Aeroplane Cemetery
Beschrijving Locatie
Gelegen langs de Zonnebeekseweg, tegenover huisnummer 395 ('Florawest'), op ca. 3500m ten NO
van het centrum van Ieper en op ca. 300m ten O van de Franse militaire begraafplaats 'Saint-Charles
de Potyze', iets ten W van het gehucht Verlorenhoek. De omgeving is lichtjes golvend en deels
bebouwd.
Beschrijving Relict
Langwerpige begraafplaats met een oppervlakte van ca. 4150m², in verschillende niveaus aangelegd,
ontworpen door Reginald Blomfield met de medewerking van W.H. Cowlishaw. De begraafplaats
wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen, die trapsgewijs de helling
van het terrein volgt. De toegang wordt gevormd door een tweeledig smeedijzeren hekken, geflankeerd
door 2 witstenen zuilen waarop te lezen staat: 'Aeroplane Cemetery 1915-1918'. Hier bevindt zich het
registerkastje. Centraal achteraan staat de 'Cross of Sacrifice', die van het type A is. De 'Stone of
Remembrance' staat centraal tegen de O-muur. De drietalige tekst van de landplaat is gegrift in de
witstenen zuilen, die deel uitmaken van de omheiningsmuur, ter hoogte van de 'Stone of
Remembrance'. Hier tegenover staat het bakstenen schuilhuisje, dat afgedekt is met witte
natuurstenen blokken, die trapsgewijs versmallen en bovenaan segmentbogig opgesteld zijn. In dit
schuilhuisje hangt de CWGC-infoplaat. Vooral de graven op perk I liggen onregelmatig verdeeld.
Volgens het huidige register liggen op 'Aeroplane Cemetery' 1105 militairen begraven, waarvan er 469
geïdentificeerd konden worden. Het gaat om 831 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 514
niet geïdentificeerd konden worden), 208 Australiërs (waarvan 89 niet geïdentificeerd), 48 Canadezen
(waarvan 31 niet geïdentificeerd), 17 Nieuw-Zeelanders (waarvan 2 niet geïdentificeerd) en 1 ZuidAfrikaan. Voor 8 doden, waarvan aangenomen wordt dat ze zich onder de onbekenden bevinden, werd
een 'special memorial' opgericht.
Historische Achtergrond
De plaats van de huidige begraafplaats lag tot aan de Derde Slag om Ieper in niemandsland. Op 31 juli
1917 veroverde de '15th (Scottish) Division', met de '55th (West Lancashire) Division' op hun
linkerflank de gehuchten Verlorenhoek en Frezenberg. De begraafplaats werd de volgende maand
gestart door de '15th Division' en '16th (Irish) Division', onder de naam 'New Cemetery, Frezenberg'.
Enkele weken later stortte echter een Brits vliegtuig neer nabij de huidige 'Cross of Sacrifice', waardoor
de begraafplaats zijn huidige naam verwierf. De begraafplaats werd gebruikt door gevechtseenheden
tot maart 1918 (Duits Lente-Offensief) en opnieuw in september 1918. Na de wapenstilstand werden
perken II tot VIII, evenals een deel van perk I, toegevoegd met ca. 960 graven uit de omliggende
slagvelden en kleinere begraafplaatsen. Op 26 juli 1915 werden bij het kamp 'Dickebusch Huts' 4
soldaten geëxecuteerd, nl. Ernest Fellows, Alfred Thompson, John Robinson en Bert Hartells, allen
behorend tot het 3de bataljon van het 'Worcestershire Regiment'. Dit was de enige viervoudige
executie in het Britse leger. Ze werden aanvankelijk begraven bij een klein bosje rechts van de
Melkerijstraat (nabij de Dickebusch Huts), waar nog andere geëxecuteerden begraven werden. De
graven zouden er naar verluidt goed onderhouden geweest zijn, mogelijks een teken dat de kameraden
van de geëxecuteerden er een bijzondere aandacht voor hadden. Na de oorlog werd deze groep graven
overgebracht naar Perth Cemetery (Fellows) en Aeroplane Cemetery (Thompson, Robinson, Hartells).
De twee belangrijkste begraafplaatsen die ontruimd werden en waarvan de stoffelijke overschotten
naar hier werden overgebracht zijn : * BEDFORD HOUSE CEMETERY (ENCLOSURE No. 5) te
Zillebeke. Dit deel lag apart van de andere 'enclosures' die nu Bedford House Cemetery vormen. Het
bevatte 14 manschappen van de '1st Duke of Cornwall's Light Infantry' en 6 van de '1st Devons' die
stierven in april 1915. * LOCK 8 CEMETERY te Voormezele. Deze begraafplaats lag in een veld op ca.
200m ten N van sluis 8 van het kanaal Ieper-Komen. Het bevatte de graven van 19 militairen uit het
Verenigd Koninkrijk, 2 Australiërs en 2 Duitse krijgsgevangenen die stierven tussen juli en september
1917.
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