
IV.A.14.  NAETEBAMPTKAPEL 
 
 
 
Deze kapel, gelegen tussen Kortenbos en Zepperen, op het 
grondgebied van Brustem, werd reeds in 1563 op 02 aug. ver- 
meld in het verslag der visitatie van de parochiekerk:  
'Item est adhuc una que dicitur castralis, dicta te natemp-    
 bampt in colonia domini de Dureto, que dicitur incorporata    
  monasterio fratrum in Zepperis, que non solet rescribi'. 
Vertaling.-Er is er nog een, die naar men zegt tot het grondge-
bied behoort, te Natenbampt in het gebied van de heer van 
Duras, die naar men zegt behoort tot het klooster van de 
broeders in Zepperen. Deze kapel wordt gewoonlijk niet 
opgeschreven. 
 
De kapel werd vroeger gebouwd door ridder Raes van Guygoven, 
die er een gunst (kerkambt) oprichtte en begiftigde om er 's 
zondags de mis te laten opdragen, een preek te houden en water 
te wij- den. 
 
Dit bidoord was voorheen toegewijd aan de H.Antonius-abt en 
bezat een beeld van de heilige. 's Zondags kwam de kapelaan van 
Zepperen of een pater van 't Bijgaerdenklooster er een mis 
lezen voor het gehucht Eygen. Elk jaar, op 17 januari, was er 
dan een bedevaart en werd er kermis gevierd. 
 
Tijdens de Franse Revolutie werden de paters uit Zepperen ver- 
dreven. Hun uitgestrekt goed is achtereenvolgens overgegaan 
naar de familie de Pitteurs-Hiegaerts, de familie Claes van St-
Truiden en de familie de Schaetzen van Tongeren. 
 
De kapel werd niet meer gebruikt als gebedsoord en deed dan 
dienst als voorraadschuur voor de nabijgelegen boerderij tot ze 
in 1968 uitbrandde. Ze werd afgebroken en verhuisde naar 
Bokrijk, waar ze in het Midden-Limburgs modeldorp terug werd 
opgebouwd en dienst doet als parochiekerk. 
 
Het beeld van Antonius-abt was jaren geleden verhuisd naar de 
Eucheriuskapel en nadien naar de Laurentiuskerk, waar het ver- 
nield werd in de brand van februari 1965. 
 
'Naetebampt' betekent 'natte beemd' en beemd is weide. De ka- 
pel stond inderdaad in een weide, die boomgaard was geworden. 
Het jaartal 1736 in de voorgevel duidt op een vernieuwing, want 
de kapel werd reeds in 1480 vermeld. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


