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Vraagstelling
Na het gereedkomen van de nieuwe brede school vervalt de functie van het gebouw waar tot medio
2010 de lagere school van Hengstdijk is gevestigd. De gemeente Hulst heeft als eigenaar van dit
gebouw besloten het perceel met daarop alle opstallen te verkopen.
Een van deze opstallen is het Mariakapelletje. De vraag vanuit de gemeente aan de dorpraad is in het
kort als volgt samen te vatten: Hoe staat Hengstdijk tegenover het Mariakapelletje.

Terugblik
Het Maria kapelletje is ontstaan in 1943. Het oorspronkelijk kapelletje werd ingezegend op 31 mei
1941 en stond langs de tramlijn aan de huidige Hengstdijksestraat bij de schuur van Joos de Waal. Op
deze plaats begon het kerkepad in de richting van de toenmalige boerderij van de familie van
Wesemaal aan de Plattedijk.
De aanleiding of de reden van het plaatsen van deze kapel is tot nu toe niet boven water gekomen.
De oorlog en daarbij behorende gevaren kunnen zeker een aanleiding geweest zijn. Vergelijk hierbij
de Jozefkapel aan de Sint Josephstraat. (Uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van de
militairen uit Nederlands Indië rond 1950)
Toen in 1950 de tramlijn werd verwijderd en een nieuwe weg moest worden aangelegd, kwam het
kapelletje in de weg te staan en zou verplaatst moeten worden.
Een geschikte plaats voor het nieuwe kapelletje werd gevonden in de schooltuin.
Het toenmalige hoofd van de lagere school, zette de kinderen van zijn school aan het sparen van
kroondoppen en zilverpapier. Uit de opbrengst van deze spaaractie konden de kosten voor herbouw
van het kapelletje worden voldaan. De namen van de leerlingen die meegespaard hebben zijn
ingemetseld in het kapelletje.
In het midden van de vijftigerjaren heeft het Mariakapelletje zijn huidige plaats gekregen.
De werkzaamheden voor deze verplaatsing werden uitgevoerd door Guust de Loos en Piet van Dijk.
Uit foto’s blijkt dat de kapel wel in een andere vorm is opgetrokken.
De laatste jaren is het onderhoud aan de kapel uitgevoerd door Pol Mahu. Hij heeft ook regelmatig
een nieuw beeldje geplaatst, na slijtage en of vandalisme.

Omgevingsfactoren
Het belangrijkste religieuze erfgoed binnen de grenzen van Hengstdijk is ongetwijfeld de kerk.
Behalve de kerk heeft het dorp twee kapelletjes: De Mariakapel bij de oude school en de Jozefkapel,
als dank voor de behouden terugkeer van de Indië-gangers aan de Sint Josephstraat.
Op dit gebied loopt Hengstdijk geheel in de pas met andere dorpen in de omgeving. Bijna ieder dorp
in de directe omgeving heeft wel een of meerde kapelletjes. Verder zijn er een aantal particuliere
initiatieven waarbij de verering voor Maria naar buiten toe kenbaar gemaakt wordt. Zo hebben
bijvoorbeeld een woning aan de Plevierstraat en aan de Karnemelkstraat een in de muur gebouwde
nis waar plaats is voor een Mariabeeldje.
Kijkende binnen het gehele postcode gebied van 4585 dan zijn in de Pauluspolder een aantal
soortgelijke voorbeelden.
Het Mariakapelletje in Hengstdijk is samen met de kapellen in de omgeving jaarlijks onderdeel van
een jaarlijkse fietstocht. De organisatie hiervan ligt bij de parochies.

Emotionele betrokkenheid.
Na het contact tussen gemeente en dorpsraad is een artikel op de site van Hengstdijk geplaatst. Een
oproep op te reageren is in enkel gevallen schriftelijk en in zeer vele gevallen mondeling gedaan.
Zowel bij de dorpsraad als de redactie van de site kwamen de reacties binnen.
Enkel van de reactie:
 Dat zal toch niet verdwijnen
 Het moet wel blijven bestaan
 Dat zou zonde zijn
 Dan moeten ze het nog maar een keer verzetten
De conclusie die we hieruit kunnen trekken is de volgende:
Ondanks de juridische eigendom van de gemeente voelen de bewoners van het dorp een emotionele
eigendom. Het behoud en de eventuele verplaatsing van de Mariakapel heeft een brede steun onder
de bewoners van Hengstdijk.

Visie
Hengstdijk behoudt zijn Mariakapelletje.

Belangengroepen
Een eerste inventarisatie geeft ons de volgende belangengroepen:
 Gemeente Hulst
 Bevolking van Hengstdijk
 Stichting beheer Catharinakerk
 De kerkelijke parochie
 ………..

Plan van aanpak
Om de visie van de inwoners van Hengstdijk treedt de dorpsraad in overleg met de gemeente om een
plan van aanpak op te stellen.
Succes de volgende stappen van het plan.





Het plan dient zowel de korte als de lange termijn, bijvoorbeeld 50 jaar, te beschrijven
Naast de juridische eigendom dient ook de emotionele eigendom een plek te krijgen
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn onderdeel van het plan van aanpak
De financiële aspect is een onderdeel van het plan van aanpak

Bijlage 1: foto kapel eerste standplaats
Bijlage 2: foto’s kapel huidige standplaats
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