
IV.A.16.   KAPEL VAN NERUM 
 
 
 
De kapel op het gehucht Nerum was in 1686 toegewijd aan "Lau-
retana" (01) of O.L. Vrouw van Loreto. 
 
Volgens de kerkvisiteur van 1624, "dominus Frederik Sassen", 
pastoor van Borlo en deken van het Concilie, behoorde de kapel 
van Nerum toe aan de familie van Joannes Puelinx uit Aalst. Als 
beneficie stonden 08 mud spelt vermeld in 1624. In 17O1 was dit 
reeds opgelopen tot 10 mud spelt, daarbij was er nog 07 bunder 
grond aanwezig (01). 
 
Als rectoren fungeerden: 
1624: Robin Puelinx. 
1639: Robin Puelinx, kapelaan in Aalst. 
1650: Robin Mellaerts, wonend in Rome. 
1655 en 1686: onbekend. 
1701: Lambert Haubrechts. 
 
De rector was gehouden tot een wekelijkse mis, die in 1624 op- 
gedragen werd door Willem Vuyst, rector van de Eucheriuskapel, 
en omstreeks 1650 door de pastoor van Aalst. 
 
Begin 17e eeuw was het schip van de kapel van steen, het koor 
van leem of klei en het dak van stro. Het altaar had geen bo- 
venste deel. Er was een massieve tinnen kelk. 
 
In 1650 werd de kapel niet meer bezocht. Volgens Lambert Me- 
roelen, rector van Eucherius, werden de aalmoezen niet meer 
uitgedeeld. Op 26 april 1701 zou de kapel afgebroken zijn, 
volgens de aartsdiaken Michaël Clercx, kerkvisiteur.  
 
De kapel van Neerhem bezat in de 18e eeuw een kerkhof. In de 
"Goederen van de Cappellanie van Brusthem" werd vermeld: "een 
weyde te Neerhem 15 royen, den kerkhof van de Cappel van Neer- 
hem, verpacht aan Nicolaus Daenen den ouden en Peeter Daenen 
den jongen". 
 
Het 15e eeuwse Mariabeeld, dat in de Laurentiuskerk van Brustem 
vereerd werd op het evangelie-altaar, was waarschijnlijk 
afkomstig van de kapel van Nerum. De vergelijking met andere 
Onze Lieve Vrouw van Loreto-beelden staaft deze mening (02). 
 
In een glasraam in de Laurentiuskerk stond tot aan de brand van 
1965 de kapel van Nerum afgebeeld. De voordeur werd met planken 
door Franse soldaten dichtgetimmerd. 
 
 
 
 
IV.A.16.   Kapel van Nerum                   Bronnen. 
 
01.-Guil.Simenon.-"Visitationes 1613-1763", Luik, 1939, blz.   
     116. 
02.-Hedwig Ooms.-"O.L.Vrouw in Limburg", 1959. 



 


