
VIII.A.03.    HET KERKHOF 
 
 
 
Op het gemeentelijk kerkhof werden in 1925 drie concessies verkocht. 
In 1926 kwam een afsluitingsmuur en het dodenhuisje. In 1935 werd 
de kerkvergroting met twee zijkapellen en een sacristie door de 
gemeenteraad goedgekeurd, maar zonder finan- ciële tussenkomst. 
Het kerkhof werd weer kleiner. 
 
Een weg van het Singelplein naar de kerk in tarmac, 03 m breed en 
207 m lang, kwam er in 1936. Van aan de nieuwe zijkapel metselde 
men een muurtje met grille in de richting van de pastorie. Op 06 
sept. 1936 verkocht de kerkfabriek 78,30 m2 aan de gemeente voor 
een nieuwe weg.  
 
In oktober 1936 kreeg men de toelating om ‘de oude kruisen en zware 
ruwe vierkante arduinen blokken, die overal verlaten in de kerkhof 
steken, te laten uithalen en bijeenbrengen tegen een muur van de 
kerk’. Achteraf in 1968 werden deze twaalf kruisen uit de 17e eeuw 
 in de muur tegenover de kerk gemetseld.  
 
In december 1936 plaatste het gemeentebestuur twee marmeren 
gedenkplaten met foto ter waarde van 750 F tegen de voorgevel van 
de kerk. Links herdacht men de politieke gevangenen: Herman Vanme-
chelen en Theophile Stiers, beiden omgekomen in Wittenberg. Rechts 
werd hulde en dank gebracht aan de militairen: Jerôme Jeandarme 
en Jozef Boonen. 
 
Oud-strijders en oorlogsslachtoffers werden in de nabijheid van 
de kerk begraven. Eind 1947 werd het stoffelijk overschot van mili-
tair Clement Coelmont van Gent naar Brustem gebracht. 
 
Wegens de grote uitgestrektheid van de gemeente en het niet steeds 
ter beschikking hebben van buren die het lijk naar de kerk konden 
dragen, beslistte de raad om een lijkwagentje aan te schaffen.  
  
In maart 1951 werd het kerkhof uitgebreid met een boomgaard van 
18a 83ca, gelegen tussen Kerkstraat en Burchtgracht (perceel 332e). 
Het kleine kerkhof tegenover de kerkdeur werd voor begraving geslo-
ten vanaf 01 juli 1955.  
 
Op 05 maart 1957 werd een kerkhofreglement goedgekeurd. De graven 
mochten voortaan slechts een lengte hebben van 2 m, kruis 
inbegrepen, en een breedte van O,80 m. Een kindergraf mocht maar 
1,50 op 0,7O m zijn. Tussen elk graf zou een tussenruimte komen 
van 0,30 m en de diepte moest 1,50 m zijn. Grafkelders  voor 2, 
4, 6 of 8  personen mochten 2,50 m lang zijn. De kostprijs zou 1.200 
F per m2 bedragen. 
 
Na de kerkbrand van 07 febr. 1965 werd het kleine kerkhof afge-schaft 
en vervangen door een pleintje. Op vier platen werden de namen van 
de overledenen genoteerd. 
 
 
 


