
   
 

De Slag om Passendale: de feiten. Waar en wanneer? Hoeveel soldaten 

sneuvelden? Waarom was deze slag zo belangrijk?  

Wanneer vond de Slag bij Passendale plaats? 

De aanval begon op 31 juli 1917 en eindigde meer dan drie maand 

later, op 6 november 2017. Dit is nu precies 101 jaar geleden.  

Waarom vond deze aanval plaats? 

De Britse legercommandant in Frankrijk (Generaal Sir Douglas Haig) 

dacht dat het Duits leger op het punt stond te ‘breken’. Hij dacht 

dat er nog een laatste aanval nodig was om het te verslaan.  

Een Franse aanval was net voordien helemaal verkeerd afgelopen. 

Daarom wilden de Britten snel een nieuwe aanval doen.  

Vlakbij (in Mesen) hadden de geallieerden net ook een slag gewonnen van de 

Duitsers. Ze dachten dus dat de Duitsers het ook in Passendale snel zouden 

opgeven.  

Wat gebeurde er precies? 

De slag begon op 18 juni 1917 met een bombardement op de Duitsers van 

duizenden bommen en granaten.  

In de vroege morgenuren van 31 juli 1917 viel de infanterie aan. Tot hun 

verbazing vochten de Duitsers hard terug en hadden de geallieerden minder 

terrein gewonnen dan gehoopt.  

Op hetzelfde moment viel er ongezien veel regen. Soldaten kwamen vast te zitten 

in de modder. Vele paarden en soldaten verdronken zelfs in de vloeibare modder 

en zelfs de tanks kwamen vast te zitten. 

De aanval werd even stopgezet en hernam op 20 september met verdere 

aanvallen begin oktober. De Duitsers gebruikten ook mosterdgas waardoor vele 

soldaten brandwonden opliepen.  



   
Ondanks de vele verliezen en de kleine winst wou de generaal niet opgeven. Hij 

gaf bevel opnieuw aan te vallen. Op 6 november bereikten de troepen eindelijk 

het dorp en kon de generaal de overwinning uitroepen.  

Hoeveel mensen gingen dood?  

Het is moeilijk exacte aantallen te geven, maar ongeveer 325.000 soldaten van de 

geallieerden en 260.000 Duitsers sneuvelden in de Slag bij Passendale.  

Onder de geallieerde gesneuvelden waren er 36.000 Australiërs, 2.500 Nieuw 

Zeelanders en 16.000 Canadezen. Ongeveer 42.000 lichamen werden nooit 

teruggevonden.  

Waarom was dit belangrijk?  

De slag werd een symbool voor een modderige loopgravenoorlog en het grote 

aantal slachtoffers, typerend voor deze Eerste Wereldoorlog.  

Het geallieerde leger kwam amper 5 km vooruit tijdens deze hele periode! Er was 

ook veel kritiek op de generaal dat hij wou blijven doorgaan ook al was het duidelijk 

dat er geen grote winst kon gehaald worden.  

Er waren grote verliezen aan beide kanten. Achteraf werd wel duidelijk dat dit het 

Duitse leger nog meer verzwakt heeft.  

Hoe wordt dit herinnerd?  

Aan de Menenpoort in Ieper (België) staan de namen van 54.391 soldaten die zijn 

gestorven en geen graf hebben gekregen (of nooit werden teruggevonden).  
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