WIJLEGEM
Kapel – schandpaal – windmolen – Wijlegemhoeve – Hof Te Weylegem

Wijlegem 2 – 9630 Zwalm (Sint-Denijs-Boekel)
geboortes. In 1385 was er al sprake van
het "Hof te Wijlegem", dat door de SintPietersabdij werd verpacht.

De volledige omgeving van de SintMargarethakapel is beschermd als
cultuur-historisch landschap. Elke
vierkante centimeter ademt hier een
monumentale waarde uit. En toch is dit
tegelijk ene dorpszicht.
Het gehucht Wijlegem was zelfs eventjes
een zelfstandige gemeente tussen 1795
en 1808. Op dat moment werd Wijlegem
bij Sint-Denijs-Boekel gevoegd. Het had
toen een oppervlakte van 0,89 km² en
telde 62 inwoners.
Wijlegem was tot 1829 ook een
zelfstandige parochie, waarvan de kapel
eerst door de pastoor van Roborst werd
bediend en vanaf 1790 door die van SintBlasius-Boekel.
Nooit hebben er meer woningen gestaan
dan de huidge behuizing. Het ‘dorp’
concentreerde zich wellicht rond de vele
knechten en medewerkers van beide
hoeves.
De oorspronkelijke villa Wijlegem werd in
1040 geschonken aan de SintPietersabdij van Gent, die de streek
ontgon. In 1108 werd al melding gemaakt
van een kapel, gewijd aan SintBartholomeus. Later, 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

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 bekleed zadeldak met
houten zeskantig dakruitertje. De SintMargarethakapel 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 religieuze
architectuur. Het gebouw geeft een goed
idee van hoe sommige kerkjeser
oorspronkelijk moeten uitgezien hebben.
Voor de kapel de 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 SintPietersabdij door steenkapper S. Baeijens
in 1775.
Links aan de inkompoort van de kapel de
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.
Wat verderop ook de Vinkemolen en een
prachtig vergezicht over zowel de vallei

van de Boekelbeek als over de vallei van
de Zwalmbeek.
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