O-.L-.VROUW BEZOEKING
gesproken worden. Het dak van de beuk en van de
toren waren afgebrand. In het begin van de 17de
eeuw zijn belangrijke herstellingen en uitbreidingen
doorgevoerd. In de 18de eeuw zorgde men verder
voor de verfraaiing van het interieur. In het begin
van de 19de eeuw recupereerde men heel wat
stukken uit de cisterciënzerinnenabdij van
Maagdendale te Oudenaarde, zoals de twee
marmeren zijaltaren (1781-1782) en de lambrisering
van de beuk met bijbehorende koorgestoelte (17811788).

Rozebekeplein 13 – 9630 Zwalm (Rozebeke)
De ‘Kathedraal’ van de Zwalm(streek)
Weinig gebouwen bevatten zoveel sporen van
verschillende bouwstijlen en periodes als deze kerk,
ook wel de kathedraal of de basiliek van de
Zwalm(streek) genoemd. Deze Mariakerk is een van
de oudste bedevaartskerken van ons gewest.
Ook het overwegend 17de en 18de eeuws interieur is
bezienswaardig: hoogaltaar, kansel, biechtstoelen,
beeldhouwwerk hebben meer aandacht gekregen
dan in een andere dorpskerk.
Deze ‘Kathedraal’, met het kerkhof en de
omheiningmuur is een beschermd monument sinds
1938.
De legende van Rozebeke
Bij
de oorsprong van een bedevaartskerk past een
vrome legende. Twijfel en onenigheid heersten
onder de bevolking omtrent de plaats waar men de
kerk zou oprichten. Sommigen wilden ze op de
heuvel waar nu de Vijf Lindenkapel staat, anderen
wilden ze in het dal. Het dal, waarin de Gentse SintPietersabdij domeinen liggen had (zo zou de realiteit
achter de legende verklaard kunnen worden) was
bezaaid met vlas. Ook op de plek waar de kerk
vandaag staat. En zie, ’s anderendaags was het rijp
en gesleten. Door dit miraculeus teken kon er geen
twijfel meer bestaan.
Korte historiek
De muren in veldsteen met de daarin nog
voorkomende romaanse lichten, herinneren aan de
eerste, laat-romaanse zaalkerk die hier in de 11de12de eeuw werd opgericht (nu het schip). De
vroeggotische dwarsbeuk met vieringtoren dateert
wellicht uit de 13de eeuw, het hooggotische koor uit
de 14de - 15de eeuw. De godsdienstoorlog heeft
zware schade teweeggebracht (in 1565 en in 1579).
Maar van een eigenlijke vernieling kan niet

In 1164 was het dus dat die Sint-Pietersabdij aan de
kerk een Onze-Lieve-Vrouwebeeld schonk waaraan
nadien nogal gauw miraculeuze eigenschappen
werden toegeschreven. Dit beeld ligt aan de
oorsprong van de Mariadevotie en bedevaart in
Rozebeke. De bloei van de bedevaart gaf
ongetwijfeld aanleiding tot vergroting van de kerk.
Ruim vierhonderd jaar al komt men hier op
bedevaart. De Rozebeekse Onze-Lieve-Vrouw
ontfermt zich over roosziekte en pest. Op zondag na
2 juli is er rozenwijding en processie. De volgende
zondag is er de zegening van ruiters en
paardenommegang.
RONDGANG:
Rozebeke geldt nog steeds als een
erfgoedhoogtepunt van onze streek. In welke kerk
heb je ooit, in het deel voor de gelovigen, een zo
mooie en rijke bekleding aangetroffen? Van de
massieve toren is hier binnen niets te merken: de
kruisvormige kerk ademt ruimte.
De vlakke zoldering van het schip werd in 1721 – het
jaartal staat boven het orgel – met sierlijk bezetwerk
in regence-stijl afgewerkt en zonder omhaal liet men
de nieuwe zoldering het gotische westelijk raam in
tweeën snijden.
1.Het koorgestoelte in Lodewijk XVI-stijl is afkomstig
uit, of was toch bestemd voor, de benedictessenabdij
van Maagdendale in Oudenaarde. Na de afschaffing van
de abdij in 1796, door de Fransen, kon de kerk het
kopen in 1807.
2.Doopvont uit de 15de of 16de eeuw, in zandsteen met
koperen deksel uit 1842.

naast het hoofdaltaar is wellicht de H. Bernardus (17de
eeuw). Op de rechtersokkel naast het hoofdaltaar
vinden we het 17de eeuwse beeld van de Heilige
bisschop. Het doek ‘Aanbidding des herders’ is werk
van Antoon van den Heuvel (Gent) uit 1649.
8. We bewonderen de Calvariegroep: Maria en
Johannes bij de gekruisigde Jezus, voorheen buiten de
kerk, later in de pastorietuin, na restauratie gered. De
gekruisigde Jezus is van de hand van Joos de Meyere,
uit 1623-26, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jan dateren uit
de 17de eeuw en tonen nog sporen van beschildering.
Verder in het koor ook het beeld ‘Christus in het graf’
(1673, Pieter De Voocht, Gent) Voordien aan de
oostgevel van het koor, nadien in een gedeelte van de
doopkapel, later overgebracht naar het museum te
Zottegem, in 1970 terug in de kerk.
Schilderijen in het koor zijn ‘Bezoek van Maria aan haar
nicht Elisabeth’ (ca. midden 17de eeuw , gerestaureerd
ca. 1967) en ‘Sint-Anna te Drieën’ (17de eeuw,
eveneens gerestaureerd ca. 1967.)
9. Onze-Lieve-Vrouw van Rozebeke. Het 15de-eeuws
beeld, waarnaar men hier op bedevaart komt, werd
‘herkapt’ en verminkt voor aankleding. Het staat op een
troon uit 1669, werk van Pieter de Voocht.
10. Beeld van Sint-Anna-ten-Drieën van voor 1624, op
sokkel rechts van noordelijk altaar.
3.De preekstoel, werk uit 1733 van Damianus de
Staercke (Nederbrakel), is merkwaardig: hij wordt
gedragen door een vrouw, bekleed met attributen van
de priester, de bijbel in de hand, terwijl engelen de
pauselijke tiara dragen: symbool van ‘Onze Moeder de
Kerk’. Verder zien we nog de symbolen van de vier
evangelisten.
4. Deze en de biechtstoel aan de overkant zijn ook
werk van D. de Staercke, rond 1740. We staan voor één
van de twee zij-altaren, die samen met de
muurbeschotten rond 1810 konden overgekocht
worden, ook uit de abdij van Maagdendale. De tombe
met de wapenschilden, verwijst naar de abdij en naar
de laatste abdis met hun wederzijdse spreuken op
banderol: “malo mori quam/ foedari” (liever sterven
dan ontaarden)en “dulciter et caut”’ (zacht en bedacht)
dezelfde als op de houten muurbekleding van de beuk.
Extra aandacht verdient het wel aparte 15de-eeuwse
beeld van Sint-Maarten met het harnas van de soldaat
(het zwaard verdween) en het bisschopsgewaad. Hier
ook beelden van Sint-Jan de Doper (1653-1654,
Jacques du Bis) en Onze-Lieve-Vrouw (15de eeuw en
1611-1612)

11. noordelijk zij-altaar toegewijd aan O.-L.-Vrouw en
Sint-Anna.
12. Verder in deze linkerzijbeuk een beelden van:
Onze-Lieve-Vrouw met kind Jezus (16de of begin 17de
eeuw) in de centrale nis van het noordelijk zijaltaar,
Sint-Anna te Drieën (begin 17de eeuw, voor 1624?) op
sokkel rechts en de profeet Isaias (1653-1654, Jacques
du Bis) die het oude testament symboliseert, als
tegenhanger van Sint-Jan de Doper die in de
rechterzijbeuk staat.
13. Terugkerend naar de uitgang kijken we op naar het
orgel uit 1865-66, werk van P.A. van Dinter (Maaseik),
dat op restauratie wacht.
(Met dank aan Sven Vermassen en de Cultuurdienst van
de gemeente Zwalm)

5. De communiebank (1770-1772) en de
koorlambrisering zijn in wit en zwart marmer.
6. ‘Jezus in zijn graf’, van Pieter de Voocht (Gent), rond
1670.
7. We staan voor het prachtige barokaltaar uit 1645.
Bovenaan staat een Mariabeeld uit 1654 Van Jacques
Du Bis. Het beeld van de monnik op de linkersokkel
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