
V.A.06.  SINT-EUCHERIUSKAPEL 
 
 
 
In deze kapel werd Bertilia van Maroeuil, één der zogenaamde 'Drie 
Gezusters', vereerd. Het was de gewoonte op Drievuldigheidszondag 
(zondag na Hemelvaart) een bedevaart te ondernemen naar de Drie 
Gezusters (Bertilia, Eutropia en Genoveva) ten bate van de 
gezondheid in de familie en de veestapel. Die zondag was het ook 
kermis in de Drie Gezustersdorpen: Brustem, Rijkel en Zepperen. 
 
De vrome volksdevotie liet zich niet aan banden leggen door een 
vreemde overheerser en elk jaar opnieuw kwamen de bedevaarders uit 
Kempen en Wallonië naar Kapelhof afgezakt. De vrouwen met een 
driehoekige 'sjal' rond de schouders en een kornet op het hoofd. 
De mannen met hun mispelaar in de hand en in hun beste blauwe kiel 
en kniebroek. Ze stapten dan de opgelegde weg al biddend af, namen 
wat bronwater, een madaille of kaars mee en dronken in de vele 
drankgelegenheden een tas koffie. 
 
Op zondag 03 juni 1798 was de Franse bezetter op de hoogte van 
de jaarlijkse godsdienstige samenkomst en enkele gendarmen te paard 
uit St-Truiden, kwamen zich van de toestand vergewissen. Op hun 
inspectietocht reden ze voorbij de molen van de 'adjoint-au-maire' 
Jean-Leonard Coelmont (01) in de Steenbrug-straat (Geelstraat). 
Ze hielden even rust om de laatste infor-matie en waarschijnlijk 
een verfrissing te krijgen. De jonge agent Coelmont hield ze even 
aan de praat terwijl zijn familie de bedevaarders in de kapel kon 
verwittigen van het naderende onheil. 
 
Toen de gendarmen op Kapelhof kwamen was de deur op slot, de  kaarsen 
gedoofd en de kapel verlaten. Op hun paarden staande keken de mannen 
van de 'Gendarmerie Nationale' door de ven-sters, maar ze konden 
niets verdachts bespeuren (02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen. 
01.-Coelmont Jean-Leonard.- Br.03.12.1776-+13.08.1865, (88j). 
    -z.v. Willem sr., 1747-+1787 en M.-Anna Hesbeens, Wilde-   
    ren. 
    -huwde in 1797 of 1798 M.-Anna Leliévre, Br.1778, d.v.      
    molenaar Petrus en Joanna-Catharina Lammens. 
02.-Kamiel Stevaux.-'J.L. Coelmont, agent municipal en maire    
   te Brustem', in: OLVL., jrg.30, 1975, blz.399. 
 
 
 
 
 
 


