Thiepval Memorial
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Op de grens van Thiepval en Autheuille staat het memorial voor de vermisten van Thiepval. Het
memorial is een Frans-Brits memorial. De architect van het memorial, Sir Edward Luytens, koos ervoor
een boog te bouwen die symbool staat voor de samenwerking tussen de Franse en Britse troepen tijdens
de slag van de Somme.
Het memorial is opgebouwd uit
baksteen en kalksteen. Iets wat vaker
voorkomt in de ontwerpen van
Luytens. Het memorial is 45 meter
hoog. Boven op het memorial staat
twee vlaggen, de Franse vlag en de
Britse Union Jack. De Britse Union
Jack staat naar het noorden gericht, de
Franse vlag naar het zuiden, als
symbool voor de locaties van beide
legers aan de frontlijn van de Somme
in juli 1916. Het Britse leger was
gepositioneerd ten noorden van de
rivier De Somme, het Franse leger ten
zuiden ervan.

In het midden van het memorial
vind je de stone of remembrance,
met de inscriptie : Their name liveth
for evermore. Deze inscriptie was
een voorstel van Rudyard Kipling.
De inscriptie komt uit Jezus Sirach,
hoofdstuk 44 vers 14 en luidt voluit :
“Their bodies are buried in peace;
but their name liveth for evermore”
Kipling verloor zelf een zoon in de
eerste wereldoorlog bij de battle of
Loos.

Het memorial herbergt de namen
van 71.194 soldaten die vermist
raakten aan het front van de Somme
voor 20 maart 1918. Meer dan 90%
van de namen op het memorial
dateren uit de eerste maanden van
de slag om de Somme, tussen juli en
november 1916. De balen staan op 64
panelen die verspreid zijn over 16
pijlers van het memorial. Aan de
achterzijde van het memorial zijn
ook
wat
bijzondere
panelen
aangebracht, de ‘Addenda’ panelen.
De namen op deze panelen zijn later aangebracht. Iedere naam op dit paneel werd uitvoerig nagetrokken
alvorens hij werd toegevoegd. Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom een naam pas later aan de
lijst werd toegevoegd. Een vermiste soldaat kon verkeerd opgegeven worden, niet op de correctie locatie
van zijn sneuvelen. Of zijn naam was reeds ergens anders vermeld op een memorial.
Ongeveer 130 namen op het memorial zijn ondertussen teruggevonden. Sommige van deze
teruggevonden namen zijn verwijderd andere niet. Zo is er bijvoorbeeld Corporal Thomas Henry Parker,
die vermeld wordt op paneel 4A. Hij werd als vermist opgegeven in de frontlinie te Lesboeufs op 6
november 1916, kort voor het einde van de slag van de Somme. In de jaren 1930 werd zijn lichaam
ontdekt door een boer die zijn veld aan het ploegen was niet ver van het memorial. Zijn lichaam werd
geïdentificeerd en hij werd begraven in een gekend graf met zerk. Hij ligt nu begraven op London
Cemetery.
Achter het memorial ligt het Thiepval Anglo-French Cemetery, waar evenveel Franse als Britse soldaten
begraven liggen. 300 Franse soldaten waarvan slechts 47 gekend zijn. 300 Commonwealth soldaten
waarvan slechts 61 gekend zijn.
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