ONZE-LIEVE-VROUWKERK
Langemunte 32 – 9630 Zwalm (Sint-MariaLatem)
“Groots of sober, het doet er niet toe, SintMaria-Latem kan prat gaan op zijn
vroeggotische Onze-Lieve-Vrouwkerk”. (E. De
Meyere) De precieze geschiedenis van de
bouw van dit monument in Scheldegotiek
kennen we niet. Ze werd hersteld in de 17e
eeuw, allicht na de godsdiensttroebelen van
de 16e eeuw.
Op een schets uit de 18e eeuw wordt de kerk
voorgesteld als een éénbeukige kruiskerk met
vieringtoren. Dit zonder twijfel fraaie geheel
bleef onaangeroerd tot het begin van de 20e
eeuw, toen, na heftige discussie tussen
modernisten en behoudsgezinden, de
eerstgenoemden toch het laatste woord
kregen. Van 1906 tot 1910 wordt ter
vervanging van het oude schip een
driebeukige benedenkerk gebouwd, aldus E.
De Meyere in ‘Beschermde kerkjes in Zwalm’.
Sinds 1943 is het een beschermd monument.
Het vroeg gotische koor en de achtkantige
vieringtoren (in Ledische
zandsteen) dateert men in de 13e of de 14e
eeuw.
De toch wel geslaagde en goed geïntegreerde
nieuwbouw van het begin van onze eeuw was
het werk van architect A.R. Janssens. Over de
toren schrijft onze gids Edith de Meyere :
“Dankzij de gotische lichten en het
cilindervormige flankeertorentje, gevat
tussen koor en transept (of kruisbeuk), krijgt
dit bedehuis een verfijnde, elegante toets.
Hier en daar vinden we zelfs verrassende
elementen, zoals in de zuidelijke
transeptgevel, waar zich een dichtgemetseld
spitsboogportaaltje, gedeeltelijk van
zandsteen, bevindt en waarvan de sluitsteen
en de aanzet van de waterlijst gebeeldhouwd

zijn met een mensenhoofd. Ook de
kraagstenen van de geveltoren zijn
uitgewerkt in mensenhoofden”. Let op de
prachtige smeedijzeren kruisen op koor en
toren.

RONDGANG:

1. Bekijken we even het harmonisch geheel,
mooi en rijk aangekleed. Binnen zie je nog
beter hoe de nieuwbouw van 1906 – de
zijbeuken en de verlenging van het schipgoed aansluit bij de oude kerk uit de 13e - 14e
eeuw, die dus echt kruis vormde (zoals nu nog
Rozebeke). De oude bevloering is bewaard.
2. Wie de neogotische kruisweg van de O.L.
Vrouw-kathedraal van Antwerpen kent, zal in
deze neogotische kruisweg een kopie
herkennen, tot de tronies toe van de soldaten.
3. Hier en aan de overzijde eikenhouten
biechtstoelen uit de 2e helft van de 18e eeuw,
hier met de figuur van de berouwvolle Petrus
in het medaillon, aan de overkant met Maria
Magdalena.

We staan voor het portiekaltaar (begin 17e
eeuw) van Sint-Anna en Sint-Bartolomeus.
Van de apostel zien we boven een beeld uit
de 16e of 17e eeuw. Van Sint-Anna is hier
niets te zien, omdat een vroeger O.L.
Vrouwaltaar naar hier verhuisde, te zien aan
het schilderij van de H. Familie, werk uit de
17e eeuw, vermoedelijk met het portret van
de schenker.
4. Het 18e-eeuws calvariekruisbeeld hing
oorspronkelijk buiten.
5. Dit schilderij ‘Graflegging van Christus’, 17e
of 18e eeuw, was de zevende statie van een
ommegang van O.L. Vrouw van de Zeven
Weeën.
6. Hoofdaltaar uit 1651, in rococostijl, met
beneden de afbeelding van het Lam Gods, op
het boek der zeven zegels (een verwijzing
naar Apocalyps, hoofdstukken 6 – 8). In het
tabernakel een zeer mooi reliëf van het offer
van Isaak door Abraham, voorafbeelding van
het offer dat Jezus bracht. Het eikenhouten
koorgestoelte dateert uit de 17e eeuw, de
lambrisering is van midden 18e eeuw. Langs
de mooie rocococommuniebank uit het
midden van de 18e eeuw verlaten we het
koor.
7. Blikvanger in de kerk is de uitzonderlijke
preekstoel (einde 18e eeuw). Op het voetstuk
staat Maria met Kind, dat met zijn kruis de
slang op de aardbol verplettert. Twee
vijgenbomen en twee palmbomen
ontspruiten uit het voetstuk. De
opengewerkte trapleuning is versierd met
korenaren, wijngaardranken en twee
medaillons met allegorieën: het
geblinddoekte Geloof en op het anker de
Hoop. Op de pilaster tussen beide een
medaillon met de Ark des Verbonds, omgord
door ’n doek, verwijzing naar het
middeleeuws motief van de (voor Christus
blinde) synagoog. Op de kuip afbeeldingen
van Christus als de Goede Herder met het lam,
Koning David met zijn harp, en Mozes met de

tafel der Tien Geboden. Op het rugpaneel
staat de Moeder van smarten. In het klankbord
zien we de symbolen van de vier evangelisten
en de trofee met kruis, pauselijke kruisstaf,
tiara en boek.
8. In de noorderzijbeuk: portiekaltaar uit
1654, met- uit de 18e eeuw – de afbeelding
van de Moeder Gods op maansikkel en
wereldbol ( Apok. 12, 1 ) en het schilderij
‘Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkrans’(Vlaamse school, 17e eeuw). Het
gekleed Mariabeeldje is uit de 19e eeuw.
9. In de stemmige vijfhoekige doopkapel staat
een marmeren doopvont uit de 18e eeuw.
(Met dank aan de KTRO)
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