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Aanzet tot een verbod op het begraven in de kerken en 

in de bebouwde kom door Lodewijk Napoleon in 1808. 
 

In de loop van de 18e eeuw nam het bewustzijn toe van de risico’s die het begraven in 

gebouwen en in de directe omgeving van woningen met zich meebracht. We moeten daarbij 

bedenken dat alle woningen in die tijd hun water, ook voor menselijke consumptie, ophaalden 

uit een relatief ondiepe put op het erf. 

Kerkgangers en priesters klaagden geregeld over de kwalijke geuren die de ontbindende lijken 

onder de vloer in de kerkruimte veroorzaakte. Met wierook werd getracht de geuren te 

maskeren. 

Keizer Jozef II van Oostenrijk (1741-1790) was de eerste die de moed had probate maatregelen 

te nemen om een einde te maken aan eeuwenoude gewoonten en tradities. In 1784 verbood 

hij nog langer in de kerken en binnen de bebouwde kom van steden te begraven. In Weert en 

Roermond, steden die toen onder Oostenrijks gezag vielen, leidde dat tot de aanleg van 

nieuwe begraafplaatsen op ruime afstand van de stadskern. 

In het Franse rijk volgde keizer Napoleon in 1804 met vergelijkbare wetgeving. In de 

Bataafsche Republiek werd er wel over gesproken, maar tot maatregelen kwam het niet. 

Ook Koning Lodewijk Napoleon stelde zich tot doel te komen tot een verbetering van de 

situatie. Hij koos de weg van de redelijkheid en geleidelijkheid. Om inzicht te krijgen in de 

problematiek wilde hij allereerst komen tot inzicht in de omvang van de problematiek door 

een inventarisatie. Ook wilde hij meer inzicht krijgen in de mogelijkheden voor alternatieve 

locaties in het geval de begraafplaatsen te dicht bij woningen waren gesitueerd. Op 6 januari 

1808 besloot hij opdracht te geven om te komen tot een wettelijke regeling. De 

gemeentebesturen werden daarom aangeschreven opgave te doen van de situering van de 

begraafplaatsen binnen hun grondgebied en opgave te doen van de mogelijkheden om nieuwe 

begraafplaatsen aan te leggen op een afstand van tenminste 300 roeden van woningen. 

Het algemene beeld in onze omgeving was dat er weinig begrip was bij de plaatselijke 

besturen voor de ideeën van de koning en dat zij vrijwel allemaal bezwaar maakten met het 

oog op de kosten die gemoeid zouden zijn bij de aanleg van een nieuwe begraafplaats. 

Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd werd hier ook de Franse wetgeving van 

kracht die het begraven in de kerken en in de directe nabijheid van woningen verbood. 
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