
Handleiding gebruik kerkhof inventaris. 

Een aantal maanden terug is er reeds een artikel verschenen rond de kerkhoven van 
Ham met hun graven. De heemkundige kring heeft nu zowel voor Genendijk, 
Kwaadmechelen en Oostham al de graven geïnventariseerd en voorzien van een 
heleboel genealogische gegevens. Om de webpagina van deze kerkhoven nog wat 
meer gebruiksvriendelijker te maken  wil ik hier een korte handleiding meegeven en 
wordt het zoeken naar de graven een stuk duidelijker. 
 
De kerkhofinventarissen 
 
De kerkhoven van Kwaadmechelen, Oostham en Genendijk zijn gedigitaliseerd en op de 
website van de Heemkunde Ham geplaatst. De website is te bezoeken via volgende link: 
www.heemkundeham.be.  
 
 Onder “Digitaal aanbod” vind 
men een aantal keuzemogelijk-
heden met oa. de inventarissen 
van de kerkhoven. 
 
Met deze beknopte handleiding 
wordt er een methode aangereikt 
om die inventarissen  
gemakkelijk te bezoeken en alzo 
een digitale rondleiding op de 
kerkhoven te verkrijgen en de 
graven te vinden. 
 
 

Keuze van het kerkhof 
 
Gebruik hiervoor de linken die onder Kerkhof Kwaadmechelen, Kerkhof Oostham en Kerkhof 
Genendijk zitten. Zo komt men op de hoofdpagina van het geselecteerde kerkhof (hieronder 

voorbeeld met als keuze Genendijk). 
 

  

http://www.heemkundeham.be/
file:///C:/Users/Theo/Documents/My%20Web%20Sites/GravenKwaadmechelen/default.htm
file:///C:/Users/Theo/Documents/My%20Web%20Sites/GravenOostham/Default.htm
file:///C:/Users/Theo/Documents/My%20Web%20Sites/GravenGenendijk/Default.htm
file:///C:/Users/Theo/Documents/My%20Web%20Sites/GravenGenendijk/Default.htm


De hoofdpagina is opgebouwd met drie deelschermen. 
Bovenaan links vind men de Index en de Handeleiding. 
 
Met de handleiding link wordt u doorverwezen naar deze tekst. 
De Index is een keuzemenu waar met het aantikken van de een letter van het alfabet, naar 
de familienaam wordt gesprongen die begint met de aangetikte letter. De familienaam wordt 
weergegeven in het tweede deelscherm de Namenindex. 
      Vb.:  A geeft Ackx Benedict als eerste keuze aan. 
          P geeft Peeters Anna als eerste keuze aan. 
 
Vanaf de Namenindex kan men dan een keuze maken met de voornaam van de gezochte 
persoon en alzo naar het graf en de bijbehorende info. 
 

 
 
Hier wordt het voorbeeld opgelicht van het graf van Jozef Beckx. De gegevens die daarin 
verwerkt zijn, zijn al de gegevens die binnen de Heemkundige van Ham beschikbaar en dus 
ook te bezoeken en te raadplegen zijn. Waarschijnlijk zijn niet alle gegevens van alle 
personen beschikbaar binnen de kring maar we beschikken wel over heel wat genealogische 
gegevens. 
 
In de kader vind men naast het graf, links een schematische voorstelling van de 
familiestamboom van Jozef Beckx.  
 
Jozef Beckx was gehuwd met Bertha Vandegoor en de ouders van Jozef Beckx waren 
Joseph Adolph Beckx en Maria Josepha Barbara Pelsers. De pijltjes boven de ouders geven 
aan dat ook de grootouders van Jozef Beckx gekend zijn en beschikbaar binnen de 
Heemkundige kring. 
 
Onder het gezin Beckx – Vandegoor geven het aantal letters het aantal van de kinderen 
weer (voor zover ze binnen de Heemkundige kring bekent en beschikbaar zijn).  
De M duidt op de zonen en de V op de dochters. Ook hier geven de pijltjes aan dat er 

kinderen gekend zijn en een x op een huwelijk zonder (gekende) kinderen. 

 
In het aangehaalde voorbeeld van Jozef Beckx krijgt men alzo tot 5-generaties aan 
familiegegevens. 
 



Rechts bovenaan heeft men de keuzemogelijkheid om naar de plaats van het 
graf op het kerkhof te  gaan, het bidprentjes of overlijdensbericht te bekijken en 
terug te keren naar de hoofdpagina.  Eerst de plaats van graf: dit wordt op een 
plattegrond schematisch weergegeven en het bewuste graf is rood 
gemarkeerd. 

 
 
Onderaan de kader wordt dan nog eens de gegevens van de persoon en het gezin in een 
tekstvorm weergegeven dit zoals ze genoteerd zijn in de Burgelijke stand en/of 
parochieregisters. 
 
Niet alleen de graven zijn beschikbaar ook het columbarium en de strooiweide zijn 
opgenomen in dit overzicht. 
 
 

Voor gans Ham zijn er in totaal toch een 3000 graven geïnventariseerd en beschikbaar. 


