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Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
restaureerde de H. Familiekapel in Strabeek
Toen 125 jaar geleden de kapel in een weiland op de

leggen van een stukje bestrating en het aanbrengen van

hoek van de Klaterstraat en de doorgaande weg gebouwd

verankering van de muren, kon na de winter aan de ove-

werd, kon men niet bevroeden dat door verbreding van de

rige werkzaamheden begonnen worden door een aantal

Klaterstraat de fundering van de kapel boven het maaiveld

vrijwilligers. Het bestuur van de heemkundevereniging is

zou komen te liggen. De Klaterstraat was destijds een weg

verheugd over de ondersteuning die daarbij is ondervon-

van ongeveer 3 meter breed, waarover de boeren de ach-

den. Mensen van de werkgroep Kruisen en Kapellen in

terliggende weilanden konden bereiken. In de loop van de

Valkenburg, leden van de vereniging en buurtbewoners

tijd is de weg echter een stuk breder geworden, waardoor

meldden zich spontaan aan om mee te helpen. Vanwege

de druk op de fundering langs de straat is weggevallen.

de corona maatregelen moest dat gespreid en met de

Hierdoor en door de trillingen door het steeds zwaardere

nodige voorzichtigheid gebeuren.

vracht- en landbouwverkeer zijn de muren en het gewelf
gaan scheuren en dreigde de kapel op termijn in te storten.

Met behulp van een hogedrukreiniger werden de oude
verflagen zoveel mogelijk verwijderd zowel aan de binnenals aan de buitenkant. Daarna werden de zichtbaar gewor-

De voornaamste herstelwerkzaamheden bij de hoognodi-

den gaten en scheuren zoveel mogelijk weer gevuld met

ge restauratie van de beeldbepalende kapel bestonden uit

minerale mortel. Vervolgens zijn de muren voor de eerste

het onderstromen (verstevigen) van de fundering aan de

keer geschilderd met speciale verf. In de tussentijd zijn

kant van de Klaterstraat, het verankeren van de gevels en

ook de windplanken en sierlijsten vervangen en geschil-

het herstel van de scheuren die zijn ontstaan. Daarnaast

derd. Kapotte pannen zijn vervangen en de nokpannen

waren nog wat kleinere onderhoudswerkzaamheden

zijn weer met specie vastgezet. Het hekwerk werd van een

gepland die door vrijwilligers uitgevoerd konden worden,

aantal oude verflagen ontdaan en opnieuw geschilderd.

zoals het schoonmaken van de muren, schilderwerk en
reparaties aan het dak.

Dat gebeurde ook met het smeedijzeren kruis dat op de
kapel staat met de haan als windwijzer erop. Delen van
de oude tegelvloer waren met het verzakken van de muur

Bouwbedrijf Coppes begon in november 2019 met het

omhooggekomen, andere juist weggezakt. Waar mogelijk

aanbrengen van een stalen 'korset' om de kapel, waarmee

zijn de tegels met de nodige voorzichtigheid opgepakt en

werd voorkomen dat er scheuren of verdere verzakkingen

na egalisatie van de vloer weer teruggelegd. Na nog een

zouden plaatsvinden, zodat aan de fundering gewerkt kon
worden.

laatste schilderronde konden de eveneens gerestaureerde
beelden van de H. Familie hun plaats weer innemen in hun
125-jarig onderkomen.

En inmiddels nadert de restauratie van de kapel stilaan
haar voltooiing. Na de constructieve ingrepen door de

De restauratie is financieel voor een groot deel mogelijk

aannemer zoals het verstevigen van de fundering, het

gemaakt door bijdragen van de provincie Limburg, de
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De kapel werd in 1894 gebouwd door André Sleijpen
uit Houthem, in opdracht van Bernardus Philippi. Drie
jaar voor diens dood liet hij de kapel optrekken als dank
voor de vele genezingen op voorspraak van St.-Gerlachus. Omdat er al een Gerlachuskapel in de buurt was,
is deze kapel gewijd aan de H. Familie. Het bouwjaar en
de initialen "B. Ph." zijn gegrift in de sluitsteen boven
de ingang. Eens in de vierjaar doet de kapel dienst als
rustaltaar tijdens de sacramentsprocessie. Ook dat
was een reden om de kapel op te trekken: de pastoor
vond tijdens de sacramentsprocessie de weg erg lang
en verzocht om een rustaltaar op te richten. Aan deze
wens gaf Bernardus Philippi, een godsdienstig en niet
onbemiddeld man, gehoor door op de hoek van zijn
weiland een kapel te bouwen.
De kapel is opgetrokken in mergel, op de ingangsboog
met het smeedijzeren hekwerk na, deze is gemetseld
in baksteen. De dakpannen zijn niet veel voorkomend
en gelegd in kruisverband. In de kapel is een altaar in
mergel opgetrokken met een uitgehouwen voorstel-
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ling van het Lam Gods. Ervoor ligt een fraaie tegelvloer
in mozaiek.
Op het altaar
stonden drie
gipsen beelden:
Maria met Kind,
Sint jozef en
het Heilig Hart
van jezus. Het
laatste beeld
keerde niet terug na de restauratie vanwege het afwijkende formaat. Het beeldje in de nis in de voorgevel is
vervaardigd door de heer Lemmens, een buurtbewoner. Dit gebeurde op het laatst van de twintigste eeuw.
Tot die tijd was de nis leeg. Zowel op de voorgevel als
op de achtergevel staat een kruis. Voor van mergel en
achter, tevens voorzien van een haan, in smeedijzer.

