SINT-DYONISIUSKERK
Aandachttrekkers zijn de vier Toscaanse zuilen, de
drie gelijke altaren in rode marmer, met het
schitterend hoofdaltaar en de twee zijaltaren, de
houten lambrisering (einde 18de eeuw), de
brandglasramen in lood en de monumentale
preekstoel (einde 18de eeuw).
RONDGANG:

Borstekouterstraat 59 – 9630 Zwalm (Roborst)
Geen typische spitse, maar een barokke
klokvormige toren die je doet denken aan Duitse
of Oostenrijkse kerkjes. En uiteraard, zoals
dikwijls in onze streek en elders heeft men in
verschillende stadia aan deze kerk gewerkt .
De eerste datum die over deze kerk opduikt, is
1040. Ook hier moet toen een romaans kerkje
hebben gestaan. Ene Reinelmus en Ida schonken
de helft van de kerk van “BUSSUTH” (= Roborst )
aan de St. Pietersabdij van Gent.
Door de eeuwen heen en volgens de smaak van de
tijden werd de kerk verbouwd, uitgebreid en
aangepast. Zij bleef gespaard van de alles
vernietigende beeldenstorm in de tweede helft
van de 16de eeuw, vooral te danken aan de
verscholen ligging.
Er zijn nog sporen te zien van gotische
aanpassingen, maar de kerk zoals ze er nu uitziet,
dateert uit de 18de eeuw, uit 1767 om precies te
zijn. En die aanblik is ook vandaag nog ronduit
prachtig.
Zeer terecht werd in 1945 deze kerk geklasseerd
en is deze vandaag een beschermd monument.
Wat onmiddellijk opvalt als je de kerk binnenkomt
is de sobere en treffende eenheid van vorm en
uitrusting. Wat je ook al had gezien is dat de kerk
dringend aan schilderwerken toe is.

1. Schilderij van de H. Hieronymus - 17de of 18de
eeuw
Deze kluizenaar onderbreekt zijn bijbelvertaling
om te luisteren naar de hemelse bazuinklanken.
2. Koor links: schilderij ‘Hemelvaart en kroning
van O.L. Vrouw’, een merkwaardig werk uit het
begin van de 17de eeuw.
O.L.Vrouw wordt gekroond door de Heilige
drievuldigheid:
Links Christus als ‘Salvator Mundi’,
rechts God de Vader met tiara én wereldbol,

hoog centraal De Heilige Geest
In één van de brugpeilers zie je een vosje
geschilderd waaruit men besluit dat dit doek werd
geschilderd door Maarten De Vos (1531 – 1603),
een kunstschilder uit het Antwerpse die enkele
jaren in Italië in de leer ging, wat in zijn stijl en
kleurgebruik merkbaar is. Hij was een van de
favoriete schilders voor de herinrichting van de
kerken na de beeldenstorm.
3. Het hoofdaltaar
Rococo altaar ( 1771-1777) eeuw uit kostbaar
veelkleurig marmer. Dit hoofdaltaar bestaat uit
een langgerekte piramide behangen met
guirlandes en helemaal aan de top bekroond door
het Lam Gods met zeven zegels en de twee
tafelen met de tien geboden.
De zijaltaren zijn gewijd aan Onze Lieve vrouw
(links) en Dyonisus (rechts).

Tot slot zul je zeker de prachtige kruisweg hebben
opgemerkt.
7. Orgel
Deze kerk bezit tevens een mooi orgel, gebouwd
door de familie Van Peteghem in 1828. Dit wordt
nog steeds bespeeld door de plaatselijke
organiste bij het opluisteren van de erediensten.
Dit orgel bevindt zich boven het tochtportaal.
Dit tochtportaal is afgesloten door een eiken deur
versierd met rococoschelp, bloemen en
muzieksymbolen!

4. Koor rechts
Kerkvader Ambrosius sprak zo mooi dat de bijen
naar zijn mond vlogen als waren zijn woorden
zoet als nectar.
Hij is patroonheilige van de imkers!
U ziet deze kerkvader afgebeeld met pontificaal
gewaad en open boek én met bijenkorf! Over de
afkomst van dit doek (17de of 18de eeuw) is niets
teruggevonden.
5. Preekstoel
Tweede helft 18de eeuw.
Op een rond sterk geprofileerd voetstuk, vier
prachtige voluten, eindigend in de koppen van de
evangelistensymbolen!
Een vierledige kuip getooid met drie
gebeeldhouwde medaillons.
Vooraan: de koperen slang
Oosten: wonderbaarlijke
Broodvermenigvuldiging!
Westen: nederdaling van de Heilige Geest.
Verder de vier evangelistensymbolen:
Johannes: de arend
Marcus: de leeuw
Lucas: de os
Mattheus: de engel
6. De Glasramen
Deze waardevolle brandglazen in lood werden
ambachtelijk en kunstvol gerestaureerd in 2005.
Ze stammen allen uit de tweede helft van de 19de
eeuw.
De beschermende voorzetramen doen intern niets
af van de gratievolle lichtschittering. Extern
kunnen deze voor een soms storend spiegeleffect
zorgen!

(Met dank aan de kerkraad van Roborst, en de
Cultuurdienst van de gemeente Zwalm)
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