SINT-AMANDUSKERK
door een schilddak afgedekt. De vloer van het
koor uit zwart en wit marmer, is vermoedelijk
nog 18e-eeuws, de trede waar voorheen de
communiebank op stond is boogvormig
afgewerkt. In het portaal liggen twee
uitgesleten grafzerken van Doornikse
kalksteen.

RONDGANG:

Kerkstraat 31 – 9630 Zwalm (Hundelgem)
Meteen zie je dat de aloude kerk in Balegemse
zandsteen ooit verlengd werd met één travee
en een gemetselde toren. In 1834 was dat,
zoals blijkt uit de datumsteen. Van de oudste
en oudere geschiedenis van de kerk weten we
weinig. Vanaf het einde van de 16e eeuw zijn
rekeningen voor herstellingen, enz.
teruggevonden. Dichtgemetselde vensters
verraden iets van de verbouwingen. De naam
van de parochieheilige spreekt voor zich: dé
missionaris bij uitstek van onze gewesten is
bisschop Amandus (gestorven in 684). Deze
kluizenaar, uit de buurt van het Franse
Bourges, kreeg op bedevaart in Rome de
ingeving om in onze streken het geloof te
verkondigen. Hij wordt meestal afgebeeld
met het evangelieboek en een kerkgebouw in
de hand, omdat hij in onze streken zoveel
kerken heeft gebouwd.
Kijkend naar het grondplan bestaat de kerk uit
een enkelvoudige beuk en een rechthoekig
koor, dat iets smaller is dan de beuk. Daarom
zijn de twee zijaltaren, uit 1719-20, schuin
geplaatst. Beuk en koor zijn even hoog en
onder één doorlopend zadeldak afgedekt. In
de muur kan men boven de classicistische
calvarieportiek een tamelijk groot,
dichtgemetseld spitsboogvenster zien. De
torenspits is tamelijk slank. De sacristie is

1. Het portiekaltaar van Sint-Amandus heeft
twee slanke Korintische zuilen, een rugwand
met drie horizontale banden in reliëf en een
vrij diepe nis met een buste als reliekhouder
in rococostijl, vermoedelijk van rond 1738. De
gewelfde tombe draagt een verguld
Christusmonogram. De twee porseleinen
vazen (17 cm) in neorococo stijl zijn uit het
midden van de 19e eeuw. Het altaar wordt

bekroond met een beeld van Sint-Amandus in
nis.
2. Het altaar van Onze-Lieve-Vrouw is
nagenoeg identiek aan dat van Sint-Amandus.
De tombe heeft een verguld Mariamonogram.
In de nis van de portiek staat een reliekhouder
van Sint-Hubertus, het originele en in de
bekroningsnis een beeld van Moeder Anna
met Maria. De twee porseleinen vazen in
empire stijl stammen uit het begin van de 19e
eeuw.

bij de verlenging van de kerk in 1834.
Misschien zijn de huidige ballustertjes er een
overblijfsel van. Het sinds 1980 beschermde
orgel is uit de 18e eeuw.

3. In het hoofdaltaar dateert de portiek van de
17e eeuw. De bekroning met de duif in
stralenkrans en de vazen dateren van einde
18e eeuw. De tombe is geschilderd en de twee
paar vrijstaande zuilen zijn wellicht uit de 19e
eeuw. Het trommeltabernakel is vroegrococo
uit het midden van de 18e eeuw en heeft een
hoge sokkel, zijwaartse voluten en gewelfde
bekroning, een verguld deurtje met ciborie,
omring door stralen wolken en cherubs. Het
17e-eeuwse schilderij ‘Aanbidding der
koningen’, werd naar Rubens geschilderd. De
koorlambrisering, met ingebouwd
koorgestoelte, is uit de 18e eeuw. De
lambrisering van geverfd hout omvat
paneelwerk met korintische pilastertjes.
4. De preekstoel, met zijn laatrenaissance
kuip uit de 17e eeuw. Op de reliëfs zien we de
vier evangelisten, gescheiden door gegroefde
korintische pilasters. Het rugpaneel, met een
medaillon van O.L. Vrouw, is van de 18de
eeuw. Vermoedelijk ging bij de verbouwing
in de 18e eeuw het paneel met de Christus
Salvator Mundi verloren.
5. De bruin geverfde eikenhouten biechtstoel
uit het midden van de 18e eeuw is drieledig
opgebouwd. Het middelste deel springt een
weinig vooruit en is voorzien van een
driehoekig fronton. De segmentboogvormige
dubbele trede is wellicht toegevoegd in het
begin van de 19e eeuw.
6. De marmeren doopvont uit de 17e eeuw
met koperen deksel omvat een gegroefde zuil
en dateert uit het begin van de 19e eeuw.
7. Het oorspronkelijke doksaal, vermeld in de
kerkrekening van 1728-1730 werd
hoogstwaarschijnlijk volledig weggebroken
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