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Beheerder Piet Schers vindt de vernielingen op ‘zijn’ kerkhof respectloos. 

Afbeelding: Peter Schols 

 

Graven op het kerkhof in Meijel zijn de laatste maanden diverse keren 
doelwit geweest van vernielingen en diefstal. Beheerder Piet Schers 
vestigt zijn hoop op een camera. 

Ongeveer een half jaar nu, schat beheerder Piet Schers, worden er spullen van graven 

gestolen en grafmonumenten beschadigd op het kerkhof in Meijel. Hij kan zo zeven 

graven aanwijzen die doelwit zijn geweest. Met name bronzen vogeltjes hebben het 

moeten ontgelden. „Daar hebben ze maar betonnen vogeltjes teruggeplaatst”, wijst 

Schers naar een graf. „Daar moest het hele monument gerestaureerd worden omdat ze 

de vogels eraf getrokken hebben en daar lijkt het alsof ze een slijptol of ijzerzaag 

gebruikt hebben.” 



‘Verscholen’ hoek 

Vooral in de minder zichtbare, ‘verscholen’ hoek van het kerkhof is veel gebeurd. 

Daarom werd op het naastgelegen gebouw een lamp geplaatst op een hoogte van een 

meter of 15. „Maar die hebben ze met stenen kapot gegooid en moesten we laten 

vervangen”, zegt Schers. In de Mariagrot is het helemaal erg. Het bakje voor het 

kaarsengeld had een ijzeren plaat en acht bouten nodig om hufterproof te worden en 

het houten kaarsenbakje werd in brand gezet. Ook verdwenen de kaarsen steeds. „Nu 

laten we er nog maar vier staan ’s avonds.” 

 

Het kaarsengeld wordt inmiddels goed beschermd. Foto: Peter Schols 

Moederdag 

Naast de kosten van de reparaties is het voor de nabestaanden ook een emotionele 

klap. Op het graf van de man van Mia Basten zaten ook bronzen vogeltjes. Bij eerdere 

vernielingen ontsprong het graf steeds de dans. „Tot vorige maand”, vertelt Basten. Op 

Moederdag kwam ze erachter dat de vogeltjes weg waren. „Het eten stond al op tafel 

toen ik het hoorde, maar dat is verpieterd. Ik kreeg geen hap meer door mijn keel. Ik 

was zo boos.” 

Er zingen wat namen rond in het dorp van mogelijke daders, maar zeker weten doet 

niemand het. „Ik moet ze op heterdaad betrappen”, zegt Schers. „Want we kunnen niet 

zomaar mensen gaan beschuldigen.” Piet deed zelf één keer aangifte en hij weet dat de 

nabestaanden van zeker één vernield graf hetzelfde deden. De politie laat weten op de 

hoogte te zijn van de situatie, maar nog geen daders op het oog te hebben. 



Camera 

Om nu voor eens en altijd van de vandalen en dieven af te komen, wil het 

parochiebestuur een camera plaatsen die met name de ‘verscholen’ hoek in de gaten 

houdt. „Dat gaan we binnenkort bespreken”, zegt Frits Berben van het bestuur. „We 

willen dat de camera richting de zomervakantie hangt. De vernielingen zijn een grote 

bron van ergernis voor ons, maar vooral voor de mensen. Daar moet een einde aan 

komen.” 

Piet hoopt dat het daarna weer rustig wordt op het kerkhof. „Egaal wat ze pakken of 

doen, ze moeten de graven met rust laten. Respect hebben voor de doden en hun 

nabestaanden.” 

 

 


