SINT-BLASIUSKERK
een eeuw later, in de 18de eeuw gaf de kerk een
“oude” indruk. In de reeks ‘18de-eeuwse
nieuwbouwen kwam Sint-Blasius laat aan de
beurt’, schrijft Elisabeth Dhaenens in haar
monumentaal werk in twee delen over de kerken
in het kanton Sint-Maria-Horebeke. Koor en toren
werden herbouwd in 1796, de nieuwe driebeukige
kerk in pseudobasilikale stijl volgde in 1849.
In 1879 kwam de nieuwe westgevel (voorgevel),
die in 1955 opnieuw hersteld werd. Ondanks deze
twee ‘verbeteringswerken’ kan men moeilijk
gelukkig zijn, en hij blijkt bij gebrek aan spouw
ook niet afdoende het vocht tegen te houden
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Hier stond zeker al in 1132 een kerk, toegewijd
aan Sint-Bavo. Deze patroon werd ten laatste
sinds 1619 verdrongen door de meer populaire
Sint-Blasius. De heilige Blasius behoort tot wat
men sinds de late middeleeuwen de groep van ’14
noodheiligen’ noemt, aangeroepen tegen keelpijn,
als patroon van het vee, tegen slecht weer,
patroon ook van de artsen, wolhandelaars,
waskaarsenmakers en blaasmuzikanten. Het zijn
voorwerpen die men bij afbeeldingen van de
heilige terugvindt, gevoed door legenden. Hij zou
eerst arts, later bisschop van Sebaste in het
huidige Armenië geweest zijn en stierf de
marteldood in het begin van de 4de eeuw. We zien
hem vaak afgebeeld op oosterse iconen: dieren
zegenend, in gevangenschap, maar ook terwijl hij
een jongen geneest die dreigt te stikken door een
graat.
Nog sterker is dat een wolf op zijn verzoek een
geroofd varken terugbrengt naar een arme
weduwe, die dan het varken slacht en varkenskop,
brood en kaars naar de heilige in de gevangenis
brengt. Daar wordt hij tenslotte doodgemarteld
met gloeiende reuzenkammen. Stof genoeg dus
voor afbeeldingen - ook in deze kerk – en verering
in een samenleving, die van landbouw moest
leven.
Ook nu nog viert men hier, telkens op 3 februari
de zegening van het brood.
In de tweede helft van de 16de eeuw en na
bliksemschade in 1666 werden respectievelijk
koor, toren en dak van oude kerk hersteld. Nog

1. Rechts achter hangt een mooi gerestaureerd
schilderij uit 1666 van Antoon Van den Heuvel:
‘De H. Blasius geneest een kind’. De Genste
schilder wordt vermeld als belangrijke bijdrage
tot onze vaderlandse kunstgeschiedenis. Hij wordt
gerekend tot het Gentse Carravaggisme (een
gecontesteerd begrip onder kunsthistorici).
2. De kerk maakt een heldere, waardige en
ingetogen indruk, mede dankzij de glasramen uit
1937-38. Te beginnen vooraan rechts beelden ze
met heiligenfiguren de zeven lichamelijke werken
van barmhartigheid uit: de heilige Elisabeth van
Hongarije die de koningskroon afzette om voor de
armen te zorgen; de heilige Godelieve die met het
water van de put waarin ze ondergedompeld
werd, de dorst lest; Sint-Martinus die de naakten
kleedt; de H.Benedictus die zijn monniken de
heilige regel van gastvrijheid voorhoudt; de
H.Pastoor van Ars op ziekenbezoek; Sint–Vincent
de Paul die zich bekommerde om de galeiboeven
en Sint-Carolus Borromeus, de aartsbisschop van
de katholieke contrareformatie, die vaak
voorgesteld wordt tussenkomend voor stervende
pestlijders. Het laatste glasraam draagt het
wapenschild van mgr. Coppieters, bisschop van
Gent in 1937.

10. In de linker zijbeuk loop je eerst langs een houten
Katharinabeeld (einde 16de eeuw). Catharina van
Alexandrië wordt altijd afgebeeld met een rad (aan
haar voeten) en een zwaard. Ze werd gefolterd op een
rad en onthoofd met een zwaard. Hier ligt een van de
beulen aan haar voeten met het rad in zijn handen. Ze
is onder andere patrones van meisjes en vrouwen,
scholieren, leraren en kleermakers.
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3. Antonius van Padua: heeft altijd een bruine pij aan
waaraan een touw met drie knopen hangt. Op zijn arm
zit het kind Jezus op een boek. In zijn andere hand
houdt hij een lelietak vast, die bij dit beeld helaas is
afgebroken. Hij is onder andere patroon van de
verloren voorwerpen, kinderen, armen en reizigers.
4. Hyppolytus van Rome: heeft altijd een
soldatentenue aan en draagt een lans en schild. Hij is
patroon van de paarden en de gevangenbewaarders.
5. Jozef met kind
Patroon van de opvoeders, weeskinderen,
vluchtelingen en timmermannen.

11. De volgende heiligenbeelden zijn van
Anna met Maria: Anna wordt vaak afgebeeld met haar
jonge dochter Maria en een boek. Ze onderwijst. Ze is
onder andere patrones van moeders, onderwijzers en
huishouders.
Theresia van Lisieux: wordt altijd afgebeeld als non in
een bruin habijt en met een zwarte sluier. In haar
armen heeft ze rozen en een kruisbeeld vast (het
regende rozen op haar sterfbed). Ze is patrones van
Frankrijk.
Barbara: wordt altijd afgebeeld met een palmtak en
zwaard (martelares) en heeft vaak een toren met drie
ramen aan haar voeten staan. Ze werd door haar vader
opgesloten in een toren. Ze is onder andere patrones
van de architecten, klokkenluiders en gevangenen.
12. Preekstoel (midden 19de eeuw) en koorbanken
(begin 19de eeuw). De koorbanken zijn weggenomen uit
het koor waar de lambrisering nog getuigt van hun
eerdere aanwezigheid) zijn uit de 19de eeuw. De rococo
biechtstoelen uit de 18de eeuw.
13. Gaan we naar de mooie Calvariegroep achteraan,
olmhouten beelden uit begin 17de eeuw, al horen de
Christus enerzijds en de figuren van Maria en Johannes
anderzijds oorspronkelijk niet samen. Eronder het
doopvont uit de 19de eeuw.
14. Het geklasseerde orgel uit de 19de eeuw.
(Met dank aan kerkraad Sint-Blasius-Boekel, Stefanie
Van der Zweth en de cultuurdienst van de gemeente
Zwalm)

6. We staan voor het altaar (rond 1846) van de
parochiepatroon, met tevens een houten reliekschijn
uit de 17de eeuw.
7. Het hoogaltaar uit de 2de helft van de 18de eeuw
heeft een mooi tabernakel: bovenop het
pelikaansymbool, de Calvarie op de deur en links en
rechts twee franciscaanse heiligen. Franciscus zelf en
Antonius van Padua. Het schilderij van de Calvarie is
van 1770. De glasramen in het koor zijn gewijd aan de
parochiepatroon en de H. Katharina.
8. Kijken we even om naar het glasraam boven het
doksaal: de H. Cecilia met handorgeltje.
9. We lopen voorbij altaar in de linkerzijbeuk (ook
rondom 1846): het Maria-altaar met een 19de-eeuws
processiebeeld
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