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‘The garden was, so to speak, 
the largest ‘room’ in Talbot House.’

‘The garden is lovely,
full of roses.’ 

P.B. Clayton, 18 June 1917

During the Great War, Poperinge was part of unoccupied Belgium. 
Away from the turmoil of battle in the Ypres Salient, the town 
developed into the nerve centre of the British sector.

In the heart of this bustling town, the Army chaplains Neville 
Talbot and Philip “Tubby” Clayton opened a club. From December 
1915 onwards, and for more than three years, the House provided 
rest and recreation to all soldiers coming in, regardless of their 
rank. Today, as real as then, the place offers a welcoming and 
friendly stop in Flanders Fields.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Poperinge deel uit van het 
kleine stukje onbezet België. Weg van het krijgsrumoer van de 
Ieperse frontstreek, groeit de stad uit tot het zenuwcentrum van 
de Britse sector.

Midden in die drukke stad openen de aalmoezeniers Neville Talbot 
en Philip “Tubby” Clayton in december 1915 een Clubhuis. Zonder 
onderscheid van rang kunnen soldaten er drie jaar lang terecht 
voor rust en ontspanning. Vandaag is de plek, net als toen, een 
vredige halte langs de Grote oorlog in de Westhoek.

All Hallows by the Tower is the oldest church in the City of 
London, founded in 675AD, and is a living church serving today’s 
community around Tower Hill. After the Great War, Tubby returned 
to England where he became Vicar of All Hallows in 1922. He 
remained there for forty years, until his retirement in 1962. Ever 
since Tubby’s arrival, All Hallows by the Tower has been the Guild 
church of the Toc H charity movement that grew out of his Talbot 
House friendships and associations. His effigy, one of the last 
works by Cecil Thomas, the “soldier sculptor”’, can still be seen 
at the church. Tubby’s dog, Chippie, sits on a tasselled cushion at 
his feet and the effigy is supported by four lion cubs, one at each 
corner. His ashes lie in the Crypt along with many other members 
and friends of Toc H.

All Hallows by the Tower is de oudste kerk in de City of 
London, gesticht in 675, en een levende kerk voor de hedendaagse 
gemeenschap rond Tower Hill. Na de Grote Oorlog keerde Tubby 
terug naar Engeland waar hij dominee van All Hallows werd in 
1922. Hij bleef er voor veertig jaar, tot zijn pensioen in 1962. Sinds 
Tubby’s aankomst is All Hallows by the Tower de thuisbasis van de 
Toc H, de liefdadigheidsbeweging die uit z’n Talbot House gerela-
teerde vriendschappen en relaties groeide. Zijn beeltenis, een van 
de laatste werken van Cecil Thomas, de “soldaat beeldhouwer”, 
valt nog steeds te zien in de kerk. Tubby’s hond, Chippie, zit op 
een kussen aan zijn voeten en het beeld wordt ondersteund door 
vier leeuwenwelpen, één aan elke hoek. In de crypte ligt de as 
van Tubby, samen met die van vele andere leden en vrienden van 
Toc H.

‘The garden is fringed 
                  with budding roses 

       and flowering lilacs, 
      while behind them 

                great chestnuts and beeches 
in their early glory 
                           provide a perfect

minstrels’ gallery for the birds.’ 

P.B. Clayton, 24 March 1917U House 
All Hallows

U Quotes ‘Come 
into the 
garden
& forget 
about 
the war’



Masses of rich blood red single flowers with golden stamens 
characterize this modern and absolutely disease-resistant 
landscape rose. It performs well even in tough climates and 
will establish quickly and strongly in a wide range of habitats. 

Continuous flowering starting in early summer until late autumn.

TYPE: FLORIBUNDA SHRUB
SHRUB: ROUNDED; 1,10M X 1.00M
FLOWER: SINGLE, 4 – 5 CM DIAM.

COLOR: FLOWER RED, LEAVES DARK GREEN
DISEASE RESISTANCE: FREE FROM DISEASES

HARDINESS: VERY WINTER HARDY AND GROW WELL BY THE SEA
APPLICATION: MIXED AND ROSE BORDERS, ROSE BEDS, 

LANDSCAPE, POTS AND URNS.

Bloedrode, enkele bloemen met gouden meeldraden kenmerken 
deze modern en volledig ziektevrije landschapsroos. Hij doet het 
goed in elk klimaat en zal snel en sterk uitgroeien in een wijde 
waaier van landschappen.

Bloeit doorlopend van de vroege zomer tot de late herfst. 

TYPE: FLORIBUNDA SHRUB
STRUIK: ROND; 1,10M X 1.00M
BLOEM: ENKEL, 4 – 5 CM DIAM.
KLEUR: RODE BLOEM, DONKERGROENE BLADEREN
WEERSTAND: GEEN RISICOFACTOREN, ZIEKTEVRIJ
HARDHEID: ZEER WINTERVAST EN GROEIT GOED AAN ZEE
TOEPASSING: GEMENGD EN ROZENBORDERS, ROZENBEDDEN, 
LANDSCHAPPEN, POTTEN EN URNEN

Alison Rose (born in Coventry) is a European Union (EU) specialist. 
Previous jobs have included leading the EU, economic, climate, 
home affairs and science teams at the British Embassy in Paris. 
She has also been Head of the Future of Europe Department at 
the FCO, responsible for EU strategy, including the EU Act 2011, 
and for bilateral relations with the EU Institutions and a number 
of European countries. 

On the 11th of August 2014 she took up post as British Ambas-
sador to Belgium.

Alison Rose (geboren te Coventry) is een specialiste voor de 
Europese Unie (EU). Onder haar vorige jobs kan ze het leiden van 
economische-, klimaat- en binnenlandse zaken-teams voor de EU 
en wetenschappelijke ploegen voor de Britse Ambassade te Parijs 
rekenen. Ze was ook hoofd van de Future of Europe afdeling aan 
het FCO, verantwoordelijk voor strategiebepaling binnen de EU, 
zoals in de EU Act van 2011, en voor bilaterale relaties met EU 
instellingen en een aantal Europese landen.

Op 11 augustus 2014 nam ze post op als Britse Ambassadrice voor 
België.

Stefan Brijs (geboren te Genk) is een Belgisch schrijver van 
romans. Voor hij zich in 1999 voltijds toelegde op het schrijven 
was hij leraar. Hij woonde te Antwerpen en verhuisde in 2014 naar 
Malaga (Spanje).

Hij werd beroemd met de roman “De Engelenmaker “(2005) en de 
oorlogsroman “Post voor mevrouw Bromley” (2011), waarin een 
hoofdstuk werd toegewijd aan Talbot House. Zijn werk werd ge-
lauwerd met verschillende prijzen en vertaald in meer dan 15 
talen.

“Zoals een goede roman doden weer tot leven 
kan brengen, zo doet Talbot House dat met alle 
soldaten die er een eeuw geleden een voet over 
de drempel hebben gezet – alsof ze daarna 
nooit meer vertrokken zijn.”

Stefan Brijs (born in Genk) is a Belgian novelist writing in Dutch. 
He was a teacher until he became a full-time writer in 1999. He 
lived in Antwerp and moved to Malaga (Spain) in 2014.
 
He became famous with the novel “De Engelenmaker” (2005 – The 
Angel Maker) and the wartime novel “Post voor mevrouw Bromley”
(2011 – Post for Mrs. Bromley), in which a chapter has been 
devoted to Talbot House. His work is awarded with several prizes 
and is translated in over 15 languages.

“As a good novel brings the dead back to life, so 
does Talbot House with all soldiers that set foot 
here a century ago – as if they never left.”

“Ik hoorde vele jaren geleden voor het eerst 
over Talbot House maar ik was er nooit ge-
weest. In December stippelde ik daarom een 
pelgrimstocht uit als particuliere bezoeker. 
Het Huis voldeed aan alle verwachtingen! Elke 
kamer ademt de geest van verwelkoming uit. 
Natuurlijk genoot ik met volle teugen van het 
tasje thee dat me door de vrijwilligers werd 
aangeboden. Zij zorgen er voor dat iedereen 
goed wordt ontvangen. Ik kijk er naar uit om 
de honderd jarige verjaardag van deze speciale 
plek mee te herdenken.”

room.  And of course I enjoyed the cup of tea 
the volunteers made me – all part of their work 
to look after all those who come. I am looking 
forward to commemorating the centenary of 
this very special place”

“I heard about Talbot 
House many years 
ago but had never 
visited it. So I made 
a special pilgrimage 
in December ‘14 as 
a private visitor. It is 
just as delightful as 
I had imagined! The 
spirit of welcome 
breathes out of every
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U Godfather
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By buying this Talbot House Rose, you support the Talbot House 
association. Thank you for helping us continue to restore the 
House, rescue original material and educate new generations about 
the unique story of this place to make sure that it remains the 
“Every Man’s Club” it was always meant to be.

Door het kopen van deze roos steun je de Talbot House vereniging. 
Dank u om ons te helpen bij het restaureren van het huis en het 
redden van origineel bronnenmateriaal om zodoende toekomstige 
generaties het unieke verhaal van dit huis te leren kennen. Zo blijft 
Talbot House de “Every Man’s Club” die het altijd al hoorde te zijn.


