
 

 

 

D69, Lijkenhuisje kerkhof 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant november 2019, gewijzigd 13-02-2020 
 

 
Bij de ingang van het kerkhof staat een opvallend huisje waarover we meer willen vertellen. Nu wordt het 
huisje gebruikt als opslagplaats voor de onderhoudsploeg van het kerkhof, maar in het verleden had het 
bouwwerk een heel andere functie. Het gaat hier namelijk om een lijkenhuisje waarin overleden mensen 
konden worden opgebaard. 
 

 
 
Halverwege de 19e eeuw kwam er meer inzicht 
in de gezondheidszorg en hygiëne. Men begon 
verband te zien tussen de slechte hygiënische 
omstandigheden waarin de mensen leefden en 
de verspreiding van ziektes zoals cholera en 
tyfus. De overheid ging zich met de 
gezondheidszorg bemoeien. Er werd een groot 
aantal wetten ingevoerd die de 
leefomstandigheden van de burgers moesten 
verbeteren. 
Zo werd in de Wet op de Besmettelijke Ziekten 
van 1872 bepaald dat ieder kerkhof een 
lijkenhuisje moest hebben voor het opbaren 
van mensen die aan een besmettelijke ziekte 
waren overleden. Normaal werd een 
overledene thuis opgebaard, maar als hij was 
overleden aan een besmettelijke ziekte was 
het beter om hem niet thuis op te baren om 
verdere besmettingen te voorkomen. Daarom 
werd hij op het kerkhof in het lijkenhuisje 
opgebaard.  
 
Hiernaast: toestemming van de burgemeester 
en wethouders van de gemeente voor de 
aanleg van een kerkhof. 
 
 
 

 
 
 
Toen in 1907 het kerkhof in Mariaheide werd aangelegd, 
werd er ook een lijkenhuisje op het kerkhof gebouwd. Of 
het daadwerkelijk is gebruikt voor mensen die overleden 
waren aan een besmettelijke ziekte, zoals de Spaanse 
Griep in 1918, is ons niet bekend. 
 
 
 
 
Hiernaast: het lijkenhuisje op het kerkhof in Mariaheide 
op  een oude foto. 



 

 

Overigens staan er op kerkhoven al langer huisjes. 
We kennen het knekelhuisje dat werd gebruikt om 
beenderen van overledenen op te slaan. In vroeger 
tijden werden de graven niet netjes in rijen naast 
elkaar gedolven, waardoor er bij het delven van een 
nieuw graf soms resten uit een eerder graf werden 
gevonden. De gevonden beenderen werden tijdelijk 
bewaard in het knekelhuisje om later op een andere 
plek te worden begraven. In 1809 vond de minister 
van Eredienst dat de knekelhuizen moesten worden 
afgebroken en dat de beenderen in een grafkuil of 
grafkelder moesten worden opgeslagen. Daarmee 
verdwenen de meeste knekelhuizen van het kerkhof 
of ze kregen een andere bestemming. 
 
Hiernaast: het besluit van de minister van Eredienst 
om te knekelhuizen te verbieden. 
 

 
Een ander soort huisje dat op het kerkhof stond, is het schijndodenhuisje. Rond 1800 waren mensen bang 
om levend begraven te worden en dus werd een overleden persoon 36 uur in het schijndodenhuisje 
opgebaard, zodat men zeker wist 
dat hij dood was voordat hij werd 
begraven. De mensen die bij hem 
waakten hielden van tijd tot tijd een 
spiegeltje of een veertje voor het 
gezicht van de overledene. Als het 
spiegeltje besloeg of als het veertje 
bewoog, dan was de ‘overledene’ 
schijndood. In 1825 bepaalde de 
overheid dat op alle kerkhoven een 
schijndodenhuisje moest worden 
gebouwd. Na 1872 werd het 
schijndodenhuisje vaak ook een 
lijkenhuisje. Uiteindelijk verdween 
het bijgeloof van de schijndood 
toen artsen doodverklaringen 
gingen afgeven voor overleden 
personen.    
 
Hiernaast: het lijkenhuisje in de 
sneeuw. 
 

 
Het lijkenhuisje op het kerkhof in Mariaheide is 
een eenvoudig bakstenen gebouwtje met open 
vensters. Op het situatieplan, dat met het 
verzoekschrift voor de aanleg van het kerkhof 
werd verstuurd  naar de burgemeester en 
wethouders, komt het lijkenhuisje niet eens voor. 
Mogelijk is door de gemeente Veghel op basis 
van de Wet op de Besmettelijke Ziekten wel de 
voorwaarde gesteld dat er een lijkenhuisje 
moest worden gebouwd.  
 
 

Hiernaast: het situatieplan waar wel het kerkhof, 
maar niet het lijkenhuisje is ingetekend. 
 



 

 

Tegenwoordig doet het 
lijkenhuisje vooral dienst als 
schuurtje voor de mensen 
die het kerkhof 
onderhouden. Aan de 
buitenkant hangen emmers 
en een gieter die worden 
gebruikt door nabestaanden 
van de mensen die op het 
kerkhof begraven liggen. En 
zo blijft het huisje, ook na 
meer dan 100 jaar, zijn nut 
behouden.  
 
 
Hiernaast: enkele leden van 
de onderhoudsploeg in 
2007. 
 
 

 

   
Hierboven: het lijkenhuisje in 2019 


