SINT-DENIJSKERK
Vredesplein 36 – 9630 Zwalm (Sint-DenijsBoekel)

Ben
ader de kerk liefst van de benedenkant, 28
trappen leiden naar kerk en kerkhof. De kerk
is gebouwd in de 12e eeuw en was een
eenvoudige kapel, afhangend van het kasteel
dat ook op de (kunstmatige) hoogte stond. Op
het einde van de 15e eeuw groeide de kapel
uit tot een kruisvormige kerk met toren in het
midden, maar eigenaardig is wel dat pijlers
van de toren niet in een vierkant maar in een
rechthoek staan. Van die bouwperiode heeft
de huidige driebeukige kerk enkel nog de
toren, het koor en twee oorspronkelijke
kruisbeuken, die sinds 1975 als monument
beschermd zijn. De oude kruisbeuken kan
men goed onderscheiden van de goed
bedoelde neogotische nieuwbouw uit 19011902, werk van architect Henri Vaerwijck. Wat
toen afgebroken werd, was een in
renaissancestijl verbouwde laatgotische kerk.
De toren is een houten dakruiter, die ook
oorspronkelijk zeskantig was.

RONDGANG:

1. Kijken we even goed naar de as en de
verhoudingen, dan zien we dat het grondplan
van de vieringtoren uit de haak staat.
Neogotische glasramen zorgen voor sfeer. In
de muren steken geredde wapenstenen met
de schilden ( uit de 16e tot 18e eeuw) van de
familie Borluut, die het kasteel bewoonde.
Links van het altaar hangt het schild van Mgr.
Luysterman, bisschop van Gent.
2. Schilderij ‘Kruisafneming’ (17e eeuw) van
Antoon van den Heuvel (sommigen noemen
ook Jacob Van Oost de Oude). Daaronder de
herdenkingssteen, die herinnert aan de

nieuwbouw van 1901-1902 en de lijst van de
parochieherders

In de gewelven steken sluitstenen met de
wapenschilden van de familie Borluut.

3. Het koorgestoelte (hier geplaatst sinds de
liturgievernieuwing), biechtstoelen en ander
meubilair dateren hoofdzakelijk van de
vernieuwbouw van het begin van deze eeuw,
toen het oud meubilair werd verwijderd. Het
neogotisch werk van Remi Rooms, die we ook
elders in de Zwalmstreek aan het werk zien:
twee biechtstoelen (1901), twee zijaltaren
(1903), koorgestoelte (1903-1904),
hoofdaltaar (1909) en doopvont (rond 1910).
In de gewelven steken hier en aan de
overkant sluitstenen met de symbolen van de
evangelisten.

10.Neogotische doopvont uit blauwe
hardsteen met koperen deksel. In de
glasramen het doopsel van Christus en de H.
Familie. Links naast de doopkapel een
Christusafbeelding met de tekst uit de liturgie
van de Goede Week: “Mijn volk, wat heb ik u

misdaan, antwoord Mij, ziet of er ene smart is
als de Mijne”.

4. Neogotisch beeld van Sint-Hubertus met
onderaan een relikwie (1701). De heilige
wordt hier druk vereerd en op zondag 7
november houdt Sint-Denijs-Boekel een
ruiterommegang met zegen. Links een kopie
van O.L. Vrouw van Kerselare, een
bedevaartplaats in de buurt (Oudenaarde).
5. Over een oude grafsteen stappen we naar
het altaar van Sint-Denijs, hier aanroepen
tegen astma, bronchitis en borstziekten.
6.Op het neogotisch wit stenen altaar - een
werk van R. Rooms - afbeeldingen van
‘Calvarie’, ‘Het laatste avondmaal’ en ‘de
Aanbidding der wijzen’. De wanden zijn
bekleed met talrijke grafzerken (17e tot 19e
eeuw). De mahoniehouten priesterzetel is 18e
of 19e-eeuws.

(Met dank aan de KTRO)

7.In het dienstaltaar werd de neogotische
communiebank van R. Rooms verwerkt.
Eucharistische symbolen als het Lam, kelk,
arend en toonbroden.
8.Preekstoel (begin 20e eeuw) uit witte
delfsteen, met de vier evangelisten.
9.Onze-Lieve-Vrouwaltaar, met twee titels uit
de Marialitanie en een schilderij van SintDominicus voor O.L. Vrouw (begin 20e eeuw).
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