SINT-GANGULPHUSKERK
werd op het einde van de 17e of het begin van
de 18e eeuw aangebracht.
“Bemerk ook het kleine klokkentorentje,
dakruiter genoemd, dat als het ware te paard
zit op het hoge spitse zadeldak van het schip”
(aldus Edith De Meyere in de brochure
‘Beschermde Kerkjes in Zwalm’). Met
uitzondering van de westgevel is de kerk
sinds 1936 beschermd.
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Sint-Gangulphus zou volgens
levensbeschrijvingen uit de 9e of 10e eeuw
een edelman geweest zijn aan het
Merovingische hof in de streek van Langres en
Avallon, in de 8ste eeuw. Hij zou, terugkerend
van een veldtocht, zijn vrouw betrapt hebben
op overspel met een priester, die daarom
Gangolf (Genou, Gendoulph, Gandouffe)
vermoordde. De heilige wordt aangeroepen
door bedrogen echtgenoten. Zijn verering was
erg verspreid in het middeleeuwse Frankrijk
en waaide vandaar over naar onze streken.

De Sint-Gangulphuskerk is één van de mooie
pareltjes aan de kroon van de Zwalmstreek.
Ligging en gebouw, buiten en binnen, spreken
voor zichzelf. Meteen zie je dat de kerk heel
oud is - bijna volledig in Doornikse steen maar van haar geschiedenis weten we weinig
af. Vermoedelijk was de eerste kerk een
romaans zaalkerkje dat door de eeuwen heen
werd veranderd en vergroot. Om stelselmatig
deze verschillende bouwperiodes te volgen,
vertrekken we vanaf de zuidgevel (met
calvarie). Hier vindt men omzeggens het
patroon terug van het oorspronkelijk
zaalkerkje, namelijk een gedichte ingangsdeur
evenals enkele toegemetselde romaanse
rondboogvensters.
Het koor is een uitbreiding uit de 14e of de
15e eeuw. Hiervoor werd de oostgevel van de
beuk doorbroken en verhoogd, zodat men een
respectabele hoogte bereikte voor de
uitbouw eigen aan een gotisch koor. Later,
vermoedelijk in de 17e eeuw, werd het dak
van de beuk verhoogd. De zuidelijke sacristie

RONDGANG:
“Verrassend is het interieur van dit kleine
bedehuis”, aldus nog Edith De Meyere, “men
staat versteld, niet enkel door de rijkdom van
het meubilair, maar eveneens door zijn

verfijnde vormgeving”. Als geheel dateert het
interieur uit 1762-1763, toen het met rococostucwerk werd versierd. Het plafond vergt de
aandacht. Dit is, tussen de dwarsbalken, in
18e-eeuws stucwerk met rechthoekige
panelen uitgewerkt. Een fijn rocaillemotief
zoomt de vier plafonddelen af. Het gotische
koor is een zee van licht waarin het 18eeeuwse geverfde houten hoofdaltaar straalt.
Ook de portiekvormige hoofd- en zijaltaren,
koorgestoelte en communiebank zijn het werk
van de 18e-eeuwse kerkvernieuwing.
1. Achteraan links staat de oude zandstenen
doopvont van rond 1600.
2. Tegen de linkerwand hangt het
gerestaureerde pronkstuk van de kerk, een
schilderij op paneel van 1615: ‘H. Gangulphus
en zes taferelen uit zijn leven.’ Het is een
volkse en realistische voorstelling van de
legende van Sint-Gangulphus. In het
middenveld staat de heilige als ridder
afgebeeld. Deze had in de linkerhand een
vogel, die later overschilderd werd. Rechts en
links gebeurtenissen uit zijn leven met
opschrift. Links boven: het huwelijk van de
ridder. Rechts boven: de heilige en zijn
gezellen vinden water. Links midden: de
heilige te paard met jongetje en hond. Rechts
midden: de overspelige vrouw van de heilige
verbrandt haar arm in het water van de
miraculeuze bron: de heilige omringd door
volk. Rechts onder: de minnaar van
Gangulphus ’vrouw vermoordt de biddende
heilige. (Edith De Meyere)

De koorlambrisering dateert van de late 17e
eeuw.
7. De zeskantige eiken preekstoel (17e eeuw)
is versierd met uitgesneden lijstwerk en
cartouches; tussen de vakken zien we
pilasters met vruchten en engelen.
8. Tegen de zuidermuur het schilderij
‘Calvarie’, oorspronkelijk een drieluik op
paneel van rond 1600, maar de twee
zijpanelen ontbreken.
9. In de kerk zijn ook verschillende
grafstenen, meestal uit marmer (17-18e
eeuw).

(Met dank aan de KTRO)

3. Rechts naast het schilderij een 18e-eeuws
gepolychromeerd houten beeld van de
patroon als ridder. Een typisch voorbeeld van
volkskunst.
4. De twee zijaltaren zijn toegewijd, links aan
O.L. Vrouw, rechts aan de H. Barbara.
5.Het dienstaltaar bevat prachtig
houtsnijwerk in rococostijl, van de 18e eeuw.
6. Het hoofdaltaar, een rococo-portiekaltaar,
is voor een plattelandskerk zeer mooi en rijk.
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