
VII.A.10.  DE SPIKBOOMKAPEL 
 
 
In 1835 verscheen de benaming ‘aen het Spikke boomke’.. Daarna 
vermeldde het kadasterplan ‘Pipelveld’. De plaats was reeds bekend 
in 1467 bij de slag van Brustem. Daar stonden de voor-raadwagens. 
Toen de Oude Luikerbaan (huidige Tomstraat) na 1740 niet meer zo 
druk gebruikt werd, kwam de kapel in verval. 
 
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831 kampeeerden Hollandse 
militairen in het ‘Broec’ aan de Melsterbeek. Zij hadden kerken 
en kapellen geplunderd en wierpen de heiligenbeelden op een hoop 
om ze te verbranden. Enkele Brustemse bengels kropen wat dichterbij 
en bespioneerden de soldaten. Ze gooiden stiekem een drietal beelden 
in de beek, die weldra onder het slijk lagen. 
 
Toen de Hollanders verder trokken, verborg de 36-jarige Willem 
Vrancken (01) de beelden in zijn kelder. Enkele dagen later slie-
pen teruggedreven Hollandse soldaten op de dorsvloer. 
 
Na 1831 bouwde men een nieuwe kapel in vakwerk op een heuveltje 
en langs beide zijden kwam een linde (02). 
 
Omstreeks 1870 braken tyfus en pokken uit. 't Geloof heerste steeds 
meer bij mensen in nood en ze hielden 's avonds bid-stonden aan 
het beeld van O.L.Vrouw te midden van Antonius de Kluizenaar en 
een borstbeeld van Laurentius. 
 
Er deed zich in 1876 een opzienbarend feit voor. Een vijfjarig 
ventje, Antoine Lemaire, verkeerde in doodsgevaar door de 
pok-ziekte. Zijn moeder, weduwe Anna-Gertrude Janssens (03) uit 
de Lenaertsstraat 2bis kwam er bidden en de jongen genas. Iedereen 
aanzag hem nochtans reeds als verloren, omdat in febr. 1872 ook 
zijn 33-jarige vader Thomas Lemaire en zijn 10-jarige halfzuster 
Dorothea Knaepen (uit 1e huwelijk), aan de vreselijke ziekte 
gestorven waren. 
 
Andere dorpelingen baden mee om gespaard te blijven van allerlei 
'maleuren'. Stilaan verdwenen de besmettelijke ziekten, maar nog 
geruime tijd hield men er bidstonden. 
  
Het beeld van de H.Maagd werd door bemiddeling van pater Plugers 
geruild met eentje afkomstig uit het Stenaertklooster te St-Trui-
den. De 3 beelden werden in 1975 gestolen. 
 
Een kapel was ooit erg belangrijk en tegelijk een ding van el- ke 
dag: ze was altijd toegankelijk en luisterde aandachtig naar 's 
mensen kleine miseries en angsten, ze bracht verlichting in hun 
kwalen of in die van hun kinderen, ouders of dieren en ze dankte 
mee in hun vreugden. Ze was de weerspiegeling van een gans mensen-
leven. 
 
 
 
 
 
 



 
 
VII.A.10.  De Spikboomkapel                   Bronnen. 
 
01.-Vrancken Willem-Jean.- Br.27.03.1795-+25.12.1874, (79j). 
    -z.v. Willem Vrancken en Anna-Christina Buttjens.          
    –raadslid: 1858-1863, schepen: 05.01.1864 tot 1866.      
02.-Deze linden werden omgezaagd in 1995 en vervangen. 
03.-Janssens Anna-Gertrude.- Br.20.03.1835-+08.01.1916, (81j). 
    -d.v. Henri Janssens, Br.02.01.1795-+01.04.1846, (z.v. Jean  
     Janssens, Kwaadmechelen, conseil municipale 1810, en Agnes 
     Sweldens, d.v. Petrus Sweldens en Margaretha Roosen) en    
     Catharina Tachelette, Aalst 1788-+Br.01.07.1859.           
    -huwde op 18.10.1856 met Henri Knaepen, Runkelen 14.08.1828- 
     +Br.14.02.1863, (34j) z.v. Gilis Knaepen en Elisabeth Bil- 
     let. 
    -moeder van 3 kinderen in haar 1e huwelijk:  
    -Knaepen Martin, ST.16.06.1857 (x 1892  Catharina Van-      
     sichem, Duras 18.11.1861-+30.09.1896; xx 1898 Maximiliana  
     Libens, ST.18.11.1861), pannendekker, in de ‘Nieuwe Pipel’, 
     Dorpsplaats 14bis.       
    –Knaepen Domien, Br.06.04.1859-+09.05.1944, zinkbewerker-   
     pompmaker-dierensnijder, bezitter van de 1e fiets in Brus- 
     tem (x 28.10.1896 Anna-Maria Gielen, Br.26.05.1872-+1947). 
     d.v.Sylvester Gielen en Anna-Maria Claes.     
    -Knaepen Maria-Dorothea, Br.11.09.1861-+20.02.1872, (10j.)  
    -huwde opnieuw op 11.01.1864 met Thomas Lemaire, Ukkel      
     23.07.1839-+Br.04.03.1872,(33j) z.v. Joannes-Joseph Lemaire 
     +Br.18.03.1848, en Joanna Pauwels, +Ukkel 16.11.1841. 
    -moeder van 2 kinderen in haar 2e huwelijk: 
    -Lemaire Alfons, Br.02.11.1866, pannendekker. 
    -Lemaire Antoine, Br.20.04.1871, pannendekker, (x Wellen mei 
     1905 met Maria-Gertrudis Grosmans, Wellen 07.07.1879.      
    -ze trouwde voor de 3e maal op 06.01.1876 met Christian     
     Knapen, Hoep.1832-+Br., z.v. Tilman en Maria Beuyskens.    
    -ze kregen een dochter: Knapen Amelia, Br.09.08.1877-+Br.   
     30.05.1914, (x 1904 Joes Coenegrachts, Hoep.27.03.1876-    
     +Br.23.05.1909, (33j). 
    -het gezin woonde in de Lenaertsstraat 2bis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


