SINT-MARTINUSKERK
terwijl de in 1777 nieuw aangebouwde sacristie van de
oude kerk werd behouden. Wellicht is tegelijkertijd ook
het koor vernieuwd en behouden. Er is immers, in
tegenstelling tot tussen schip en koor, geen verticale
naad in het metselwerk tussen sacristie en koor.
Tijdens de ambtstermijn van pastoor Gustaaf Verdonck
(1970-1993) zijn prachtige glasramen geplaatst, het
dak en de goten vernieuwd alsook een uurwerk op de
toren geplaatst. Het bovenlicht boven de
steekboogdeur is opgevuld met een modern reliëf,
gesigneerd Gemeen.

Bareelstraat 3 – 9630 Zwalm (Meilegem)
De vroegere kerk
Het eerste stenen kerkgebouw dateerde uit de 11e of
12e eeuw. Het was waarschijnlijk een schamel
eenbeukig romaans kerkje met een ruitertorentje, zoals
te zien is op de kaart van Horenbault van 1596. Ze was
opgetrokken in Doornikse kalksteen. Bewijs hiervan is
het voetstuk van de romaanse doopvont dat nog altijd
aan de ingang van de kerk ligt, vroeger de
champetterssteen genoemd, omdat deze van op de
steen na de mis zijn aankondigingen deed aan de
parochianen. In 1784 werd het oude kerkje afgebroken.
Een deel van het interieur werd gerecupereerd:
preekstoel, biechtstoel, kruisbeeld van de calvarie,
borstbeeld van Sint-Martinus en Sint-Martinus deelt
zijn mantel met de kreupele bedelaar. Ook de
grafplaten in de vloer van de oude kerk werden
gerecupereerd.

De huidige kerk
De plannen van de huidige kerk in classicistische stijl
dateren van 1784 en werden gemaakt op initiatief van
pastoor De Leener, op dat ogenblik pastoor van
Beerlegem en deservitor in Meilegem. De bouw in
Scheldesteen is vermoedelijk in twee fazen gebeurd

RONDGANG:
Het schip is overwelfd met een tongewelf met
eenvoudige gordelbogen rustend op classicistische
consoles. Onder de vensters bevinden zich
segmentboogvormige nissen. Gelijkaardige
polychrome guirlande met cherub op de triomfboog.
Het koor heeft vier gecanneleerde pilasters met Ionisch
kapiteel en brede gordelbogen met stucwerk met
bladmotief. De muur tussen de twee oostelijke
pilasters van het koor is bekleed met een triomfmantel
waarvan de sieraden bovenaan vast gehouden worden
door twee engeltjes op wolken. Boven de mantel, in het
middenvak van het gewelf, is een borstbeeld van God

de Vader afgebeeld. De muren aan weerszij van het
hoofdaltaar dragen decoratief gesculpteerd en deels
verguld stucwerk met de trofeeën van het Oude en
Nieuwe Testament. Op het gewelf bemerkt men
lijstwerk en een Heilige Geest-duif in stralen- en
wolkenkrans.
1. Het hoogaltaar dateert uit het einde van de 18e
eeuw, kort na 1784. Het tabernakel is mogelijk iets
ouder en dus opnieuw gebruikt. Het deurtje is
geflankeerd door twee knielende engeltjes.

9. Aan de zuidoostelijke gevel van koor is een
witgeschilderd houten Christusbeeld uit de 17e-18e
eeuw onder een houten luifel bevestigd.
10. De glasramen in het schip tonen heiligenfiguren
naar een ontwerp van G. Minjauw uitgevoerd door
atelier Mestdagh in de periode 1984-87. Ze zijn gevat
in een omlijsting met veelkleurige guirlande als
sluitstuk. De glasramen in het koor hebben een
geometrisch motief.
(Met dank aan Michel Duprez†)

2. Eikenhouten koorgestoelte in Lodewijk XVI-stijl uit
eind 18e eeuw.
3. Het altaar van Onze-Lieve-Vrouw is van geschilderd
en deels verguld hout. In een nis staat een gekleed
Onze-Lieve-Vrouwbeeld (18e of 19e eeuw). Bovenaan
bevindt zich het Oog Gods in een driehoek, omringd
door stralen en wolken.
4. Het zijaltaar van Sint-Martinus stamt uit dezelfde
periode als de andere altaren en is ongeveer
gelijkaardig aan het andere zijaltaar. In een nis staat de
buste van de Heilige Martinus uit beschilderd en
verguld hout, vermoedelijk van 1752 door J. Van der
Haeghen.
5. De huidige doopvont is uit het einde van de 18e
eeuw. De kolom is samengesteld uit veelsoortig
marmer, de kuip is geribd en er is een plat loden
deksel.
6. Gedeeltelijk behouden communiebank van
eikenhout van 1752 door J. Gimbersie uit Oudenaarde.
Ze werd in 1966 afgebroken en verplaatst.
7. De fraaie eiken kansel in rococostijl uit 1758 met
kuip op console en steektrap hangend aan de
noordelijke muur komt uit de voorgaande kerk.
Centraal op de preekstoel Sint-Martinus die zijn mantel
deelt. Verdere afbeeldingen in half verheven
beeldhouwwerk van Sint-Blasius als bisschop, de
Heilige Amelberga en de Heilige Helena.
8. Het tochtportaal met doksaal werd voor de nieuwe
kerk gemaakt op het einde van de 18e eeuw. Het
tochtportaal heeft een dubbele deur en twee
zijdeurtjes. Erboven bevindt zich een balustrade met
platte Louis XVI spijlen tussen korte pilasters. In het
midden een gebeeldhouwde groep uit de 17e of 18e
eeuw: “Heilige Martinus deelt zijn mantel uit”. Het
orgel stamt uit het einde van de 18e of het begin van de
19e eeuw. Er zijn drie bekroningselementen: in het
midden het borstbeeld van Sint-Martinus en twee
vazen die op een eenvoudige houten plank geschilderd
zijn.
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