
Begraafplaats van de Commonwealth of Nations te Heverlee (“Engels kerkhof”) 

Bij een bezoek ter plaatse vind je vast en zeker de antwoorden op deze vragen. Bij de eerste tien 

beweringen moet je bepalen of ze juist of fout zijn. Daarna volgen vijf meerkeuzevragen waarbij 

telkens slechts één alternatief juist is. Aan jou om het juiste alternatief aan te duiden. Elk juist 

antwoord levert één punt op. Succes! 

 

DEEL 1. Juist of fout? 

1. Op deze begraafplaats vind je uitsluitend gesneuvelden uit de tweede wereldoorlog. 

 JUIST  FOUT 

 

2. Aangezien toen alleen mannen in de gevechtslinies meevochten, liggen hier uitsluitend mannen. 

 JUIST  FOUT 

 

3. Iedere gesneuvelde heeft een eigen steen.  

 JUIST  FOUT 

 

 
4. De meeste gesneuvelden op deze begraafplaats behoorden tot de Royal Air 

Force (embleem: zie foto). 

 

 JUIST  FOUT 
 

 
 

5. De grafstenen hebben alle dezelfde vorm. Dat hoort zo, want het was de uitdrukkelijke bedoeling op 

de begraafplaatsen geen onderscheid te maken naar rang, stand of nationaliteit van de gesneuvelden.  

 JUIST  FOUT 

 

6. Indien gewenst mocht de familie wel een eigen, persoonlijk opschrift onderaan op de steen laten 

toevoegen. Deze opschriften zijn alle in het Engels; het is immers een Britse begraafplaats.  

 JUIST  FOUT 

 

7. Sommige gesneuvelden hoorden bij het medische korps van het leger. Je herkent ze aan het embleem 

met het artsensymbool (namelijk een esculaap, een slang die zich rond een staf draait). 

 JUIST  FOUT 

 

  



 

8. Er liggen behoorlijk wat Egyptenaren. Ze zijn gemakkelijk terug te vinden: in hun kenteken is een sfinx 

afgebeeld en wordt de naam van hun land vermeld.  

 JUIST  FOUT 

 

9. Niet allen waren christelijk. Bij de joden is geen kruis, maar een davidster op de grafsteen 

aangebracht.  

 JUIST  FOUT 

 

 
10. Bepaalde militaire onderscheidingen zijn zo belangrijk dat ze op de steen 

toegevoegd zijn. Je vindt hier 3 graven met een Victoria Cross (zie foto). 

 

 JUIST  FOUT 
 

 
 

 

DEEL 2. Kies het juiste alternatief 

11. Sommige jongens vochten erg ver van huis. Hier liggen 17 gesneuvelde Nieuw-Zeelanders. Hun 

grafsteen herken je aan de afbeelding van een: 

A. Esdoornblad 

B. Hert 

C. Varenblad 

D. Ster 

E. Eekhoorn 

  A  B  C  D  E 

 

12. Op rij 7D van deze begraafplaats vind je een Amerikaan. De meeste Amerikanen zijn naar hun 

geboortegrond teruggebracht. Waarom deze man niet? 

A. Men is het gewoon vergeten en laat het nu maar zo. 

B. Zijn familie wilde hem liever bij zijn lotgenoten en vrienden laten. 

C. Hij ligt in een collectief graf en het is niet uit te maken van wie welke resten zijn. 

D. Als alle Amerikanen weggehaald zouden worden, zouden we hier vergeten dat er Amerikanen 

meestreden; dus werden er enkelen achter gelaten. 

E. Het was een vriend van de Amerikaanse ambassadeur in België, die ervoor pleitte om hem hier 

te behouden.  

  A  B  C  D  E 

 

  



 

13. Sommige grafstenen staan dichter bij elkaar of zelfs tegen elkaar. De reden waarom geen normale 

afstand gehanteerd werd, is: 

A. Het waren familieleden van elkaar. 

B. Ze sneuvelden op dezelfde dag. 

C. Ze waren gekend als goede vrienden. 

D. Ze liggen in hetzelfde graf. 

E. Dit gebeurde op aanvraag van de familie en was een uitvoering van de laatste wilsbeschikking.  

  A  B  C  D  E 

 

14. Deze begraafplaats oogt verzorgder dan een gewone begraafplaats. Hoe komt dat? 

A. Aangezien het een internationale begraafplaats is, besteedt men er bewust meer zorg aan. Het 

is beter niet negatief in de pers te komen in het buitenland. 

B. Er komt hier meer bezoek; daarom wordt hier regelmatiger onderhoud uitgevoerd. 

C. Dat is alleen maar schijn. Door de eenvormigheid van de stenen lijkt het alsof het beter 

onderhouden is, maar dat is niet zo. 

D. De Belgische regels voor onderhoud van begraafplaatsen gelden hier niet; het terrein valt niet 

onder Belgisch beheer. 

E. De graven zijn hier meer beschut, zodat de weersomstandigheden een minder sterke rol spelen.  

  A  B  C  D  E 

 

15. Als je een tijdje op deze begraafplaats rondkijkt, merk je dat er behoorlijk unieke grafstenen zijn. 

Sommige zijn echter minder uniek dan je misschien verwacht. Welke van onderstaande stenen komt bij 

nader toezien op deze begraafplaats toch meer dan één keer voor? 

A. Steen met een Indisch opschrift. 

B. Steen met het Zuid-Afrikaanse embleem (een springbok en de leuze “Union is strength – 

Eendrag maak mag”). 

C. Steen voor een lid van de koninklijke militaire politie. 

D. Steen voor een gesneuvelde van het Royal Tank regiment. 

E. Steen voor een familielid van de Britse koningin, met de toevoeging “Lord” bij zijn naam.  

 

  A  B  C  D  E 

 

 


