
Hospital Farm Cemetery (Elverdinge)
Als ik in het Ieperse of in Noord-Frankrijk ben, gebruik ik regelmatig de functie ‘CWGC Ceme-
teries nearby’ in de ‘CWGC War Graves’-app. Deze toont de meest nabijgelegen Britse militaire 
begraafplaatsen, en op die manier heb ik al heel wat mooie plaatsen ontdekt. 

Op vrijdag 4 december 2020 belandde ik zo op ‘Hospital Farm Cemetery’ (Elverdinge). Het lan-
ge en modderige pad was niet ideaal in dit gure weer, maar blij dat we de moeite namen.
Want er vielen - zoals steeds – weer enkele verhalen te rapen :

Marcel Top

Een klein Belgisch vlaggetje trok de aandacht naar de grafsteen - met een aparte vorm - van 
Marcel Top. Hij was een 18-jarig Belgisch burgerslachtoffer, die op 15 augustus 1915 viel in de 
buurt van het Britse veldhospitaal, dat was ingericht in de boerderij. 
Deze jonge man werkte destijds op de boerderij, maar de omstandigheden waarin hij omkwam, 
zijn niet helemaal bekend. 

Werkte Marcel Top in dienst van de Britten in het hospitaal, en werd hij daarom tussen de Brit-
se soldaten begraven, of stierf hij tijdens het werk op de akkers? 
Het staat wel vast dat hij omkwam door de inslag van een Duitse artilleriegranaat… toch op 
zo’n 6 km van het front. Ik vond foto’s van een herdenkingsmoment bij zijn graf, en ook het re-
cent ogende Belgische vlagje, toont dat Marcel Top nog niet vergeten is.

Private D. Watson

Private D. Watson heeft dan weer een bijzondere grafspreuk, namelijk… zijn adres. Ik las er al 
honderden, en het is de eerste keer dat ik er zo een opmerk :
‘Son of Mr. & Mrs. Watson, Constitution Street 86, Aberdeen, Scotland.’
Ik stuurde ondertussen al een mailtje naar Aberdeen. Zouden de huidige bewoners van dit 
adres, weten dat hun adres vermeld staat op een grafsteen in het verre Elverdinge?
Daarnaast vond ik ook een graf met het opschrift ‘Dulce et Decorum est, Pro Patria Mori’…  Een 
heel bekende spreuk. En zodanig omstreden… dat er ik nog een apart stukje zal aan wijden. 
(wordt vervolgd dus).

ontdek met ons ‘de groote oorlog’ : www.frontaaltours.com

When I am around Ypres or in Northern France, I regularly use the ‘CWGC Cemeteries nearby’ 
function in the ‘CWGC War Graves’ app.
This shows the closest British military cemeteries, and I already have discovered quite a few 
beautiful places. 
On Friday December 4, 2020, I ended up at “Hospital Farm Cemetery” (Elverdinge). The long and 
muddy trail wasn’t ideal in this wet and cold weather, but glad we made the effort. 
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Because there were - as always - a few stories to find : 

Marcel Top

A small Belgian flag drew attention to the gravestone - with a distinct shape - of Marcel Top. 
Some research tells us that this is the grave of an 18-year-old Belgian civilian, who fell on 
August 15, 1915 near the British field hospital, which was set up in the farm. 

Marcel Top worked on the farm at the time, but the circumstances in which he died are not 
fully known. Did he serve the British in the hospital, and was therefore buried among the 
British soldiers, or did he die while working in the fields? It is certain that he was killed by the 
impact of a German artillery shell… although the farm was 6 km (3.6 miles) from the front. 
I found pictures of a remembrance moment at his grave, and also the recent looking Belgian 
flag shows that Marcel Top has not yet been forgotten. 

Private D. Watson

Private D. Watson has a special epitaph, namely… his address. I’ve already read hundreds of 
these epitaphs, and it’s the first time I’ve noticed one like this: 

“Son of Mr. & Mrs. Watson, 86 Constitution Street, Aberdeen, Scotland.”

In the meantime I sent an email to Aberdeen. Would the current residents of this address 
know that their address is mentioned on a tombstone in the distant Elverdinge? 

I also found a grave with the inscription “Dulce et Decorum est, Pro Patria Mori”… A very well-
known… and also controversial phrase. So controversial, I will write a separate article about 
it. 

discover the Western front with us : www.frontaaltours.com










