Bethaniakapel
Historische parel in de Getevallei
Votiefkapel in natuursteen
Deze landelijke votiefkapel is goed bewaard. Je ziet traditionele bak- en
zandsteenstijl op een compacte vierkante plattegrond. De bleke Gobertangesteen vind je van de onderbouw, over de speklagen en vensteromlijstingen tot de kroonlijst.
De kapel heeft een tentdak met natuurleien, bekroond met een smeedijzeren kruis. Een met leien afgedekte luifel beschermt de bezoeker tegen regen.
foto notaris Alfred Minne, jaren 1930

De Latijnse tekst boven de toegangsdeur van de kapel herinnert aan
de oprichting. Ze bevat een chronogram: de rode letters in de tekst
stellen immers ook cijfers voor. Opgeteld vormen ze het jaartal 1659.
De vertaling van de Latijnse tekst: Bethanië heeft dit tot lof van Maria
Troosteres der Bedrukten gemaakt, bid voor ons.

Illustratie L. Wilmet, 1937

Historiek
1659

1975

De kloosterzusters van Bethania bouwen een kapel
ter ere van Maria, Troosteres der Bedrukten. Deze
augustinessen noemen hun klooster en kapel
‘Bethania’, naar de geboorteplaats van MariaMagdalena. De Troosteres der Bedrukten helpt
bij hoge koorts. Je steekt veldbloemen tussen het
traliewerk voor de vensters. Of je bindt een rood of
zwart lintje aan een tralie. Daarna maak je een lintje
van een voorganger los en neem je dit mee voor de
zieke, die het draagt tot de koorts verdwijnt.
Tijd om de kapel te renoveren. Rond de kapel legt
men een kasseipad aan. Dit maakt een ommegang
rond de kapel mogelijk.

1997

De familie Michiels schenkt de kapel aan de Parochiale
Werken Zoutleeuw vzw.

1999

De kapel wordt beschermd als monument. Ze heeft
religieuze, historische en volkskundige waarde.

2013

De directe omgeving van de kapel wordt opgeknapt
op initiatief van vzw De Vrienden van Zoutleeuw met
medewerking van de parochie Sint-Leonardus en de
stad Zoutleeuw. De ommegang wordt heraangelegd,
een nieuwe zitbank geplaatst en hagen geplant. Aan
het kruispunt worden 2 grote kwartsieten van Tienen
geplaatst, geschonken door de gemeente Hoegaarden.
Technische school Zonnegroen uit Zoutleeuw zorgt
voor de houten dragers van het infobord.

Unieke Ligging
Deze bijzondere plek staat in een vrijwel ongerepte Getevallei, langs de oude heirbaan van
Zoutleeuw naar Tienen. Het huidige landschap
rond de Bethaniakapel verschilt erg weinig van
het landschap op de Ferrariskaart uit 1775. Het
patroon van wegen, waterlopen, hagen en bomenrijen wijzigde amper.
De oude kaphagen met meidoorn en es, die de
kapel ﬂankeren, herbergen heel wat dier- en plantensoorten. We vinden er wilde rozenstruiken, zingende geelgorzen en de zeldzame wijngaardslak.
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