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Op het kerkhof van de Kerkraadse wijk Spekholzerheide zijn eind vorige week ruim dertig 
graflantaarns vernield. Het kerkbestuur wil aangifte doen, maar dit gaat niet zomaar. De 
aangiftes moeten gedaan worden door nabestaanden van de mensen van wie het graf 
vernield is.  

Kerkhofbeheerder Maurice Hanssen maakte zaterdagochtend een inventarisatie van het aantal 
vernielde graven op het kerkhof tussen de Van de Weijerstraat en de Kleingraverstraat. Zijn teller 
staat op dertig, maar hij ontdekt her en der nog een kapotte lantaarn.  

Afgesloten 
Wanneer de vernielingen precies zijn aangericht, is niet bekend. „Het is in ieder geval tussen 
woensdagochtend en donderdagochtend gebeurd”, vertelt Hanssen. „Daarbij ligt het voor de 
hand dat de lantaarntjes in het donker kapot zijn gemaakt. Dat is dan na sluitingstijd gebeurd, 
want elke avond gaan beide ingangen op slot.” 

Het doen van aangifte bleek nog niet zo eenvoudig, vertelt Fon Kikken, secretaris van het 
parochiecluster Kerkrade-West. „Dit komt omdat we eigenlijk geen partij in deze zaak zijn. Met de 
grafrechten is het zo geregeld dat degene die het graf heeft, ook verantwoordelijk is. Dat houdt in 
dat die mensen zelf aangifte moeten doen.” 

Wijkagent 



Dat is ook wat wijkagent Huub Steinbusch aanraadt. Hij kwam zaterdag een kijkje nemen op het 
kerkhof naar aanleiding van de melding en trof Kikken en Hanssen bij hun inventarisatie. „Zorg 
dat in ieder geval twee of drie mensen aangifte hebben gedaan”, vertelde hij Kikken en Hanssen. 
„Mochten er mensen zijn die in de flat hiernaast wonen en iets gezien hebben, dan moeten er wel 
aangiften liggen. Anders kunnen we niets uitrichten als een dader in zicht komt.” 

Hanssen heeft briefjes opgehangen met een oproep. Rechthebbenden van de graven worden 
opgeroepen aangifte te doen. Uiteraard zijn ook mogelijke getuigen die woensdag of donderdag 
iets hebben gezien welkom om hun verhaal aan het parochiebestuur en de politie te doen. 

Willekeurig 
De dader of daders hebben zich in elk geval alleen op de lantaarntjes uitgeleefd, andere zaken 
zijn niet vernield. De vernielingen zijn verspreid over het hele kerkhof en de lantaarns lijken 
willekeurig te zijn uitgekozen. „We tasten in het duister over wie dit gedaan heeft”, zegt Hanssen. 
„Je denkt aan hangjongeren, maar het kan ook een verward persoon geweest zijn.” 

Kikken en Hanssen hopen dat de zaak kan worden opgelost. „Het is voor ons heel vervelend, en 
dan hebben we het nog niet eens gehad over de impact die dit op de nabestaanden heeft”, zegt 
Kikken. „Deze vernielingen zijn volkomen zinloos en in- en intriest.” 

 


