DE ZAAIER
Kunstenaar
Philippe Timmermans
Materiaal
Gepatineerd brons
Spreuk
“Ploegen, zaaien, oogsten, een andere weg is
er niet”
Situering
Millenniumpark langs de Noordlaan te
Munkzwalm
Munkzwalm is de hoofdgemeente van de huidige fusie Zwalm en het is niet alleen het
meest bevolkte dorp, maar geografisch ok het meest centraal gelegen. Vandaar ook het
administratief centrum mede door zijn ligging aan de spoorlijn 89 Kortrijk – Oudenaarde –
Brussel waarvan de stations Munkzwalm en Sint-Denijs-Boekel de goede verbinding
vormen voor het openbaar vervoer.
Het wordt voor de eerste maal vermeld in 1003 als “Sualma” dat in 1108 “Sualme” werd in
1214 “Swalm”, dit alles berustend op de naam van een bijrivier van de Schelde, de
Zwalmbeek. Munk is feitelijk de vervorming van Monnik. Een andere bron vermeldt ook dat
het in de tijd van de monniken van de St. Baafsabdij de naam “Muninxk Swalm” (bezit van
de monniken aan de Swalm) droeg. Veel historische gebouwen of overblijfsels uit de
vroegere eeuwen bezit Munkzwalm niet.
Historisch was het, net zoals alle andere deelgemeenten, een agrarisch dorp met tientallen
kleine landbouwbedrijfjes van slechts enkele hectaren groot. De landbouwactiviteit was
gemengd en omvatte zowel akkerbouw als veeteelt. De zand-leem structuur van de bodem
liet dan ook de teelt toe van nagenoeg alle gebruikelijke veldvruchten. De veeteelt bleef
beperkt tot enkele runderen en varkens per bedrijf vooraleer de evolutie in de landbouw
het begrip “mestbedrijf” ingebracht heeft.
Gezien deze dominante agrarische activiteit in de gemeente Zwalm werd de beslissing
genomen om in de hoofdgemeente een monument te plaatsen dat deze activiteit
verzinnebeelde als een ode aan de landbouw.
Het beeld van de zaaier is een afbeelding van de tweede stap in de akkerbouw. Het geeft
een bonkige mansfiguur weer, 2,3 meter hoog, die stappend over het veld met een
dynamische zaaibeweging van zijn rechterarm het zaad verspreidt dat vastgehouden wordt
door zijn linkerhand in een tijdens de oudere tijden gebruikelijke zaai-voorschoot. De
klederdracht is eveneens overeenkomstig de traditionele toenmalige dracht. Het beeld
staat op een bronzen voetplaat die de bakstenen sokkel bedekt.
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