Ferme oliver British Cemetery

Beschrijving
Het dorp Elverdinge lag een groot deel van de oorlog binnen het bereik van de Duitse artillerie, maar
de begraafplaats bij Ferme Olivier lag net buiten dit dodelijk bereik. Ze werd vanaf 9 juni 1915 in
gebruik genomen door nabijgelegen medische posten, namelijk. de 62ste, 16de, 9de, 11de, 129ste en
130ste 'field ambulances'. De laatste dode zou er begraven zijn op 5 augustus 1917.
De graven in perken I en II liggen chronologisch door mekaar, maar in perk III tonen ze de
opeenvolgende bezettingen in de sector en in het kasteel van Elverdinge (dat als hoofdkwartier werd
gebruikt) door de '38th (Welsh) Division', de 'Guards Division' en eenheden van de 'Royal Artillery'.
Op 29 december 1915 trof een Duitse granaat, afkomstig van het bos van Houthulst, manschappen van
het 3de bataljon van het 'Monmouthshire Regiment (49th West-Riding Division)', tijdens een militaire
parade in de omgeving. Het merendeel van de 41 doden ligt nu begraven in perk II, rij E.
De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).
Volgens het huidige register liggen er 408 doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven, (waarvan 6
onbekenden) evenals 3 Duitse doden.
Twee militairen, die hier begraven liggen, werden terechtgesteld wegens desertie, namelijk Pte. R.
Hope, alias "Hepple", behorende tot het ‘1st Royal Inniskillings Fusiliers’, terechtgesteld op 5 juli 1917
en Pte. G. Watkins, behorende tot het ‘Welsh Regiment’ en terechtgesteld op 15 mei 1917.
Trapeziumvormige begraafplaats waarvan het terrein iets hoger gelegen is dan het straatniveau. De
begraafplaats is aan straatzijde (noordkant) open, aan de andere zijden staat een natuurstenen muur,
afgedekt met witte natuurstenen. Het toegangsgebouw uit witte natuursteen heeft een sterke
geometrische opbouw en is afgewerkt met een koepel, een rechthoekige doorgang, een tweeledig
smeedijzeren hek en het opschrift 'Ferme Olivier British Cemetery MCMXIV – MCMXVIII'. In dit
toegangsgebouw zijn de landplaten, het registerkastje, de metalen informatieplaat en een zitbank
ondergebracht. In het verlengde van dit gebouw staat de 'Stone of Remembrance'. Het 'Cross of
Sacrifice' (type A) staat op een verhoog in de noordwestelijke hoek (straatzijde). In de zuidwestelijke
hoek staat een laag dienstgebouw, opgetrokken in natuursteen en door een groenscherm onttrokken
aan het zicht. De graven zijn getooid met bloemperken en struiken.
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