Het Dungense Kadaverhuisje
Aan het Moleneind, de verbindingsweg tussen de Woudseweg en de Zandstraat, staat een opvallend klein
gebouwtje. Het deed vanaf november 1937 tot circa maart 1976 dienst als tijdelijke opslag van kadavers in
afwachting van het transport naar de N.V. Destructor in Son. Kadaverhuisjes verschenen in bijna elke
gemeente vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw in het buitengebied als gevolg van de in 1919 van
kracht geworden Waren- en Vleeskeuringwet. Vanaf 1934 werden gemeentebesturen wettelijk verplicht er
zorg voor te dragen, dat afgekeurd vlees, kadavers en slachtafval naar een destructiebedrijf werd afgevoerd
om het te laten vernietigen. Na circa veertig jaar hebben de gebouwtjes hun functie verloren. Het merendeel
ervan is anno 2010 uit het landschap verdwenen. Het Dungense kadaverhuisje is een van de weinigen dat
van sloop gespaard is gebleven. Een terugblik in de historie van het Dungense kadaverhuisje is daarom op
zijn plaats.
Situatie tot omstreeks 1900
De veestapel van Brabantse keuterboertjes bestond tot aan het
begin van de twintigste eeuw meestal maar uit enkele koeien,
een paard, een geit, enige varkens en wat kippen. De zorg voor
zijn dieren had bij de boer de hoogste prioriteit. Logisch, want
zijn inkomsten waren voor een belangrijk deel afhankelijk van
de veestapel. Kwam zijn paard of een van zijn koeien te overlijden, dan was dat rampzalig voor het bedrijf en het gezin. De
verzekeringen die er waren om zich tegen de nadelige financiële
gevolgen van overleden dieren in te dekken, waren voor de
zandboeren doorgaans onbetaalbaar. Zodra een van de dieren te
“oud” werd of onverhoopt ziekteverschijnselen ging vertonen,
dan werd het dier meestal direct geslacht om het vlees alsnog
voor eigen consumptie te gebruiken. Om laatstgenoemde reden
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was het aantal kadavers dat geruimd moest worden maar gering.
anno 1995. Links op de achtergrond het huis
Als een dier onverhoeds toch was gestorven, dan werd er in de
Woudseweg 20.
regel te weinig aandacht aan besteed om het kadaver verantSinds 1976 is het in gebruik door leden van de
volkstuinvereniging als opslagplaats voor tuinge- woord te ruimen. Daardoor kwam men nog al eens, al dan niet
reedschap.
door onwetendheid, in aanraking met een besmet dier of verdacht slachtafval. De gevolgen laten zich dan ook raden. Besmettelijke ziekten werden op mens en dier
overgedragen met dikwijls rampzalige
gevolgen. Vóór de invoering van eerder
genoemde wet was controle op een verantwoorde afvoer van besmet slachtafval en
kadavers ver te zoeken.
Door de Gemeentewet van 1851 werden
gemeentebesturen verplicht om maatregelen
te treffen om de volksgezondheid te bevorderen. In de dagelijkse praktijk veranderde
er vanwege gebrek aan controle echter niet
veel. Het zou nog tot 1872 duren voordat
de Wet Besmettelijke Ziekten van kracht
werd. In deze wet werden regels opgesteld
ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten. De plaatselijke overheden
moesten een verordening opstellen en goedkeuren om besmetting via vlees of kadavers
te voorkomen. De eerste Dungense verordening dateert van 11 juli 1862.

Detail uit de verordening op het begraven van gestorven of afgemaakt
vee. De verordening werd in 1862 door de Dungense gemeenteraad
vastgesteld.

Deze verordening werd echter pas in 1870 van kracht.
In de verordening was bijvoorbeeld vastgelegd dat besmet slachtafval en kadavers op anderhalve meter
diepte begraven moesten worden. Dat begraven moest gebeuren op een plek die door het dagelijks bestuur
van de gemeente was aangewezen. Het kadaver moest met een scherp voorwerp dusdanig bewerkt worden,
dat de huid voor mogelijke delvers van generlei waarde meer zou zijn. Een ander belangrijk voorschrift was
om het kadaver met ongebluste kalk te bestrooien om daardoor ontbinding c.q. vernietiging van het kadaver
te bevorderen. De kuil, met daarin het dode dier, werd daarna met een laag zand afgedekt. Hield men zich
niet aan de regels, dan riskeerde de betrokkene een boete van ƒ 3, - per overtreding.
De hier beschreven methode om kadavers te ruimen werd tot ver in de 20e eeuw toegepast.
In de dagelijkse praktijk bleken de maatregelen echter weinig effectief, simpelweg omdat doeltreffende
controle ontbrak.
De gezondheidswet van 1901
Ter bevordering van de volksgezondheid kwamen in 1901 een tweetal nieuwe wetten tot stand. Zowel de
Woning- als de Gezondheidswet werden in dat jaar van kracht. Vanaf 1902 werden gemeenten verplicht
zich aan te sluiten bij een gezondheidscommissie. Plaatsen met meer dan 18.000 inwoners mochten een
eigen commissie instellen. Kleinere gemeenten gingen over tot het oprichten van een gemeenschappelijke
regeling waarna men van een gezamenlijke gezondheidscommissie gebruik kon maken. Den Dungen sloot
zich per 1 augustus 1902 aan bij de gezondheidscommissie van het district Veghel. Jhr. Thomas van
Rijckevorsel, de toenmalige burgemeester van Den Dungen, maakte van 1906 tot zijn overlijden in 1919
deel uit van het dagelijks bestuur. Deze commissie werd belast met de advisering van de aangesloten gemeenten over een uitgebreid pakket aan zaken betreffende de volkgezondheid. Daarnaast werden door de
commissie instanties in het leven geroepen om de uitvoering van de wettelijke regels te kunnen controleren.
In 1919 werd een nieuwe Waren- en de Vleeskeuringwet van kracht. Het gevolg daarvan was dat de
gezondheidscommissie verplicht werd om voor de aangesloten gemeenten over te gaan tot het aanstellen
van een keurmeester voor vlees, vis, enz. Den Dungen sloot zich aan bij de Keuringsdienst van het district
Vught. Vanaf 1934 werd het werk van de gezondheidscommissie overgenomen door nieuwe wettelijke
instellingen, waaronder de Keuringsdienst van Waren en een Dienst Bouw en Woningtoezicht. De gemeenten werden voortaan verplicht om afgekeurd slachtafval en/of kadavers te laten vernietigen door een erkend
destructiebedrijf. Als gevolg van de nieuwe wetgeving werd daarvoor in 1933 door de Noord Brabantse
Christelijke Boerenbond
(N.C.B.) de N.V. Destructor
opgericht. Het nieuwe
bedrijf lag in het buitengebied van de gemeente Son
en werd in juni 1934 in
gebruik genomen. De druk
op de gemeenten om als lid
toe te treden tot de N.V.
Destructor werd door de
gewijzigde wetgeving alsmaar groter. Ondanks verzet
van het Dungense gemeentebestuur, dat vond dat de in
gebruik zijnde methode nog
goed voldeed, besloot de
gemeenteraad op 23 augustus 1933 om toch als lid toe
te treden.
In het contract tussen de
N.C.B. en de aangesloten
Vrachtwagen van de NV. Destructor te Son met roestvrijstalen laadbak. Hiermee werden
gemeenten werden een aan- kadavers opgehaald in de gemeenten, waarmee een contract was afgesloten.
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tal afspraken vastgelegd.

Zo was de contractduur gesteld op 15 jaar, waarna verlenging met telkens vijf jaar volgde. De gemeenten
konden de overeenkomst beëindigen door twee jaar voordat het contract afliep bij aangetekend schrijven op
te zeggen.
De belangrijkste bepalingen uit de overeenkomst waren:
- De N.C.B. verzorgde op haar kosten het vervoer, het opruimen en/of onbruikbaar maken van voedsel voor
mens en dier door het onschadelijk maken van ziek en verdacht vee.
- De gemeenten kregen een meldplicht en moesten zorgen dat de ophaalplaats van het kadaver met een
vrachtwagen bereikbaar was. Men was verplicht uitsluitend gebruik te maken van de N.V. Destructor in
Son. De bijdrage van de gemeenten bedroeg ƒ 0,02 per inwoner, ƒ 0,02 per hectare en een bijdrage per
kadaver in de vervoerskosten. In 1937 telde Den Dungen 2031 inwoners en had een oppervlakte van 992
hectare. De jaarlijkse contributie in 1937 zou voor de gemeente Den Dungen daardoor ƒ 60,46 bedragen.
De variabele kosten van de gemeenten waren: voor een stier, koe, vaars of pink ƒ 30,00, voor een kalf, veulen of varken zwaarder dan 50 kg. ƒ 20,00 en voor een schaap, geit, bok of nuchter kalf lichter dan 50 kg.
ƒ 10,00. De jaarlijkse kosten voor de gemeente zouden het bedrag van ƒ 400,00 nimmer te boven gaan.
- Aan de eigenaar werd zo mogelijk een vergoeding gegeven voor de huid van het gestorven dier ten bedrage van 2/3 van de marktwaarde.
De kadavers moesten, na aangifte bij het gemeentehuis, door de eigenaar aan een verharde weg worden

Betaalslip van een vergoeding voor de huid van een geleverd kadaver.

gelegd. Den Dungen kende toentertijd slechts twee verharde wegen, namelijk de provinciale weg Maaskantje-Litserstraat-Poeldonk en de weg die via het Grinsel en Woudseweg naar Schijndel liep. Vanaf de verharde weg werden de kadavers met een vrachtwagen van het destructorbedrijf naar Son getransporteerd.
Door de gevolgde procedure kwam het voor dat kadavers dagenlang in de openlucht lagen. Bepaald geen
verbetering van de situatie van voorheen. Daarom besloot men in de raadsvergadering van 11 juni 1934 tot
het bouwen van een kadaverhuisje aan of nabij een verharde weg.

Het destructiebewijs diende als bewijs dat de boer een van zijn beesten ter destructie had aangeboden. Hiermee kon men bewijzen dat het dier volgens de wettelijke regels was afgevoerd. Bovendien was het van belang voor de belasting als aftrekpost bij de
aangifte.

De bouw
De bouwkosten werden op circa ƒ 500,00 geschat. De stichtingskosten zouden achteraf voor een groot deel
gedragen worden door de Keuringsdienst van Vee en Vlees. Ingevolge de Vleeskeuringwet van 1919 maakte Den Dungen sinds 1922 al deel uit van een gemeenschappelijke regeling van een Keuringsdienst voor
Vee en Vlees. Den Dungen behoorde namelijk met een aantal andere gemeenten tot het district Vught.
De kadavers moesten na melding bij de gemeente naar het kadaverhuisje worden gebracht.
Om het aanleveren van kadavers te stimuleren kreeg de betrokken eigenaar een bescheiden vergoeding. In
eerste instantie had de gemeente het plan om het kadaverhuisje te laten bouwen op een stuk gemeentegrond
gelegen tussen het huidige pand Woudseweg nr. 32 en Zandstraat 37. Nadat tegen dat plan bezwaren waren
gerezen, ging de gemeente over tot aankoop van 150
vierkante meter grond van het Burgerlijk Armbestuur
voor een bedrag van ƒ 60,00.
Het stuk grond betrof een gedeelte van het perceel
sectie B 1510 aan het Moleneind. Nadat de aankoop
van de grond door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd, verleende het dagelijks bestuur van de
gemeente op 3 september 1937 een bouwvergunning.
Op 6 september 1937 vond om 11.00 uur op het
gemeentehuis een openbare aanbesteding plaats.
Zeven Dungense aannemers hadden hun
inschrijvingsformulier op tijd ingeleverd. Albertus
van Boven, aannemer en bouwkundige van de
gemeente, was met de prijs van ƒ 450,00 de laagste
inschrijver. Bij de prijsopgave was het maken van de
tekening met bestek, het bouwen en het toezicht
houden daarop inbegrepen.
De zes overige inschrijvers waren: P.H. Lamers en
Zonen voor ƒ 638,00, Joh. van Lieshout voor ƒ
Besluit van de gemeenteraad tot aankoop van het perceel
600,00, W.H. van Lieshout voor ƒ 660,00, J.C. Meijs grond ad. ƒ 60,00 gelegen aan Het Moleneind.
voor ƒ 698,00, Chr. van Lamoen voor ƒ 545,00 en
H. van Zandbeek voor ƒ 658,00.
De bouw werd voortvarend ter hand genomen, zodat het gebouwtje in de loop van november 1937 in
gebruik kon worden genomen. Om grote kadavers naar binnen te kunnen slepen werd er in het gebouwtje
een takel aangebracht. Verder werden vlakbij het huisje een tweetal putringen ingegraven, zodat er altijd
water ter beschikking was om het gebouwtje te kunnen schoonmaken. De Keuringsdienst voor Vee en Vlees
uit Vught liet de gemeente na inspectie van het nieuwe gebouwtje weten, dat men een tegemoetkoming in
de kosten voor de bouw van het kadaverhuisje in het vooruitzicht stelde.
De familie Goossens, al enkele jaren wonende tegenover het nieuw gebouwde kadaverhuisje, zou tot 1976
tegen een vergoeding het beheer van het huisje op zich nemen. Degene die een kadaver wilde komen afleveren moest zich eerst bij de familie Goossens melden om daarna met de verkregen sleutel toegang te kunnen hebben tot het huisje. Het kwam echter ook wel eens voor dat een kadaver zonder aanmelding voor de
ingang van het gebouwtje werd gedeponeerd.
Door de gebrekkige communicatie kwam het vrij regelmatig voor dat kadavers er lang lagen voordat ze
door de N.V. Destructor werden opgehaald. Aan die ongewenste situatie kwam in 1976 een eind, nadat er
door iemand een met miltvuur besmet kadaver was gedeponeerd. Onder druk van de buurtbewoners vond
ook de gemeente het niet langer meer verantwoord het kadaverhuisje in gebruik te houden.

De huidige situatie
Een nieuwe oplossing was mogelijk geworden doordat nagenoeg alle boerderijen na de uitvoering van de
ruilverkaveling aan een verharde weg waren komen te liggen. De kadavers zwaarder dan 20 kg. werden op
het bedrijf van de eigenaar opgehaald. Alle kadavers lichter dan 20 kg. moesten in een nieuw geplaatste
kadaverput gedeponeerd worden. De put was geplaatst ver achteraf in het buitengebied aan de IJzeren
Poortweg. Op de bewuste plek ontbrak echter elke controle. Aan de ontstane onhygiënische en onesthetische oplossing kwam begrijpelijkerwijs al na een aantal jaren een einde. Vanaf dat moment worden alle
kadavers na melding bij de eigenaar opgehaald.
Een bijzondere situatie ontstond bij eigenaren van
kleine huisdieren zoals katten en honden. De
betrokkenen kiezen er tegenwoordig in toenemende
mate voor om hun huisdieren te laten begraven of
cremeren. Daarvoor kwam er onder andere een dierenbegraafplaats in Oirschot, Best en Handel. In
Prinsenbeek kreeg men de beschikking over een
speciaal crematorium voor huisdieren.
Enkele naburige gemeenten hebben wel op een heel
creatieve manier geprobeerd om een nieuwe
bestemming aan het buiten gebruik geraakte kadaverhuisje te geven. Het gemeentebestuur van SintMichielsgestel had in 1965 het plan om het kadaverhuisje aan de Oude Schoolstraat als lijkhuisje
voor de Algemene Begraafplaats in gebruik te nemen. Het bleef echter bij een plan. Het huisje werd
afgebroken. Het kadaverhuisje aan de Loopstraat in
Gemonde werd gesloopt nadat het in 1970 door
vandalen al was vernield. In de voormalige
gemeente Haaren werd het gebouwtje een aantal
jaren geleden als Mariakapelletje ingericht. Vanaf
1976 werd het Dungens kadaverhuisje door een
aantal volkstuinders als bergplaats voor hun
Huidige situatie gezien vanaf de Woudseweg.
tuingereedschap in gebruik genomen.
Kadaverhuisjes zijn anno 2010 in het Brabantse landschap een zeldzaam verschijnsel. Het is te hopen, dat
het kadaverhuisje in Den Dungen binnenkort alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst zal worden
geplaatst.
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