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360° foto op ‘Talana Farm Cemetery’
Talana Farm Cemetery ligt aan het einde van een lange smalle grasstrook temidden de velden.
Het kost een paar minuten om er naartoe te wandelen, maar blij dat ik er toch eens geweest
ben. (januari 2020)
‘Talana’ verwijst naar een veldslag uit de ‘Boer War’ in Zuid-Afrika : de veldslag om ‘Talana Hill’.
De begraafplaats werd in april 1915 gestart door Zouaven (Franse koloniale troepen) : in die
periode woedde de ‘2e slag om Ieper’ in alle hevigheid, en vielen er enorm veel slachtoffers in
deze omgeving. Tijdens de rest van de oorlog groeide de begraafplaats steeds verder aan, de
‘Ypres Salient’ bleef de gehele oorlog een gruwelijke plaats…
Na de oorlog werden de graven van 27 Fransen en 2 Amerikanen verwijderd. Vandaag liggen
er in totaal 529 Britten begraven, waarvan 14 onbekenden. Voor 6 slachtoffers werd een special
memorial geplaatst: er wordt aangenomen dat deze mannen hier ergens op de begraafplaats
rusten.
Via onderstaande link vind je deze foto in ‘full 360°’, in de hoogste resolutie, en kun je zelf
rondkijken.
https://theta360.com/s/mSYm82PtL0HGLqbszTNm93r60
2e icoontje van rechts klikken voor ‘volledig scherm’ en rondkijken maar... probeer ook eens de
andere icoontjes om alle 360°-mogelijkheden te verkennen.
vind al onze 360°-foto’s uit deze reeks op :
www.frontaaltours.com/safesightsin360

360° photo on ‘Talana Farm Cemetery’
Talana Farm Cemetery is located at the end of a long narrow strip of grass amid the fields. It
takes a few minutes to walk there, but glad that I took the time. (January 2020)
“Talana” refers to a battle from the “Boer War” in South Africa: the battle for “Talana Hill”. The
cemetery was started in April 1915 by the ‘Zouaves’ (French colonial troops): during the most
intense period of the “2nd Battle of Ypres” , a period of devastating casualty numbers in this
area. During the rest of the war, the cemetery continued to grow, the “Ypres Salient” remained
a horrible place throughout the war ...
After the war the graves of 27 French and 2 Americans were removed. Today a total of 529 British are buried, of which 14 are unknown. A special memorial was placed for 6 Commonwealth
soldiers : it is assumed that these men rest here somewhere in the cemetery.
Via the link below you will find this photo in real 360°, in highest resolution… and you can look
around for yourself.
https://theta360.com/s/mSYm82PtL0HGLqbszTNm93r60
2nd icon from right for ‘full screen’, click and drag to look around... you can also try the other
icons to explore all 360° possibilities.

