SINT-MARGARETHAKAPEL
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Bij het ontstaan van dit bedehuis, in de 11e
eeuw, onder patronaat van de Gentse SintPietersabdij, was deze kapel toegewijd aan de
H. Bartholomeus. In 1197 duikt SintMargaretha als patroon. De H. Margaretha was
een geliefde volksheilige in de
middeleeuwen, één van de 14 noodhelpers en
werd aangeroepen bij geboortes. Nog steeds
komen zwangere vrouwen en zieke kinderen
op de jaarlijkse bedevaartsdag 20 juli de
gunsten afsmeken van deze heilige
martelares. Wijlegem was lange tijd een
zelfstandige parochie die aanvankelijk door
de pastoors van Roborst en vanaf 1790 door
de pastoors van Sint-Blasius-Boekel werd
bediend. In 1829 werd de SintMargarethaparochie opgeheven en bij SintBlasius-Boekel gevoegd.

bekleed zadeldak met houten zeskantig
dakruitertje. De Sint-Margarethakapel is
uniek, niet alleen omwille van haar ligging en
sereniteit, maar meer nog om haar
kunsthistorisch belang: het is een gebouwtje
dat sinds de laatste bouwfase in de late 18e
eeuw geen belangrijke veranderingen meer
heeft ondergaan en daardoor een enig
voorbeeld is van landelijke architectuur met
toch een vrij rijk en waardevol koor. Het
gebouw geeft een goed idee van hoe
sommige kerkjes, die we vandaag bezoeken denken we aan Hundelgem of Beerlegem - er
oorspronkelijk moeten uitgezien hebben.

RONDGANG:

De kapel
Na de woelige jaren van de godsdiensttwisten
- vermoedelijk bleef de kapel gespaard kwam er een periode van verval. De kapel
deed vanaf 1593 zelfs even dienst als schuur.
In de tweede helft van de 17e eeuw werd ze
opgeknapt. In haar huidig uitzicht is de kapel
het resultaat van een bouwcampagne in de
18e eeuw, waarbij de overblijfselen van het
vroegere gotische kapelletje in de huidige
kapel werden geïncorporeerd. Het
rechthoekig zaalkerkje is georiënteerd. Het
telt vijf traveeën onder een met leitjes

1. Schandpaal van de heerlijkheid Wijlegem
wederopgebouwd met ter plaatse
aangetroffen fragmenten van een arduinen
schandpaal uit de 16e of 17e, volgens P. De
Win (her)opgericht door abt Gudualus van de
Sint-Pietersabdij door steenkapper S. Baeijens
in 1775.

2. Wapensteen van de Sint-Pietersabdij uit de
18e eeuw, in grijze Ecaussines-steen in de
kerkhofmuur, links van de ingangstrap. Het is
een ovalen wapenschild met afgebeeld de
drie sleutels, gehouden door twee ooievaars de één met sleutel in de bek, de andere met
zwaard; het wapenschild wordt bekroond met
de mijter en de kromstaf. Onderaan staan
twee bladvoluten.
3. Aan de oostgevel staat een calvariekruis
van geverfd hout onder een luifel. Het
oorspronkelijk 18e-eeuws kruisbeeld berust
thans in de parochiekerk van Sint-BlasiusBoekel en werd in 1996 vervangen door een
houten replica.

trommeltabernakel, twee pilasters met
vergulde kapitelen en een rijkelijk versierde
kroonlijst met twee engelen in borstbeeld. De
volledige koorwand is verfraaid met een
trompe-l'oeil, uit het eind van de 18e of begin
19e eeuw. De centrale nis bevatte een
verdwenen devotiebeeld. De
plafondschilderingen tonen twee brandende
harten in wolkenkrans. De twee rechthoekige
deuren naast het altaar leiden naar de berging
en de sacristie. In de nissen in trompe-l'oeil
erboven staan 20e-eeuwse plaasteren
beelden van O.L. Vrouw en Sint-Jozef.

4. De 18e-eeuwse zware opgeklampte deur in
de westgevel behield haar oorspronkelijk
beslag. Het bruin geschilderd houten doksaal
en het tochtportaal dateren uit eind 18e begin 19e eeuw.
5. De 18e-eeuwse kerkmeesterbank van bruin
geschilderd hout ten zuiden onder het
doksaal is in classicistische stijl.
6. Het interieur is gepleisterd en wit
geschilderd met een grijs geschilderde
lambrisering. Er liggen Gobertangevloertegels in portaal en koor, plavuizen van
Basècles in schip en rode baksteentegels in
berging en sacristie. Er zijn drie ijzeren
trekstangen in het tongewelf dat voorzien is
van panelen en lijstwerk. De centrale
klokopening is afgedekt met een houten
paneel beschilderd met putti in wolken en H.
Geest-duif. De kapelvloer bevat vier
grafmonumenten uit de 17e en 18e eeuw.
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7. Er zijn houten zitbanken langs de zijmuren.
8. De communiebank in rococostijl dateert uit
het laatste kwart der 18e eeuw. De
rococomotieven zijn witgeschilderd. Het
centrale medaillon toont het Lam Gods op een
kruis.
9. Het portiekaltaar heeft een gemarmerd
hoofdgestel en tombe, een
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