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‘Hooge’-street & ‘Het Sas’-street bij Arras.
In maart 1916 namen Britse troepen een groot aantal Franse loopgraven over in de omgeving
van Arras. Tot nu toe waren deze loopgraven naamloos gebleven, maar in deze lange en statische oorlog was er nood aan duidelijke loopgraafkaarten, met benamingen voor elke loopgraaf, kruispunt, boerderij, enz.
Loopgraven konden zowel met nummers, met coördinaten of namen worden benoemd. Uiteindelijk bleken loopgraafnamen met een gemeenschappelijke beginletter in een bepaalde sector,
een heel bruikbaar systeem. En niet alleen op kaart : ook in de loopgraven zelf werden op die
manier wegwijzers aangebracht.
Ten zuidoosten van Arras kwam er een ‘H’-sector met tientallen loopgraven die van een naam
moesten worden voorzien. En hiervoor was natuurlijk enige creativiteit nodig…
‘Het Sas’ en ‘Het Hooge’ – bekende plaatsen in de Ieperboog – waren na anderhalf jaar oorlog
al berucht genoeg om hier als loopgraafnaam te worden gebruikt. Op die manier kwam er een
‘Het Sas’-street en ‘Hooge’-street bij Arras.
De Britse soldaten die er verbleven, wisten dat de vele ‘Streets’, ‘Boulevards’ en ‘Alleys’ mooie
namen waren voor modderige half-ondergrondse gangen, waar de dood nooit veraf was…
Ontdek met ons ‘de groote oorlog’ :
www.frontaaltours.com

‘Hooge’-street & ‘Het Sas’-street near Arras.
In March 1916, British troops took over a large number of French trenches in the vicinity of Arras. Until now these trenches had remained unnamed, but in this long and static war there was
a need for clear trench maps, with names for each trench, crossroads, farm, etc.
Trenches could be referred to with numbers, coordinates or names. Ultimately, trench names
with a common initial letter in a particular sector, turned out to be a very useful system. And
not only on a map : signposts were also placed in the trenches themselves in this way.
This particular sector Southeast of Arras, became “H”-sector, with dozens of trenches that
needed to be named. And this of course required some creativity ... “Het Sas” and “Het Hooge”
- well-known places in the Ypres Salient - were already notorious enough after 1,5 years of
war, to be used here as a trench name. In this way, you could find “Het Sas” street and “Hooge”
street near Arras.
The British soldiers who stayed here knew very well, that the many “Streets”, “Boulevards” and
“Alleys” were fancy names for muddy semi-underground passages, where death was around
the corner ...
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