SINT-PIETERSBANDENKERK
en parochie volgen doorheen de eeuwen:
ontsnappend aan de beeldenstorm, maar korte tijd
later prooi van gewapende roversbenden uit het
land van Aalst.

Brouwerijstraat – 9630 Zwalm (Dikkele)
In de landelijke dorpskom, sinds 1980 beschermd
als dorpsgezicht, staat de eenbeukige
neoclassicistische kerk, toegewijd aan SintPietersbanden. Die patroonsnaam dateert van de
19e eeuw. Van oudsher was dit een SintPieterskerk. In 991 is er al sprake van Dikkele en
zijn kerk, toegewijd aan de H. Petrus. Dat lezen we
in een schenkingsakte, waarin dame Oydala dorp
en kerk schenkt aan de Sint-Pietersabdij van Gent.
Later, in de 16e eeuw, duikt een nieuwe
patroonsnaam op, Sint-Antonius, die meer de
devotie van het volk en… zijn geldbeugel
aansprak. Tijdens de 19e eeuw wordt de aloude
patroon in ere hersteld, maar allicht omdat er al
teveel Sint-Pieterskerken waren voegt men eraan
toe: ‘Sint-PietersBANDEN’, een verwijzing naar een
verhaal uit de Handelingen van de Apostelen:
Petrus en de anderen worden wonderbaar uit de
gevangenis bevrijd (hoofdstuk 5, 18-23).

In de rijk gedocumenteerde brochure ‘Dikkele’
(1988) - waaruit wij voor deze tekst putten kunnen we de bewogen geschiedenis van de kerk

De geschiedenis doorheen de 17e eeuw is een
verhaal van moeizaam proberen om de kerk weer
uit te rusten en aan te kleden, maar in 1688 is de
kerk nog altijd in een erbarmelijke toestand. De
18e eeuw brengt beterschap. Uiteindelijk zal men
vanaf 1840 de kerk volledig heropbouwen: van
1840 tot 1857 de benedenkerk - zie de datum
1857 op een van de moerbogen-, in 1864 de
sacristie en nog eens later, vanaf 1872, bouwde
men het koor nieuw, naar een ontwerp van
architect De Perre-Montigny. Van de vroegere
tijden, uit 1758-63, dateert enkel nog de
zuidelijke sacristie. Ze is goed beveiligd met een
eikenhouten deur met ijzerslag. Bekijken we, voor
we binnengaan, nog even op de gevel van de kerk
het beeld van Sint-Antonius, een tijd lang
concurrerende patroon van de parochie.

RONDGANG:

schilderij met de H. Antonius van rond 1725,
vermoedelijk van Louis Cnudde.
4. We stappen voorbij het altaar van de H. Antonius
naar het smalle rechthoekige koor met driezijdige
afsluiting. Het dienstaltaar en de credenstafel uit 1970
verwerken midden- en zijpanelen uit een
communiebank van het klooster te Welden.
Houtsnijder August Schools maakte er een mooie
lezenaar en het kruis op de preekstoel bij. Na de
invoering van de nieuwe liturgie werd het koor hier op
een geslaagde wijze herschikt: de communiebank en
het koorgestoelte- net zoals de biechtstoel van einde
18e eeuw- schoven iets dichter bij het oude hoogaltaar.
Ook de lambrisering dateert uit die tijd. In de nissen
zien we de beelden van Petrus (met boeien!) en Paulus,
van het H. Hart en O.L. Vrouw. Links hangt het schilderij
‘Laatste avondmaal’ uit de 17de eeuw, misschien wel
van Pourbus de Jongere, rechts een ‘Bewening van
Jezus’, van rond 1700. Hier liggen ook enkele oude
grafstenen.
5. Van de preekstoel dateert enkel de kuip uit 1642.
Trap en onderstuk maakte men later, waarschijnlijk
toen de preekstoel zijn plaats moest krijgen in de 19eeeuwse nieuwbouw.

Maken we even tijd voor een totaalindruk van de
neoclassicistische kerk met een pleistergewelf waarvan
de moerbogen rusten op neoklassiek consoles. In het
koor is die stijl nog meer uitgewerkt, met gegroefde
pilasters, korintische kapitelen en vier nissen. De
nuancering van de tinten, vooral in het koor, is
opvallend.
1. De eerste heilige, die we binnen tegenkomen, is ook
weer Sint-Antonius: links zien we het varkenshok,
waarin het varken werd opgesloten dat op het feest
van Sint-Antonius per openbaar opbod werd verkocht!
Sint-Antonius en zijn varken, het is een rare bedoening.
Oorspronkelijk heeft deze Egyptische stichter van het
monnikenwezen uit de derde eeuw niets van doen met
een varken, maar sinds de middeleeuwen wordt hij
druk aangeroepen als noodheilige, vooral tegen de
pest, ook van het vee, dus ook van de varkens…
2. De zwart marmeren doopvont, rechts achteraan, is
versierd met witmarmeren rozetten en dateert van
1840. Waarschijnlijk stond er voor deze een koperen
doopvont op een smeedijzeren voet.
3. We wandelen voorbij de biechtstoel van het einde
van de 18e eeuw, met in het medaillon de op
biechtstoelen vaak voorkomende Sint-Petrus, huilend
over zijn verloochening van Jezus. Daarnaar verwijst de
haan: ‘Nog voor de haan kraait, zult gij Mij tweemaal
verloochenen’. Boven de biechtstoel hangt een

6. Aan de westzijde, boven het portaal, vinden we het
doksaal terug. Het steunt op vier engelenconsoles en is
voorzien van een borstwering met spijlen.
Waarschijnlijk is het orgel van de hand van
orgelbouwer P.J. Vereecken uit Gijzegem en dateert het
uit de ambtsperiode van pastoor Dooreman (18571881). Het is een orgel met vrij veel grondspelen
(achtvoetsregisters) en sluit daarmee aan bij een
romantische stijl van dispositie. Het werd onlangs
volledig op punt gesteld.
(Met dank aan de KTRO en Frydda Van de Velde)
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