
Saga van de uitbreiding of verplaatsing van het kerkhof van Weerde 

Het sluiten en verbreden van de ring rond Antwerpen mag dan al meer dan 20 jaar aanslepen, de 
realisatie van de vergroting of verplaatsing van het kerkhof van Weerde deed er nog veel langer over. 
Lees hierna het verhaal van deze Weerdse saga. 

-------------------------- 

 

Begin 1900 telde Weerde reeds 777 inwoners en dit aantal steeg elk jaar met een 20-tal. De kerk, die toen 
enkel de huidige middenbeuk groot was, werd veel te klein. “In de zondagsmis zaten de kinderen tot op de 
communiebank. De zangers op het oksaal hadden bijna geen kans meer om hun mond open te doen. 
Onder de toren, het portaal der kerk was reeds opgestampt vol en de laatst aangekomenen zaten met hun 
rug tegen de buitenmuur”1 

Vanaf 1910 werden er plannen gesmeed om de kerk te vergroten en in 1911 keurde de kerkraad het plan 
goed van een grotere kerk:  
“Overwegende dat het tegenwoordige gebouw der kerk gansch onvoldoende is voor den dienst , daar de 
parochie omtrent één duizend zielen telt en een merkelijk aangroeien der bevolking binnen korten tijd te 
voorzien is en de beschikbare plaets voor de geloovigen niet meer dan 90 bedraagt. (…) gezien dat de 
voorgesteldde plans volkomen aan de noodzakelijkheid beantwoorden en dat de stijl der nieuwe kerk 
gansch overeenkomstig is met den schoonen toren die bestaat, en die moet bewaard “ 2 

 

Het plan wordt opgemaakt door architect Guillaume Chrétien Veraart (1871-1951). Op aansturen van 
deze Brusselse architect – die zelf corresponderend lid was van de KCML voor de provincie Brabant- 
werden delen van de kerk als monument ‘klasse 3” geklasseerd. Daarop volgde een nieuw plan voor de 
kerk waarin deze nog groter werd3 

 

In april 1914 startte aannemer Goffin de vergroting met 2 zijbeuken 
links en 1 zijbeuk. De symmetrie kwam hierdoor wel in het gedrang. 
Een mogelijke verklaring is dat de concessie verleend aan de familie 
De Vaernewijck er voor zorgde dat rechts niet verder kon worden 
uitgebreid.  

 

 

 
1 A. Jacobs in “Weerde zoals het was vele jaren geleden, zoals het nu is, bij leven en welzijn” p 129. 
2 Archief parochie Weerde 
3 VAN SANTVOORT L., De Sint-Martinuskerk te  Weerde, een bewogen (bouw)geschiedenis, in De Semse, Zemst, 2011 en VAN 
SANTVOORT L., Wederopbouwarchitectuur in de gemeente fusiegemeente Zemst, in : Monumenten en Landschappen, 2014 
(jg.33-3), pp. 11-16. 

 

Graf familie De Vaernewijck (1) 



 

 

    Foto’s kerk voor de vergroting van 1913 (1) 

 

 

 

 

Een grotere kerk betekende uiteraard ook een 
verkleining van het kerkhof, en dit was al niet erg groot.   

 

Op 13 oktober 1913 schrijft de gemeente een brief naar 
de provincie Brabant (toen waren alle notulen en 
brieven nog in het Frans opgesteld) waarin zij zegt dat 
door de geplande vergroting van de kerk er 26 graven 
ouder dan 20 jaar zullen verdwijnen, maar ook 3 graven 
jonger dan 3 jaar. (2) 

En dit stelt een bijzonder probleem: 

 

         Foto huidige kerk. (1) 



 

Bij het uitbreken van de oorlog op 4 augustus is de uitbreiding van de kerk al grotendeels klaar. De 
gemeenteraad neemt de beslissing om het kerkhof rondom de kerk te vergroten en hiervoor 4 huizen te 
onteigenen en af te breken. De oorlog verstoort dit plan echter ten gronde. 

Na de oorlog wordt de kerk snel hersteld, op 4 mei 1921 wordt zij ingehuldigd.  

 

De zwaar gehavende kerk, 1914. (1) 
 

Op 5 februari 1921 vinden we in de notulen van de gemeenteraad de eerste vermelding over de 
vergroting van het kerkhof, waarvoor 1 huis van de kerkfabriek, gelegen “op het kerkhof” door de 
gemeente wordt aangekocht.  

Maar blijkbaar was er tegenkanting tegen dit plan, want op 29 september 1921 komt het onderwerp 
opnieuw op de gemeenteraad. Deze werd bijeen geroepen om “de vergroting van het kerkhof door te 
drijven en plan en bestekken op te stellen” en stelt dat een verhuis van het kerkhof, gezien de reeds 
gedane uitgaven, “un ridicule gaspillage” zou zijn4.  

De oorsprong van het idee van een verhuis kennen we niet, maar we kunnen ons wel inbeelden dat er 
binnen de gemeenteraad afwijkende meningen waren. En ook dat de kerkfabriek zich via de politiek in dit 
debat heeft gemoeid. 

 
4 Cf. Extract uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad van Weerde op Zenne – gemeenteraad va 
21 september 1921.  



Wanneer oorlogsburgemeester Frans Peeters, in 1942 met deze problematiek geconfronteerd wordt, 
schrijft: “De werken waren hoognodig. Bij elke begrafenis werden er oude en half vergane doodskisten 
ontdekt. Toen was er geen waterleiding, maar elk huis had een gegraven put.”  (2) 

Op 11 oktober 1921 meldt de gemeenteraad aan de provincie dat reeds 4 huizen zijn afgebroken ”en het 
vijfde enkel wacht op de verhuis van zijn bewoners”. 

Deze huizen stonden links van de kerk, vlakbij het kerkhof langs de Dorpsstraat en op wat nu het plein 
links naast de kerk is. Dat zij waren al bouwvallig waren en eigendom van de C.O.O.(Commissie van 
Openbare Onderstand, het huidige O.C.M.W.) vereenvoudigde de procedure. 

 

 

Kaart van mei 1921 met de opmeting van de oorlogsschade en voorstel van nieuwe aanleg. (1) 

 

 



 

Foto van onbekende datum (1924?), met viering 
voor de gevallen soldaten. Veel kans dat dit ter 
gelegenheid van de inhuldiging van het 
monument voor de gesneuvelden was. (Dit 
“Oriane” monument staat er nog steeds, zij het 
op een andere plaats). 

Op de achtergrond zien we 2 huizen die op “het 
kerkhof” stonden. (1) 

 

 

Deze foto dateert van dezelfde periode en geeft enkele 
van de af te breken huizen weer. (1) 

 

 

 

 

 

Op 23 maart brengt de h. doctor Van Langendonck, 
secretaris der Provinciale Gezondheidscommissie, een 
gunstig advies uit over de vergroting van het kerkhof en 
de geschiktheid van de grond. Op de vraag dat de graven 
rechts van de kerk te dicht bij de huizen zouden liggen 
stelt hij dat dit geen probleem vormt omdat het allemaal 
vergunde graven zijn, terwijl anderzijds langs links er 
30m ruimte zou zijn tussen de nieuwe kerkhof muur en 
de nabije huizen. 

Op 12 Juli 1923 beslist de gemeenteraad nog een huis 
met grond (Slachmuylder) te onteigenen. 

 

Op 14 Juli 1923 schrijft de h. Gouverneur der Provincie Brabant dat de heer minister van Binnenlandse 
zaken en Volksgezondheid geen bezwaar ziet tegen de vergroting van het huidige kerkhof. 

Op 10 april 1924 werd de begroting van het kerkhof opnieuw besproken alsmede de aankoop van huizen 
met een respectievelijke oppervlakte van 4,80a en 1,70a.  

Op 16 Juli 1925 beslist de gemeenteraad een “bouwkundige”, nl. archtect Ch. Veraart uit Brussel, aan te 
stellen als ontwerper van de plannen van het kerkhof en het dodenhuis. Het was deze Veraart die ook de 
plannen maakte voor de vergroting van de kerk voor de oorlog en die ook instond voor de wederopbouw 
na de oorlog 

  



Het plan van 11.01.1926 van de architecten Guillaume Chrétien Veraart en zijn collega Herman Richir 
hieronder toont aan dat het kerkhof zowel links van de kerk als achter de kerk zou worden vergroot. 
Tevens wordt voorzien in een vrij monumentaal dodenhuis in landelijke stijl, volledig in baksteen 
opgetrokken onder een zadeldak. (2) 

Merk op dat het monument voor de gesneuvelden zou opgenomen worden in de kerkhofmuur (links 
onderaan). 

 

 

 

Dit voorstel wordt op 27 mei 1926 goedgekeurd door de gemeenteraad die het ter goedkeuring 
overmaakt aan de provincie. Op 27 Juli 1929 worden de plannen, ingevolge de beslissing “der hogere 
overheid”, gewijzigd, na verbetering goedgekeurd. Deze worden echter niet uitgevoerd, zonder 
aanwijsbare reden. 

En zo gaat de saga nog wat verder, met aanpassingen in 1929 en 1932. 

 



Een foto gemaakt bij de inhuldiging van Pastoor Prims in 1931 toont alvast dat het kerkhof nog steeds 
klein is. Stenen kruisen staan er kort op elkaar en slechts enkele graven vallen op omdat ze groter zijn (let 
op de obelisk uiterst links). (1) 

 

Op 4 juli 1932 worden de plannen na hernieuwde wijzigingen opnieuw goedgekeurd met verzoek tot 
spoedige uitvoering. 

 

Op 18 augustus 1932 beslist de gemeenteraad een lening aan te vragen voor de vergroting van het 
kerkhof en het oprichten van een dodenhuis, ten belope van 60.000 fr. Zij is wel erg optimistisch in de 
timing. 

Wat er intussen allemaal gebeurt blijk niet zo duidelijk uit de notulen. Maar op 28.09.1933 besluit de 
gemeenteraad een nieuw kerkhof aan te leggen langs de Pastorijweg (huidige Pastorijstraat) op grond van 
de C.O.O. (het huidige OCMW), ter hoogte van de huidige kinderkribbe “De Kaboutertuin”. En dan breekt 
de hel los.  

Op 3 oktober sturen 14 omwonenden van Pastorijweg en Dorpsstraat een petitie tegen de aanleg van een 
nieuwe begraafplaats aan de Pastorijweg. Enkele dagen later stuurt de h. Penninckx, die iets verder in de 
Pastorijweg woont, een brief om te wijzen op de gezondheidsproblemen “die gelijkaardig zijn voor het 
huidige kerkhof of de nieuwe inplanting”. Op 8 oktober mengt de Raad van de kerkfabriek zich in het 
debat en stelt dat het bisdom wenst dat het kerkhof, zo mogelijk, behouden zou blijven rond de kerk. 
Voor de Raad wordt getekend door 2x J. Janssens en een derde Janssens, Constant, de brouwer die ook 
schatbewaarder van de kerkfabriek is. 

Vervolgens komt de C.O.O. roet in het eten gooien door met 4 tegen 2 te stemmen tegen de afstand van 
hun grond voor de nieuwe begraafplaats aan de Pastorijstraat. Te noteren valt dat pastoor Prims ook lid is 
van deze raad, die voorgezeten wordt door burgemeester Louis Janssens.  

 

Op 21.12. 1933 schrijft de h. Gouverneur der Provincie Brabant dat de vergroting van het kerkhof en het 
bouwen van een dodenhuis, volgens het ontwerp van bouwmeester Veraart, goedgekeurd werd en dat hij 
er op aandringt dat onverwijld maatregelen zouden getroffen worden tot het in aanbesteding brengen 



van voornoemd ontwerp en af te zien van het onteigenen van een perceel grond, toebehorende aan de 
C.O.O. Weerde, gelegen aan de Pastorijweg . ‘(voorstel door minderheid tot verlegging van het kerkhof.) 

1934: Een schrijven van de heer Gouverneur der Provincie Brabant in datum 16 februari meldt dat: 

1° De Provinciale Commissie van Brussel de inhoud van haar verslag houdende goedkering van de grond 
rond het kerkhof, gans staande houdt. (Verslag van 21.01.33)  

2° Hij er nogmaals op aandringt om definitief af te zien van de verlegging van het Kerkhof (Pastorijweg). 

3° De Provinciale Commissie voorstelt onmiddellijk over te  gaan tot de vergroting van het bestaande 
kerkhof, het herstel der muren en het aanleggen van een dodenhuis. 

Verder dringt de Koninklijke Kommissie van Monumenten en Landschappen er op aan het kerkhof rond 
de kerk te behouden. Dit advies was nodig omdat de toren en het koor van de kerk reeds voor de oorlog 
geklasseerd waren.  

De gemeente besluit uiteindelijk om dit advies en dat van de Provinciegouverneur toch naast zich neer te 
leggen en toch voor de optie Ketelveld te kiezen:  op 24.02.1936 beslist de gemeenteraad voorgaande 
beslissing in te trekken en een grond gelegen in het Ketelveld voor de oprichting van het nieuwe kerkhof 
voor te stellen. 

Nochtans heeft de Geneeskundige Kommissie ongunstig advies uitgebracht wegens “de vochtigheid van 
den bodem” (n.v.d.r.: onbegrijpelijk daar het hier zandgrond betreft; welke belangen hier speelden is ons 
onduidelijk) en werd de grond door het Provinciaal Bestuur niet aangeraden.  

Dan maar terug de optie Pastorijweg? 

“Den 5 maart 1937 beslist de gemeenteraad 
over te gaan tot onteigening van den grond, 
toebehorende aan de C.O.O. Weerde en gelegen 
aan de Pastorijweg, daar de meerderheidsgroep 
van den Raad afzag van de vergroting van het 
kerkhof rondom de kerk en de grond in het 
Ketelveld ongeschikt was, niettegenstaande de 
heer Gouverneur vast hield, met de vroegere 
meerderheid van den Raad, aan de Vergroting 
van het bestaande kerkhof”. 

Op 13 april 1937 kruipt de h. Penninckx 
opnieuw in zijn pen, met grosso modo dezelfde 
argumenten als de eerste keer. Hij bestrijdt de 
visie van de gemeente dat de verplaatsing van 
“algemeen nut” is en verwijst naar 
gezondheidsrisico’s.  

Twee dagen later reageert een groot aantal 
inwoners, dit keer zijn zij reeds met 25, 
waaronder opnieuw pastoor Prims, tegen de 
“commodo et incommodo” dat de gemeente 
heeft uitgehangen. Zij verwijzen naar een 
“zedelijk en stoffelijk nadeel” en het feit dat de 
Pastorijweg te smal is, op sommige plaatsen maar 
3,35 m breed, die bij een gebeurlijk oponthoud van een gespan de lijkstoet niet zou toelaten zijn weg voort 
te zetten. Ook wordt gesteld dat reeds 5 huizen werden afgebroken, wat “zwaar drukte op de 
gemeentefinanciën en al deze uitgaven zouden thans nutteloos zijn?” 

Inplantingsplan aan de Pastorijweg (2) 

 



In april 1937 schrijven de buurtbewoners Frans Ruysevelts (2x), die juist de bouwgrond links van het 
geplande kerkhof had gekocht, en Louis Lauwers en Frans De Coster, elk afzonderlijk een brief. Frans de 
Coster argumenteert dat “de Pastorijstraat in de toekomst een der voornaamste van Weerde zal worden, 
langs dezen kant zal onze gemeente de beste uitbreiding kunne nemen”. 

Wij citeren uit de opsomming die burgmeester Frans Peeters maakt (cf. brief van 10 februari 1942, zie 
verder):  

ü “Op 26 mei 1937 had de Raad wegens de onteigening van den grond der C.O.O. talrijke 
bezwaarschriften van bevolking en belanghebbenden te weerleggen, en trachtte niettegenstaande 
allen tegenstand het kerkhof te verleggen naar den Pastorijweg.”  

ü “Op 15 juli 1938 beslist den Raad den grond der C.O.O. langs gerechterlijken weg te doen 
onteigenen daar de Commissie weigerde over te gaan tot een minnelijke overeenkomst.”  

Op 22.12.1939 gemeenteraad: “Gezien het rondschryven van de Koninklyke Commissie “Natuur en 
stedenschoon; houdende behoud van de kerkhoven rond de kerken; …,  Beslist met 5 stemmen tegen 4 de 
te deze zake getroffen beslissingen tot het verleggen van het kerkhof naar den Pastoryweg op grond van 
de Commissie van Openbaren Onderstand worden ingetrokken; Het bestaande kerkhof te vergrooten 
volgens de vroeger reeds goedgekeurde plans en bestekken en de oprichting van een doodenhuis en een 
steenen omheiningsmuur.” 

Het meningsverschil tussen de gemeenteraadsleden komt hier duidelijk naar boven. Wat speelde er zich 
af achter de schermen van de gemeenteraad? Wat kan verklaren waarom de gemeenteraad zich zo 
hardnekkig blijft verzetten tegen de adviezen van de provincie maar er toch ook niet in slaagt haar eigen 
beslissingen – met nipte meerderheid- door te drukken. Wat speelde er zich af achter de schermen? 

 

Bij beslissing in den Raad in dato 31 januari ’40 wordt opnieuw de “vergrooting” van het kerkhof rond de 
kerk voorgesteld “alswaar de geschikte grondeigendom der gemeente zich bevindt”. 

En dan komt de oorlog, dus nog verder uitstel? 

Frans Peeters, aangesteld oorlogsburgemeester, schrijft op 10.12.1942 een dringende brief naar de 
Provincie: (3) 

“Op 2 september ’42 als ik mijn benoeming tot burgemeester ontving, was er nog niets gedaan. 
Daar echter de zaak van zeer dringende aard is kan er niet langer meer gewacht worden. 
Immers vanaf het jaar 1914 was deze zaak van dringende aard, en 28 jaar later is er nog steeds niets 
gedaan geweest, alhoewel de gemeente gestegen is van 1100 naar 1307 inwoners. Er zijn plaatsen op het 
kerkhof waar twee en zelfs drie lijken boven elkander liggen, en dat ze thans verplicht zullen zijn buiten het 
kerkhof te begraven. 
U ziet, er mag absoluut niet langer meer gewacht worden, immers de meest elementaire begrippen over 
de overledenen worden met de voeten getreden. 
Hopende, mijne heren, dat dit werk per spoedbehandeling zal aangevat worden, 
Met verschuldigden eerbied, 
De burgemeester (w.g.) Frans Peeters “ 
 
 
Frans Peeters getuigt in “Spiegjel Historiael” in 1995 (3): 



 
 

Frans Peeters stelt de zaak 
hier wat te rooskleurig voor. 
Feit is dat hij de beide opties 
(uitbreiding rond de kerk of 
nieuwe begraafplaats aan de 
Pastorijweg) niet steunde en 
de uiteindelijke locatie op de 
Galgenberg, die reeds in 1936 was voorgesteld, verder 
liet onderzoeken.  

Aan te tonen valt dat ook in 1944 de zaak nog verre van 
beklonken en onze burgemeester vrij wanhopig werd. Wij citeren uit een brief van burgemeester Peeters 
aan de h. Muys, Provinciaal Kommissaris voor ’s Lands Wederbouw, te Brussel (dd. 18 maart 1944): 

“Bij een begrafenis die gisteren plaats had was een grondverzakking oorzaak dat enkele familieleden in 
den put terecht kwamen. U begrypt waarchynlyk wel, Heer Kommissaris, dat zulke zaken een heel slechte 
indruk maken. Voeg daarbij dat de grafmaker weer eens zijn ontslag aangeboden heeft, (dit is de vierde op 
een jaar tyd) dan blyft er my niets anders over in ’t vervolg de lyken op te sturen naar het Kommissariaat.!! 
Ik zie werkelijk geen uitweg meer, Heer Kommissaris. Gelieve het nodige te doen deze zaak zeer, zeer 
dringend af te handelen.” Hoogachtend, de Burgemeester.” 

 

Maar er kwam opnieuw een kink in de kabel. Het provinciaal bestuur verbood daar een kerkhof te maken 
daar er gevaar was voor besmetting van het grondwater – d.w.z. het drinkwater – van de omringende 
huizen. 

Het gemeentebestuur van toen besloot dan maar aldaar geen dorpsplein aan te leggen. In 1940 was het 
kerkhof nog altijd even klein en bij elke begrafenis even macaber.  

“In 1943 kregen wij een bomontploffing. Die veroorzaakte vier doden, nl. vader, zoon en dochter Verlinden 
plus E. Adriaens. Ze werden in één put begraven. Misschien was deze begrafenis de druppel die de emmer 
deed overlopen.   

’s Namiddags werd met de heer Roelants, provinciaal toezichter van de Openbare werken, en de schepenen 
gezocht naar een oplossing. In de daarop volgende week werd er een stuk grond aangekocht (n.v.d.r. de 
grond van de huidige begraafplaats tussen Vredelaan en Galgenberg) en de heer Guldentops, 
verantwoordelijke voor de Provinciale Gezondheidsdienst, keurde het goed. Toen was er geen sprake van 
een autoweg, noch van een oprit. Dan werden de doodskisten gedragen door de geburen ofwel door leden 
van een maatschappij, waarvan de overledene lid was. Het paadje van de Vredelaan (n.v.d.r. die toen nog 
Sempstseweg heette en nog een aardeweg was) naar de Galgenberg moest drie meter verbreed worden. De 
gekochte grond werd in tweeën verdeeld. Het voorste stuk was voor onmiddellijk gebruik en het achterste stuk 
mocht verder bewerkt worden, maar moest ten allen tijde als reserve kunnen gebruikt worden. Dit stuk werd 
later afgestaan en gebruikt om er het Chiroheem op te zetten. De ingang van het kerkhof kwam op het eerste 
stuk langs de nieuw aan te leggen weg. De stoet kwam langs de Vredelaan en dan langs de nieuwe weg. Na de 
begrafenisplechtigheid moest men langs de Galgenberg en de Ketelstraat terug naar de kerk.  

Daar het reservekerkhof volgebouwd was, heeft men later een stuk grond moeten bijkopen. De goedkeuring 
van het plan is in 1945 toegekomen bij de oorlogsburgemeester. Die bezorgde het aan het gemeentebestuur 
en dit maakte prompt een andere  versie. Het mocht niet zijn dat een hoognodige zaak van 1920 tot in 1942 
bleef rondslingeren, waar het in 1944 op drie jaar tijd een oplossing kreeg.”   

[Trek de aandacht van uw lezer met 
een veelzeggend citaat uit het 
document of gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te benadrukken. 
Sleep dit tekstvak als u het ergens 
anders op de pagina wilt plaatsen.] 



Pas op 16 Juni 1949 wordt 
de aanbesteding voor de 
aanleg van de nieuwe 
begraafplaats door de 
gemeenteraad 
goedgekeurd. De architect is 
het h. Karel Roelants uit 
Machelen. 

Aannemer Janssens en 
zonen uit Westmeerbeek 
wint de opdracht voor een 
prijs van 159.232,50 fr. De 
definitieve oplevering 
gebeurt pas op 14 december 
1951. 

 

 

 

 

 

De calvarie met Christusbeeld werd in 1950 geleverd door de firma H. 
Parentani “Ornements d’églises” uit Brussel (2) (n.v.d.r. dit is onze 
hypothese omdat deze firma de laagste prijs had ingediend voor het 
Christusbeeld.) De andere bieder was de firma Haenecour “Werkhuizen 
voor Kerkelijke Kunst” uit Anderlecht.  

 

Inplantingsplan van het oude kerkhof en de nieuwe begraafplaats. (2) 



                       

Het inplantingsplan en overzichtsplan van architect Roelants, 1947 (2) 

De nieuwe begraafplaats is een rechthoekig terrein, 54 x 70 m, dat toegankelijk wordt via een nieuw aan 
te leggen dreef, 10 m breed en 70m lang, van aan de “Zemstsche weg”. 

De dreef wordt doorgetrokken tot aan de calvarie die er als zichteinder fungeert. Rond de calvarie staan 3 
treurwilgen. 

De begraafplaats wordt omzoomd met canadabomen, aan de rechter zijde met lindebomen 

Het rechthoekig terrein wordt verdeeld in drie zones. Vooraan een zone waar de graven langs loodrechte 
lanen worden aangelegd. 

In de tweede zone worden de graven langs evenwijdige lanen over de hele breedte ingeplant. 

In de achterste zone tenslotte lopen de lanen opnieuw loodrecht. De rechter zone is er voor kindergraven 
voorzien.  

Alle graflijnen worden omzoomd door hagen. De groenvoorziening was dominant aanwezig. 

 

Het ontwerp van het dodenhuisje wordt op 21 Juni 1949 goedgekeurd. 

 

De nieuwe begraafplaats wordt nu in gebruik genomen en een aantal graven wordt rond 1950 
overgebracht van het oud kerkhof naar de nieuwe begraafplaats. 

37 jaar na de probleemstelling is de realisatie eindelijk een feit.  

**************** 



En verder…  

 

Het dodenhuisje verschijnt iets later. De plannen, 
eveneens van architect Roelants, worden 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 Juni 1949. 
Oorspronkelijk werd een vrij megalomaan 
dodenhuisje voorzien, zoals bijgaand plan illustreert. 
(2) 

Het uiteindelijke resultaat is wat meer bescheiden.  

 

 

 
 

 

 

 

War uiteindelijk werd gebouwd. (2) 

 

 

De begraafplaats wordt in 1976 uitgebreid aan de Noordwest zijde; het columbarium dateert van 
hetzelfde jaar. 

 

 



Epiloog 

Deze tekst kadert in een project dat de Semse op vraag van de gemeente heeft opgenomen, ingevolge het 
decreet van 2004 om de erfgoedwaarde van de begraafplaatsen in kaart te brengen. 

De werkgroep “Begraafplaatsen” van de Semse selecteerde 16 graven met erfgoedwaarde. Deze selectie 
wordt aan de gemeente voorgelegd ter goedkeuring. 

Enkele graven van de selectie zijn overgebracht van het kerkhof naar de nieuwe begraafplaats. Hierbij is 
het graf van de familie Verlinden, 4 oorlogsslachtoffers, van grote betekenis.   

Tot slot wenst de werkgroep zich nog niet uit te spreken over de erfgoedwaarde van de graven van de 
oud-strijders op de begraafplaats van Weerde. Hiervoor wensen wij te wachten tot alle begraafplaatsen in 
kaart zijn gebracht en dient de gemeente Zemst best een overkoepelende visie te formuleren. 

 

        Luk Janssens mmv. Linda Van Santvoort 

 

 

 

 

Bronnen: 

(1) Archief van de Semse 
(2) Archief van de gemeente Zemst 
(3) De Sempstse Spieghel Historiael – 1995 p149-150, gebaseerd op een interview met Frans Peeters 


