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De Sint-Jozefkapel met een reserve-Mariabeeldje.                    Afbeelding: Johannes Timmermans 

In het holst van de nacht hebben onbekenden onlangs het pas 
gerestaureerde Mariabeeldje gestolen uit de Sint-Jozefkapel in 
Hilleshagen. Wie doet nu zoiets, vraagt de buurt zich vertwijfeld af. 

Een reserve-Mariabeeldje houdt Sint-Jozef voorlopig gezelschap. Het 
is zijn kapel, daar aan de rand van Hilleshagen. Maar zonder 
Mariabeeldje is een kapelletje in het katholieke Zuid-Limburg nu 
eenmaal niet compleet. 

Meegenomen 

Eigenlijk hoort daar een ander Mariabeeldje te staan. Een 
gepolychromeerd beeld van de Moeder Gods, wijzend op haar grote 
hart. Pas nog bijgewerkt en opnieuw in de verf gezet. Maar in de nacht 



van 15 op 16 januari door een stel onverlaten uit de kapel gehaald en 
meegenomen. 

De diefstal van het bescheiden beeldje heeft in Hilleshagen voor grote 
verontwaardiging gezorgd. Het bericht van buurtbewoner Jean 
Rademaker op Facebook is meteen honderden keren bekeken en ook 
een paar keer gedeeld: ‘Breng het beeldje gewoon weer terug.’ 

Engelen 

„We hebben dat Mariabeeld destijds gekregen van iemand hier uit de 
buurt”, vertelt Rademaker. „Naast het aardewerk beeld van Sint-Jozef 
stonden oorspronkelijk twee engelen. Een daarvan zag er niet zo fraai 
uit. Dat hebben we toen vervangen door het Mariabeeld.” 

 

Het gestolen Mariabeeldje.         Foto: Jean Rademaker 

De Sint-Jozefkapel van Hilleshagen, opgetrokken uit kunradersteen, is 
in 1947 door buurtbewoners zelf gebouwd. Uit dankbaarheid voor het 



feit dat de buurtschap bij Mechelen er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zonder al te veel kleerscheuren vanaf is gekomen. 

Kaarsje 

Het smeedijzeren hek in de voorgevel staat altijd open. En dat blijft ook 
zo, zegt Rademaker, ondanks die laffe diefstal: „Er zijn altijd wel 
mensen die een kaarsje willen opsteken in de kapel. Overdag, maar 
soms ook ’s morgens of ’s avonds. Moet je die mensen dat ontnemen?” 

De buurt hoopt dat de dieven tot inkeer komen, al dan niet door de 
tussenkomst van Onze Lieve Vrouw zelf, en het gestolen beeldje 
terugbrengen naar Hilleshagen. Op 1 mei bestaat de kapel 75 jaar. Het 
zou voor Rademaker een prachtig cadeau zijn als Maria dan terug is. 

 


