
Wijtschaete Military Cemetery 
 
Beschrijving Locatie 
'Wytschaete Military Cemetery' is gelegen langs de Wijtschatestraat, op ca. 350m ten W van de 
dorpskom van Wijtschate. De begraafplaats wordt omgeven door zowel weiden, bos als bebouwing. 
Het terrein is er licht glooiend. Vlak naast de begraafplaats staat het monument voor de '16th Irish 
Division'. 
 
Beschrijving Relict 
'Wytschaete Military Cemetery' werd ontworpen door Sir Edwin Luytens, met medewerking van W.H. 
Cowlishaw. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 3267m², is rechthoekig en wordt omgeven 
door hagen en een natuurstenen muur langs de straatzijde. Het terrein van de begraafplaats is licht 
golvend en helt af. Aan de toegang, waar de natuurstenen muur een insprong maakt, staan betonnen 
paaltjes, die met ijzeren kettingen met elkaar verbonden zijn. Een portlandsteen links van de toegang 
vermeldt 'Wytschaete Military Cemetery MCMXIV – MCMXVIII'. De 3 landplaten en het registerkastje 
bevinden zich nabij de toegang. De begraafplaats kan betreden worden via trappen. Links en rechts 
van de toegang zijn twee kleine gebouwtjes ingewerkt in de natuurstenen muur: links een open 
schuilgebouwtje, met de CWGC-infoplaat en een zitbank, rechts een dienstgebouwtje, afgesloten met 
een houten deur. De 'Cross of Sacrifice' staat centraal vooraan en is van het type A. De 'Stone of 
Remembrance' staat rechts achteraan op de begraafplaats. Op de begraafplaats zijn 6 perken aanwezig. 
De grafstenen zijn regelmatig geschikt en bijna allen ongeveer naar het O gericht (behalve de rijen voor 
de 'Stone of Remembrance'). Op de begraafplaats liggen volgens het huidige register 1003 doden 
begraven, waarvan 674 militairen niet meer geïdentificeerd konden worden: 934 doden uit het 
Verenigd Koninkrijk (waarvan er 623 niet geïdentificeerd konden worden), 31 Australiërs (waarvan 20 
niet geïdentificeerd), 19 Canadezen (waarvan 14 niet geïdentificeerd), 7 Nieuwzeelanders (waarvan 6 
niet geïdentificeerd), 11 Zuid-Afrikanen (waarvan 10 niet geïdentificeerd) en 1 niet-geïdentificeerde 
Duitser. Er werden 16 'special memorials' opgericht voor militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 
waarvan aangenomen wordt dat ze zich onder de naamlozen bevinden. Voor 4 militairen uit het 
Verenigd Koninkrijk, die begraven werden op de begraafplaats bij 'Rossignol Estaminet', 3 militairen 
die begraven werden op de begraafplaats bij 'R.E. (Beaver) Farm' en 2 militairen die begraven werden 
op de begraafplaats bij 'Rest and be Thankful Farm', maar wiens graf nadien niet meer gelokaliseerd 
kon worden, werden eveneens 'special memorials' opgericht. 
 
Historische Achtergrond 
Wijtschate was in Franse en Britse handen totdat het na een hevig bombardement door de Duitsers 
veroverd werd op 1 november 1914. De volgende dag werd het voor een korte periode heroverd door 
het Franse 16de Corps en de Britse cavalerie maar vanaf die datum bleef het dorp in Duitse handen, tot 
in juni 1917. Na de eerste dag van de Mijnenslag (7 juni 1917) bleef Wijtschate in Britse handen tot 16 
april 1918, toen het na 6 dagen vechten weer in Duitse handen kwam tijdens het Duitse Lente-
Offensief. Op 28 september werd het dorp definitief door Britse troepen heroverd. 'Wytschaete 
Military Cemetery' werd na de oorlog aangelegd door de concentratie van verspreide graven en de 
ontruiming van kleine begraafplaatsen rond Wijtschate. De volgende begraafplaatsen werden 
ontruimd en naar hier overgebracht :  
 
* REST AND BE THANKFUL FARM (Kemmel) Deze begraafplaats op 1,6 km ten N van het dorp, 
bevatte de graven van 23 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die, met uitzondering van één, 
sneuvelden in 1915 en waarvan er 13 behoorden tot de '2nd Suffolks'.  
 
* R.E. (BEAVER) FARM (Kemmel) Deze begraafplaats langs de weg van Kemmel naar Millekruise 
bevatte de graven van 18 'Royal Engineers' en 4 'Canadian Engineers' die stierven in 1915-1917.  
 
* CEMETERY NEAR ROSSIGNOL ESTAMINET (Kemmel) Deze begraafplaats langs de weg naar 
Vierstraat bevatte 18 graven van militairen uit het Verenigd Koninkrijk, waarvan 11 van het '1st 
Wiltshire Regiment', die stierven in de periode januari-april 1915.  
 
* SOMER FARM CEMETERY No. 2 (Wijtschate) Deze begraafplaats bevatte 13 graven van militairen 
uit het Verenigd Koninkrijk, begraven door het 'IXth Corps' in juni 1917. * GORDON CEMETERY 
(Kemmel) Deze begraafplaats langs de weg naar Vierstraat bevatte de graven van 19 militairen uit het 
Verenigd Koninkrijk die sneuvelden in de periode januari-mei 1915 en waarvan er 14 behoorden tot de 
'1st Gordon Highlanders'. 

Bron : onroerend erfgoed 


