
‘Beer & Old Boots Trenches’ (Ginchy, Somme)
Druk bezig met de voorbereiding van een 4-daagse tour voor juni 2020, met de focus op de 
36th (Ulster) en de 16th (Irish) Division. 

Ik botste hierbij op ‘The Brewery’ : een loopgraafsysteem tussen Delville Wood en Ginchy 
(Somme). Er lag niet direct een brouwerij in de buurt, maar de loopgraafnamen Beer, Ale, Hop, 
Lager, Stout, Bitter, Pilsen, Pint… zijn gewoon creatief bedacht rond dit thema. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten duizenden kruispunten, loopgraven, boerderijen, 
enz. van een naam worden voorzien. Dit was noodzakelijk om het immense ‘oorlogsnetwerk’ 
in kaart te brengen, en zo konden op het terrein zelf ook markeringen geplaatst worden. Een 
moedige poging om alles wat overzichtelijk te houden in een verwoest landschap…

Vlakbij, ten Noorden van Delville Wood, vinden we de ‘Tea & Coffee’ trenches …ook deze klinken 
aangenaam in de oren. 

Toch ben ik zeker dat je in september 1916 - toen zich hier een cruciale fase van de slag aan 
de Somme afspeelde – veel beter af was in ‘Old Boots Alley’ (sector La Bassée), om maar een 
voorbeeld te geven…  

ontdek met ons ‘de groote oorlog’ :

www.frontaaltours.com
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‘Beer & Old Boots Trenches’ (Ginchy, Somme)

While preparing a 4-day tour for June 2020, with the focus on the 36th (Ulster) and the 16th (Iri-
sh) Division, I came across “The Brewery”: a trench system between Delville Wood and Ginchy 
(Somme). 

There was no real brewery nearby, but Beer, Ale, Hop, Lager, Stout, Bitter, Pilsen, Pint ... are just 
creatively named trenches on this theme.

During the First World War, thousands of trenches, farms, crossroads etc. had to be named. This 
was necessary to map out this immense “war network”. And then signals and markers could be 
placed ‘in the field’… an attempt to keep everything kind of sorted, in a chaotic destroyed lands-
cape ...

Nearby, north of Delville Wood, we find the “Tea & Coffee” trenches ... these also sound quite 
cheerful. Yet I am sure that in September 1916 - when a crucial phase of the Battle of the Som-
me took place here - you were much better off in “Old Boots Alley” (La Bassée sector), just to 
give an example ... 

discover the western front with us : 
www.frontaaltours.com






