuigen van het leven van de 
cisterciënzermonniken.  
Monniken en lekenbroeders legden dit 
verzonken en moerassig gebied droog met een 
ingenieus hydraulisch systeem, waarin 
ondergrondse kanalen, molens en vijvers een 
rol speelden. Het grote klooster was het 
centrum van de abdij; er rond bevonden zich de 
gebouwen voor gebed en bezinning, maar ook 
voor het verrichten van handarbeid. In 1794 
werd de abdij geplunderd en twee jaar later 
trokken de monniken weg.  
De rondrit laat ons kennis maken met de 
geheimen van het Land van Villers en de 
Brabantse Ardennen. Tussen veld en bos 
spreidt zich een prachtige streek waarlandbouw 

en bos groene landschappen vormen. We 
komen langs bezienswaardigheden van het 
landelijke erfgoed van de regio en ontdekken 
verhalen legendes die de lokale geschiedenis 
ontrafelen.  

 
Het onthaal, de lunch en de afsluiter 
gebeuren in het Van Der Valkhotel in Nijvel  
09.00 – 09.45 uur: ochtendkoffie/thee of 
fruitsap met cake  
12.30 – 14.30 uur : driegangenmenu :  
Ardense ham op een bedje van sla  
Kalkoengebraad met archiducsaus, warme 
groenten en frieten  
Chocolade-dome  
1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank bij de 
maaltijd  
17.15 – 18.00 uur : afsluitend drankje 
(L’Authentique’ van Villers–la-Ville) met een 
hapje (kaas, hesp, salami)  
 
INLICHTINGEN en/of INSCHRIJVINGEN 
 Bij Frans HEYVAERT, voorzitter 
Tel/Fax: 02-269 49 22 
 
Door storting van het bedrag op rek.nr.  
BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur 
Meise voor 15 september 2016. 
Op tijd inschrijven want onze afdeling heeft 
maar een beperkt aantal plaatsen! 
 
PRIJSKAARTJE 
Voor het hele pakket (busvervoer, fooi voor 
de chauffeur, onthaal met koffie/thee of 
fruitsap en cake, lunch, afsluiter, 
dagprogramma met toegangen en gidsen) 
betalen leden € 60,00, niet-leden € 65,00.  
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DAGUITSTAP met de bus 
naar de Vallei van de Somme 
Zaterdag 17 september 2016 
 
Onze jaarlijkse busuitstap hebben wij verplaatst 
naar september omdat de dagen nog wat 
langer zijn dan in december. 
In 2014 bezochten wij met een talrijke groep de 
WESTHOEK. 
Op 1 juli 1916 startte de SLAG aan se SOMME 
die 8 km terreinwinst opleverde voor de 
geallieerden, maar wel meer dan 1 miljoen 
doden, vermisten en gewonden 
Wij beginnen ons bezoek aan het “Historial de 
la Grande Guerre” in Péronne dat opgericht 
werd om WO I te gedenken.. 
 
-VERTREK:  met de bus op de parking van het 
zwembad (Nieuwelaan 100) om 8:30 stipt 
richting Péronne 
-Péronne: bezoek aan  “Historial de la Grande  
Guerre” 

-na Péronne volgen wij 
het “Circuit du Souvenir 
de la bataille de la 
Somme”. 
 
-wij rijden langs en 
stoppen hier en daar op 
onze weg o.m. langs 
Pozières, Thiepval met 
zijn groot Memorial, de 
Ulster Tower, de 
“Lochnagar crater “, de 
loopgraven van 
Beaumont-Hamel, en 
de mijn krater van la 

Boiselle om  te eindigen in Albert om daar het 
museum te bezoeken dat ondergebracht is in 
een ondergrondse 
schuilkelder 
-ofwel lunchen wij 
onderweg ofwel ergens ’s 
avonds op de terugweg; 
 
-PRIJS:  leden  

vtbKultuur/VAB: € 60.00   
niet-leden: € 65.00 
 
-INBEGREPEN: bus, reisleiding, lunch, 
uitgebreide documentatie.   
 
 INLICHTINGEN  
: bij Frans Heyvaert, reisleider voor deze 
uitstap. Tel/Fax: 02-269.49.22 
INSCHRIJVEN: door betaling op rek.nr.  
BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur 
Meise (voor 1-9-16) 
Inschrijven kan ook via onze website: 
www.vtbKultuur.be/Meise/activiteiten . 

Zet je tanden in cultuur! 
Word vrijwilliger 
Heb jij zin om je tanden in cultuur te zetten 
samen met andere vrijwilligers?  
Bij vtbKultuur ben je aan het goede adres.  
We zijn op zoek naar vrijwillige 
 medewerkers die mee culturele activiteiten 
 organiseren: wandelingen, lezingen, 
bezoeken, een quiz ,trips, uitstappen, · 
evenementen, …  
Bijt jij je liever vast in de administratieve kant 
van de zaak, heb je kaas gegeten van web- 
sites of wil je gewoon af en toe een tandje 
 (of een handje) bijsteken?  
WELKOM! 
 

MET 

 

beleef je meer !!! 
 

 

http://www.vtbkultuur.be/Meise/activiteiten
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De Slag aan de Somme was een grote slag 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij meer 
dan een miljoen slachtoffers vielen. 

 
 

 

De Lochnagar Crater bij Ovillers-la-Boisselle, de krater 

heeft een doorsnede van ongeveer 100 meter en een 

diepte van 30 meter 

Wat voorafging 

Na de eerste snelle opmars van 
het Duitse leger in augustus en 
september 1914 was de strijd tegen de winter 
vastgelopen in 
een loopgravenoorlog of stellingenoorlog. 

Om een uitweg te forceren uit deze 
afschuwelijke patstelling probeerden de 
gezamenlijke Franse en Britse legers een 
doorbraak te forceren. Als plaats van handeling 
werd gekozen voor de glooiende hoogvlakte ten 
noorden van de rivier de Somme vlak bij de 
plaatsen Albert en Péronne, goed 100 km ten 
noorden van de buitenwijken van Parijs. 

Al voordat de geallieerde leiding eind 1915 had 
besloten tot deze actie was in het Verenigd 
Koninkrijk een organisatie op poten gezet 
waarbij een geheel nieuw leger van vrijwilligers 
werd opgebouwd. De opbouw van dit leger was 
al eind 1914 in gang gezet door minister van 
oorlog veldmaarschalk Kitchener. Het werd dan 
ook Kitchener's army (Kitcheners leger) 
genoemd of ook wel aangeduid als The New 
Armies. 

De Duitsers probeerden ondertussen uit alle 
macht een doorbraak te forceren door 
bij Verdun het Franse leger te laten 
doodbloeden. De Franse legers leden hier 
zware verliezen en stonden op het punt te 
worden verslagen. (Zie Slag om Verdun.) De 
Franse legerleiding hoopte dan ook dat de 
langverwachte Britse tegenaanval het Franse 
leger wat ademruimte zou geven. De Britten 
wilden meer tijd tot voorbereiding hebben en 
vroegen de Fransen om uitstel maar deze 
stonden er op dat de afgesproken datum 
bleef gehandhaafd, ondanks het feit dat hun 
eigen bijdrage nog slechts gering kon zijn. De 
Britse aanval kreeg dus het karakter van een 
ontlastend offensief om te voorkomen dat het 
Franse leger in elkaar zou storten. 

Verloop van de slag 

Op 25 juni 1916 begon een vrijwel 
onafgebroken bombardement op de Duitse 
linies door 
1437 kanonnen, houwitsers en mortieren. In 
totaal werden meer dan 1.500.000 granaten 
afgeschoten. Op 1 juli 1916, om exact 07.30 
uur, werd het sein gegeven voor de aanval. 
Enige minuten daarvoor werden 
ondertunnelde Duitse posities met mijnen van 
23 ton opgeblazen. Deze tunnels waren in de 
maanden voorafgaand hieraan onder 
moeilijke omstandigheden uitgegraven door 
speciaal daarvoor opgerichte eenheden. 

Over een breedte van dertig kilometer 
klommen 140.000 geallieerde soldaten uit 
hun loopgraven en liepen in de richting van 
de Duitse loopgraven. Veertien divisies van 
het Vierde Leger onder generaal Henry 
Rawlinson en twee van het Derde leger 
bevonden zich tegenover drie Duitse divisies. 
Aan de rechterflank nam een Frans korps 
deel aan de aanval. De Duitsers hadden drie 
grote loopgraafsystemen achter elkaar 
aangelegd. Het doel was de eerste dag het 
eerste systeem te nemen. 

Het lange bombardement - een idee van 
Rawlinson waar Douglas Haig bezwaren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lochnagar_Crater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ovillers-la-Boisselle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1914
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loopgraaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellingenoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Somme_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_(Somme)
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ronne_(Somme)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/1915
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1914
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horatio_Kitchener
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tegen had - was bedoeld om de Duitse 
loopgraven te vernietigen en het prikkeldraad in 
het tussenliggende niemandsland te vernielen. 
Het bleek echter om vele redenen een grote 
vergissing: 

 De Duitsers hadden zich beter en dieper 
ingegraven dan verwacht - de Britten 
hadden slechts 34 zware houwitsers die in 
staat waren de harde kalkgrond te 
doorboren; 

 Een belangrijk deel van de granaten was 
gericht op de tweede Duitse loopgraaf; 

 Veel granaten waren blindgangers; 

 Het lukte niet de Duitse artillerie uit te 
schakelen; 

 Het Britse bombardement stopte enkele 
minuten voor aanvang van de aanval. Men 
hoopte dat de Duitsers nog een tijd in 
dekking zouden blijven, maar dat bleek 
onjuist: ze betrokken onmiddellijk hun 
stellingen; 

 Verschillende mijnen explodeerden of te 
vroeg - zodat de Duitsers gewaarschuwd 
werden - of te laat - zodat de eigen troepen 
bedolven werden; 

 De aanval vond niet tijdens de 
ochtendschemering plaats maar in vol 
daglicht; 

 Het prikkeldraad was - ondanks het feit dat 
ongeveer de halve munitievoorraad besteed 
was aan het vernietigen ervan - nagenoeg 
ongeschonden zodat dit de soldaten ernstig 
hinderde; 

 Door de bombardementen was het gebied 
extra moeilijk begaanbaar; 

 De soldaten droegen zo'n 30 kilo aan 
wapens en bepakking; 

 Omdat men geen tegenstand verwachtte 
gingen de soldaten wandelend en in 
gesloten formatie naar voren, verdeeld in 
vele aanvalsgolven - ook dit had Haig 
overigens afgeraden. 

 Het bombardement werd nog eens twee 
dagen gerekt omdat de aanval wegens 
hevige regenval moest worden uitgesteld. 
De eindfase was hierdoor minder intensief. 

Het resultaat was een slachting. Op de eerste 
dag verloren de geallieerden 60.000 soldaten 
aan doden en gewonden, waarvan 30.000 in 
het eerste uur van de aanval. Op de meeste 
plaatsen lukte het niet eens om 
het niemandsland over te steken. 

Voor de Britten zijn de exacte verliescijfers 
van de eerste dag bekend: 19.240 doden, 
35.493 gewonden, 2152 vermisten en 585 
krijgsgevangenen, in totaal 57.470 man. De 
Duitsers die, qua manschappen, zeven keer 
zo zwak waren, hadden ook maar een 
zevende van die verliezen: 8000 man. 

 

Overblijfselen van een 

Duitsemachinegeweerpost tijdens de slag 

Het Britse leger verloor deze dag meer 
soldaten dan in welke andere veldslag in zijn 
geschiedenis ook: de Slag bij Waterloo was 
tot dan het bloederigst geweest met 8458 
man. 

Toch waren deze verliezen maar een klein 
deel van alle doden en gewonden die het 
Verenigd Koninkrijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zou hebben te betreuren: tot 1 
juli 1916 waren dat er 522.206; daarna nog 
eens 2.183.930. 

De legerleiding weigerde het falen van de 
actie in te zien en de strijd ging nog drie 
maanden door. Tegen het invallen van de 
winter was slechts een honderdtal vierkante 
kilometers veroverd ten koste van 
onnoemelijk vele mensenlevens. 
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Pas op 18 november 1916 staakte de 
geallieerde legerleiding de aanval. De tol was 
hoog: Het Verenigd Koninkrijk verloor 420.000 
manschappen, Frankrijk 200.000 en Duitsland 
450.000. 

Op dit slagveld werden op 15 
september 1916 voor het eerst tanks ingezet. 
Van de 49 Britse Mark I-tanks bereikten slechts 
36 de frontlijn en de meeste daarvan staakten 
de strijd al snel. 

Locatie 

Het slagveld bevindt zich ruwweg in de 
driehoek gevormd door de Franse 
steden Albert, Bapaume en Péronne. In dit 
gebied zijn heden ten dage vele herinneringen 
aan de slag te vinden. Er zijn vele tientallen 
(zeer goed onderhouden) begraafplaatsen, met 
herinneringen aan honderdduizenden soldaten 
van alle betrokken nationaliteiten. Nog 
regelmatig worden voorwerpen gevonden die 
afkomstig zijn uit deze periode. Hieronder zijn 
vele onontplofte, en daardoor levensgevaarlijke, 
granaten. 

Bekende soldaten 

 Adolf Hitler was een van de soldaten bij de 
Slag aan de Somme. Hij liep tijdens deze 
slag lichte verwondingen op aan het 
gezicht. 

 J.R.R. Tolkien was tijdens de Slag aan de 
Somme verbindingsofficier voor het Britse 
leger. 

 Arnold Ridley Diende tijdens de slag aan de 
Somme bij het britse leger en liep er 
meerder ernsige verwondingen op, Ridley 
werd in Nederland vooral bekend door zijn 
rol van de bejaarde soldaat Charles Godfrey 
in Dad's Army.   
 

  
Douglas Haig, de Britse 
opperbevelhebber aan het westelijk 
front 

 
Britse tank tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Landschepen 
Na tweeënhalve maand vechten waren de 
Britten en de Fransen nog maar enkele 
kilometers opgeschoten. Op 15 september 
1916 gebruikten de manschappen van Haig 
een nieuw wapen: de tank. Die was in 1915 
op aandringen van Winston Churchill in het 
geheim ontwikkeld vanuit een visionair 
ontwerp van een soort ‘landschepen’, 
ruitvormige stalen gevaartes op rupsbanden. 
Maar met de tanks was nog te weinig 
geoefend, en het aantal van vijftig (waarvan 
er enkele door defecten snel uitvielen) was 
lang niet voldoende om een doorbraak te 
forceren. Bovendien werden de tanks 
verkeerd ingezet, namelijk afzonderlijk, ter 
ondersteuning van de infanteristen. Een 
aantal tanks werd uitgeschakeld door de 
Duitse artillerie. Het psychologische effect 
was wél belangrijk: de Duitsers hadden 
aanvankelijk geen antwoord op dit piepende 
en knarsende monster dat tot hun grote 
schrik over hun loopgraven heen kon walsen. 

In oktober veranderden hevige regens het 
strijdtoneel in een groot moeras, waarin alles 
bleef steken. Op plekken in de Duitse 
verdedigingslinies waar de Britse artillerie 
bressen had geslagen, was de aarde 
dusdanig omgewoeld, dat het regenwater het 
landschap veranderde in een gigantische 
modderpoel. Toen de wapens eindelijk 
zwegen, waren er meer dan 600.000 Britse 
en Franse soldaten gesneuveld, gewond of 
vermist. De Duitse verliezen bedroegen een 
kleine kwart miljoen soldaten. 
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SLAG aan de SOMME: 
grootste veldslag van 
de eerste 
Wereldoorlog 

 De Eerste Wereldoorlog kende een aantal 

zeer bloedige confrontaties, maar geen 

enkele was zo groot als de Slag aan de 

Somme in 1916. Tegen het verlies van 

honderdduizenden soldaten veroverden de 

Britten en de Fransen aan de Somme in 

vierenhalve maand tijd zo’n tien kilometer 

grond op de Duitsers. De eerste dag van de 

slag is, met 60.000 Britse slachtoffers, 

tegenwoordig nog steeds de meest 

dodelijke dag in een oorlog. 

Plannen voor een slag 
Eind 1915 besloten de leden van de Entente – 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Italië – 
dat 1916 het jaar moest worden dat Duitsland 
definitief verslagen werd. Om dit te bereiken 
bedachten de vier landen om het Duitse 
Keizerrijk van drie kanten aan te vallen, waarbij 
Rusland in het oosten een grote aanval zou 
lanceren, Italië in de Alpen zou toeslaan en 
Frankrijk en Groot-Brittannië in de loopgraven 
van het Westfront een doorbraak zouden 
forceren. 

Verdun 
De Fransen moesten bij deze aanval in het 
noordwesten van Frankrijk het leeuwendeel van 
de troepen leveren, maar de Duitse aanval op 
het Franse fort bij Verdun op 21 februari 1916 
gooide roet in het eten. Frankrijk kon door deze 
aanval niet zoveel militairen afstaan als 
oorspronkelijk gepland was, waardoor het 
grootste deel van de soldaten die nu aan de 

Somme gingen vechten van Britse afkomst 
was. Het doel van de slag veranderde ook 
van het forceren van een definitieve 
doorbraak naar het verminderen van de 
Duitse druk op Verdun. 

Bloedige eerste dag 

 
Soldaten van de Tyneside Irish Brigade in 

niemandsland 

Het plan van de Fransen en de Britten werd 
daarop om over een dertig kilometer breed 
front tussen Arras en Albert aan te vallen. 
Deze aanval werd voorafgegaan door een 
acht dagen durend artilleriebombardement 
van de Britten en de Fransen op de Duitse 
stellingen dat begon op 24 juni 1916. In de 
ochtend van 1 juli werd dit bombardement 
gevolgd door de ontploffing van een aantal 
zware mijnen, waarna 750.000 Franse en 
Britse soldaten uit hun loopgraven klommen 
en richting de Duitse linies stormden. 

Het artilleriebombardement had echter in het 
noordelijke deel van de aanvalssector niet het 
gewenste effect gehad en de Britse troepen 
werden daar opgewacht door een spervuur 
van Duitse machinegeweren. De Britten 
verloren hierdoor op de eerste dag bijna 
60.000 man, waarvan 20.000 soldaten 
sneuvelden. Het 1st Newfoundland Regiment 
en de Tyneside Irish Brigade hadden het 
vooral zwaar te verduren en werden bijna 
compleet weggevaagd. In het zuidelijke deel 
van de aanvalssector hadden de Fransen 
meer succes. Zij veroverden enkele kleinere 
plaatsjes en namen ruim 3.000 Duitse 
soldaten krijgsgevangen. 

 


