
1 

 

 

Nieuwe uitgaven 
Funerair erfgoed “de graven van … ” 

 

 

Een kerkhof of een begraafplaats is een spiegel naar het verleden van de parochie, 

gemeente of stad.  

Naast de gewone zerken worden op de huidige begraafplaatsen ook nissen, een strooiweide 

en urnencolumbaria aangebracht. Niet overal zijn deze vernieuwingen al terug te vinden 

op de gefotografeerde begraafplaatsen. Men ziet ook dat bepaalde begraafplaatsen aan het 

afbouwen zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het kerkhof van Sint-Jozef De Geite in 

Hooglede.  

Gezien regelmatig grafzerken worden weggenomen, om plaats te maken voor nieuwe, is de 

inventarisatie van de huidige begraafplaats een momentopname die voor de toekomst heel 

waardevol is. Soms komt men de gewone simpele graven tegen uit de jaren vijftig, soms 

kan men grafzerken vinden die heel persoonlijk gemaakt zijn met simpele materialen, soms 

is er enkel een houten kruis aanwezig…. Bij grote opruimacties, na het vervallen van de 

concessies, verdwijnen veel oude of unieke grafzerken. 

Als de begraafplaats dicht bij of rond de kerk gelegen is, wordt in de inventaris de naam 

kerkhof gebruikt. Op een paar plaatsen hebben wij dit ruim gezien daar waar er al een 

zekere, eerder beperkte, afstand is tussen kerk en begraafplaats. Voorbeelden daarvan zijn 

Kachtem en Sint-Petrus Oostveld. 

Op een paar plaatsen zijn oude grafplaten aan de kerkmuur vastgemaakt. We hebben deze 

opgenomen in ons werk. De teksten zijn niet altijd zeer leesbaar maar hebben getracht ook  

deze informatie op te nemen. In Sint-Petrus – Oostveld hebben we waarvan een voorbeeld 

op het kerkhof. In Ursel hebben we dan weer oude grafplaten aan de kerkmuur, waar 

vroeger het kerkhof was, maar nu is de begraafplaats buiten de dorpskern gelegen. In 

Kachtem vonden we enkele grafplaten en ligt het kerkhof wat verder van de kerk en dus 

niet meer op de vroegere plaats rond de kerk. In bepaalde kerken zijn ook nog oude 

grafplaten te vinden, deze hebben we opgenomen indien de kerk tijdens normale werkuren 

open was. 

In bepaalde gemeenten zijn meerdere begraafplaatsen terug te vinden. Het oude of het 

kerkhof aan de kerk, het nieuwe een begraafplaats wat verder van de dorpskern. Een goed 

voorbeeld hiervan vinden we in Kleit, Maldegem. 

Met ons project blijven de foto’s van al de huidige graven beschikbaar voor de toekomst.  

Recent konden we al familieleden en/of familiekundigen helpen aan materiaal van de 

verdwenen graven.  

Gezien we met dit project buiten ons werkgebied treden, vonden we ook een aantal 

familienamen terug die sterk plaatsgebonden waren. Het algemeen feit van de migratie 

van zuid naar noord West- en Oost-Vlaanderen is goed merkbaar.  

Op de verschillende begraafplaatsen zijn we ook sporen van de beide wereldoorlogen 

aanwezig. In sommige plaatsen verdwijnen graven van oud-strijders gewoon met de rest, 
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op andere plaatsen is er meer zorg geweest om deze samen een plaats te geven en/of te 

bewaren.  

Jammer genoeg moeten we ook vaststellen dat sommige afgestorvenen wel een mooie zerk 

kregen maar dat nadien het onderhoud ervan te wensen overlaat. Families worden kleiner 

en soms heeft niemand belangstelling om het onderhoud op zich te nemen.  

Misschien zijn sommige mensen al vergeten van voor ze overleden zijn. Familiekunde 

neemt hier zijn verantwoordelijkheid om alle leden van de familie op te zoeken of in de 

mate van het mogelijk contact te houden op een of andere manier. Ook diegene die niet 

achter een computer zitten of online kunnen werken, maken deel uit van de familie. Aan 

familiekunde werken enkel vanaf een scherm of vanuit een archief geeft alleen een graad 

genealogie. Gewoon informatie overnemen van anderen en dan ermee pronken op het net 

is ook al uit den boze. Vandaar dit werk dat het basisonderzoek wil stofferen.  

Soms is de foto op het graf de enige foto die overgebleven is van de overledene. Ook hier 

kan de familiekundige zijn baat bij hebben. Er is dan ook telkens aangegeven in de 

uitgaven als een foto terug te vinden is op de grafzerk, urnenmuur, strooiweide… 

Elk boek bevat een plannetje  van de begraafplaats met de ligging van de grafzerken, de 

volledige tekst die op de zerk wordt vermeld, foto’s van willekeurige zerken en een 

alfabetische lijst van alle familienamen, functies, geboorte- en overlijdensplaatsen, etc.  

die op de zerken worden vermeld.  

Het feit dat graven bij ons soms snel verdwijnen maakt onze collectie digitale foto’s een 

blijvende bron. Amerikanen stellen zich meestal vragen over onze cultuur van snel 

vergeten worden na de dood op de begraafplaatsen. Aan de andere kant van de oceaan 

blijven de graven en gedenkstenen er in principe voor altijd. En als er al eens een 

begraafplaats in de weg komt te liggen dan nog zal men meestal de grafstenen bewaren. 

Nu er zijn ook bepaalde Amerikanen met minder respect bijvoorbeeld voor de heilige 

gronden van de oorspronkelijke bewoners maar dat is een ander verhaal…. 

De boeken zijn digitaal zwart-wit geprint op formaat A4 en afgewerkt met een doorlopende 

kaft in kleurendruk. Elk werk sluit af met een ruime index op familienamen, plaatsen en 

voorwerpen. De portkosten bedragen 3,50 euro per boek tenzij anders vermeld. 

Paul Callens, FV regio Tielt, 2018, de graven van: 
233. Graven van Ursel. Paul CALLENS - 2018, 202 blz., 15,00 € 
234. Graven van Ronsele. Paul CALLENS - 2018, 64 blz., 8,00 € 
235. Graven van Beke, Waarschoot. Paul CALLENS - 2018, 62 blz., 8,00 € 
236. Graven van Hooglede, De Geite. Paul CALLENS - 2018, 92 blz., 9,00 € 
237. Graven van Maldegem Kleit kerk. Paul CALLENS - 2018, 114 blz., 11,00 € 
238. Graven van Maldegem Kleit Aalterbaan. Paul CALLENS - 2018, 126 blz., 12,00 € 
239. Graven van Oostwinkel. Paul CALLENS - 2018, 134 blz., 12,00 € 
240. Graven van Maldegem Donk. Paul CALLENS - 2018, 108 blz., 11,00 € 
241. Graven van Sint-Joris. Paul CALLENS - 2018, 108 blz., 11,00 € 
242. Graven van Oedelem Oostveld. Paul CALLENS - 2018, 106 blz., 11,00 € 
243. Graven van Emelgem. Paul CALLENS - 2018, 294 blz., 19,00 €  (port 5€.) 
244. Graven van Beernem. Paul CALLENS - 2018, 196 blz., 15,00 € 
245. Graven van Oedelem Hogenakker. Paul CALLENS - 2018, 172 blz., 14,00 € 
246. Graven van Kachtem. Paul CALLENS - 2018, 244 blz., 17,00 € 
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De boeken zijn te verkrijgen door storting op rek.  BE75 9731 3326 0351 

van FV regio Tielt vzw p/a Luxemburglaan 21, 8700 Tielt (kostprijs + 

verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, 

Schuiferskapelsesteenweg 29 te  8700 Tielt.  (Lucien Ailliet, Tel. en fax 

051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be). Een bestelling kan ook, elke 

eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur, gratis 

afgehaald worden in het Documentatiecentrum van Familiekunde 

Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 5 in 8700 Tielt. 
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