Talana Farm Cemetery
Beschrijving Locatie
Gelegen op grondgebied Boezinge, in vlak landbouwgebied, op ca. 500m ten westen van het kanaal
Ieper-IJzer en op ca. 1200m ten zuiden van Boezinge-dorp. Te bereiken via een 300m lang graspad,
tegenover Diksmuidseweg 264.
Beschrijving Relict
Begraafplaats met onregelmatig grondplan en een oppervlakte van ca. 3740m². Het nagenoeg vlakke
terrein wordt omgeven door een haag (meidoorn). De begraafplaats wordt getooid met Zweedse
lijsterbessen aan de rand van de begraafplaats en bloemperken en struiken bij de graven. In de
oostelijke hoek staat het toegangsgebouw uit witte natuursteen, met koepel, rondboogopeningen, een
donker smeedijzeren hekken en het opschrift 'Talana Farm Cemetery MCMXV - MCMXVIII'. In en
rond het toegangsgebouw zijn de metalen informatieplaat (op een lage, schuine betonnen tafel), het
registerkastje en de teksten van de landplaat terug te vinden. Het dienstgebouw aan de noordkant is
opgetrokken uit rode baksteen, behalve het witstenen, plat dak. Het 'Cross of Sacrifice' (type A) staat in
de noordelijke hoek. De grafstenen zijn onregelmatig verspreid over 4 perken. De ‘special memorials’
staan tegen de zuidkant.
Historische Achtergrond
'Talana Farm' behoorde tot een groep boerderijen die door het Brits leger een naam kregen die verwees
naar de Zuid-Afrikaanse oorlog (Boer War, 1899-1902). Hier verwees de naam naar de 'Battle of
Talana Hill', op 20 oktober 1899. De begraafplaats werd in april 1915 gestart door Zouaven (Franse
koloniale troepen). De '1st Rifle Brigade' en de '1st Somerset Light Infantry' namen de begraafplaats in
juni 1915 over. Ze bleef in gebruik door gevechtseenheden tot in maart 1918. De graven liggen er heel
onregelmatig bij. In perk II liggen heel wat manschappen van de '1st East Lancashire Regiment' die
stierven tijdens een kleine maar succesvolle aanval op 6 juli 1915. In perken III en IV liggen veel
manschappen van de '49th (West Riding) Division', die in de omgeving vochten aan het begin van de
Derde Slag om Ieper (31 juli 1917). In diezelfde perken liggen ook de doden van de artillerie-eenheden
die dit terrein innamen in augustus 1917. De graven van 27 Fransen en 2 Amerikanen zijn verwijderd.
De graven in perk I, rij E worden collectief geïdentificeerd. Waarschijnlijk waren er oorspronkelijk
meer graven, die echter door het artillerievuur niet meer teruggevonden konden worden. Talana Farm
Cemetery werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en G.H. Goldsmith (uitvoerend
architect). In het totaal liggen er 529 Britten begraven, waarvan er 14 niet meer geïdentificeerd konden
worden. Voor 6 doden, waarvan aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen liggen, werd
een 'special memorial' opgericht.
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