
Suffolk Cemetery 
 
Beschrijving Locatie 
'Suffolk Cemetery' ligt langs de Kriekstraat in Kemmel, achter huisnummer 16, op ca. 2500m ten NO 
van Kemmel en op ca. 550m ten NW van de Vierstraat. De begraafplaats ligt op ca. 400m ten ZO van 
'Kemmel No 1 French Cemetery' en op ca. 450m ten NO van 'Godezonne Farm Cemetery'. De 
omgeving is heuvelachtig en grotendeels landelijk. 
 
Beschrijving Relict 
'Suffolk Cemetery' is een langwerpige, rechthoekige begraafplaats, met een effen terrein en een 
oppervlakte van ca. 385m², ontworpen door J.R. Truelove. Ze wordt omgeven door een bakstenen 
muur, afgedekt met witte natuursteen. De begraafplaats kan betreden worden via een 40m lang 
graspad. De toegang van dit graspad bestaat uit twee bakstenen muurtjes en een smeedijzeren hek. 
Hier bevinden zich de drietalige landplaat en het opschrift 'Suffolk Cemetery 1915-1918'. De 'Cross of 
Sacrifice', vooraan op de begraafplaats, is van het kleinste type (A1). Op de begraafplaats liggen 47 
doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven, waarvan er 8 niet geïdentificeerd konden worden. 
 
Historische Achtergrond 
De aanleg van 'Suffolk Cemetery' geschiedde in maart en april 1915 door de '2nd Suffolks'. In 
november 1917 werd nog 1 begraving verricht, wat het totaal op 19 bracht. De '38th Labour Group' 
gebruikte in oktober 1918 opnieuw de begraafplaats voor de bijzetting van 28 militairen die gestorven 
waren tijdens het Duitse Lente-Offensief van april 1918 en die met uitzondering van 2, behoorden tot 
de '1st/4th York & Lancasters' en '1st/5th York & Lancasters', beiden behorend tot de '148th Brigade, 
49th (West Riding) Division'. Ter gelegenheid van deze bijzettingen kreeg de begraafplaats de naam 
'Cheapside Cemetery' naar Britse benaming van de weg die er ten ZW van lag (Kriekstraat). Private 
William Scotton van de '4th Middlesex' (8th Brigade, 3rd Division) was gedeserteerd op 23 januari 
1915. De volgende dag gaf hij zich echter over aan de legerleiding. Hij werd niettemin terechtgesteld in 
de omgeving van de Vierstraat op 3 februari 1915 en werd hier dichtbij begraven, maar zijn graf ging 
verloren. Zijn naam staat vermeld op de Menenpoort. 
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