DORPSKERN PAULATEM

Paulatem was tot de fusies van 1970 de kleinste
gemeente van Oost-Vlaanderen. Ook vandaag zijn er
nog altijd maar 123 Paulatemnaren.
De Paulatemstraat (what’s in a name) is zowat de enige
bewoonde straat, zowat de enige straat überhaupt. Je
bent er zo voorbij, maar toch loont het even de moeite
halt te houden in dit dorpje dat een uitstekend beeld
geeft van hoe de kleine Vlaamse plattelandsdorpjes er
in ver vervlogen tijden moeten hebben uitgezien.
De Sint-Gangulphuskerk is een 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. Dit kerkje is de eerste Zwalmse kerk die
door de Belgische overheid werd beschermd, in 1936
al, samen met onder meer de machtige SintWalburgakerk van Oudenaarde en voor veel bekendere
Zwalmse kerken als die van Roborst of Rozebeke.
Links de prachtig gerenoveerde pastorie en er
rechtover typische Vlaamse dorpshuisjes.
De hoeve rechts van de kerk was tot de fusie in 1970
het gemeentehuis. En alle buren konden er ook terecht
voor een pilsje na de mis. Zo ging dat in die tijd.

Even voorbij de kerk, op je linkerkant als je richting
Beerlegemsebaan wandelt, staat het armenhuisje. Dit
huisje uit 1886 maakt deel uit van het patrimonium van
het kasteel. Het huis dankt zijn naam aan het feit dat
vroeger armen hier onderdak konden krijgen. Het
gebouwtje deed ook dienst als weeshuis en hospitaal.
Nu is het heringericht als boerenhuis gelegen achterin
een moestuin.
Wat verderop kan je een mooie glimp opvangen van
het kasteel Ten Bieze.
Zo dat was Paulatem. Een kort bezoek, maar je vergeet
het wellicht nooit. Kleiner dan dit vind je ze nergens.
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