DORPSKERN ROZEBEKE

Rozebeke is een kleine landelijke gemeente aan de Zwalmbeek van 183 ha en 430 inwoners,
grenzend aan Brakel (Michelbeke). Net zoals Dikkele of Paulatem ligt Rozebeke verscholen, ver van
de drukke verkeersaders. Alhoewel, verscholen…vanop de kouters rond de Vijflindenkapel kan je
het dorp van bovenaf in al zijn glorie bewonderen.
Rozebeke ligt in het sterkst golvende stukje Zwalm met een reliëf wisselend van 95 m in het westen
tot 28 m in de brede Zwalmvallei.
Aan de grens met Sint-Blasius-Boekel liep vermoedelijk de Romeinse weg Bavay-Gent. De oudste
vermelding stamt uit 1108 ‘Rosbecca’, in 1196 werd dit Rosebeke, ontstaan uit het Germaanse rausa
(riet) en baki (beek).
Niet naast te kijken: de kerk. Het patronaatsrecht over de Onze-Lieve-Vrouwekerk behoorde door
schenking van bisschop Odo sinds 1108 toe aan de Sint-Pietersabdij van Gent. Weinig gebouwen
bevatten zoveel sporen van verschillende bouwstijlen en periodes als deze kerk, ook wel de
kathedraal of de basiliek van de Zwalm(streek) genoemd. Deze Mariakerk is een van de oudste
bedevaartskerken van Vlaanderen.
De muren in veldsteen met de daarin nog voorkomende romaanse lichten, herinneren aan de eerste,
laat-romaanse zaalkerk die hier in de 11de-12de eeuw werd opgericht (nu het schip). De
vroeggotische dwarsbeuk met vieringtoren dateert wellicht uit de 13 de eeuw, het hooggotische koor
uit de 14de - 15de eeuw.
Ook het overwegend 17de en 18de eeuws interieur is bezienswaardig: hoogaltaar, kansel,

biechtstoelen, beeldhouwwerk hebben meer aandacht gekregen dan in een andere dorpskerk.
Deze ‘Kathedraal’, met het kerkhof en de omheiningmuur is een beschermd monument sinds 1938.
Bij de oorsprong van een bedevaartskerk past een vrome legende. Twijfel en onenigheid heersten
onder de bevolking omtrent de plaats waar men de kerk zou oprichten. Sommigen wilden ze op de
heuvel waar nu de VijfLindenkapel staat, anderen wilden ze in het dal. Het dal, waarin de Gentse
Sint-Pietersabdij domeinen liggen had (zo zou de realiteit achter de legende verklaard kunnen
worden) was bezaaid met vlas. Ook op de plek waar de kerk vandaag staat. En zie, ’s anderendaags
was het rijp en gesleten. Door dit miraculeus teken kon er geen twijfel meer bestaan.
Momenteel heeft de Vlaamse Gemeenschap de procedure ingezet om het dorpszicht van Rozebeke
definitief te beschermen. De heel kleine dorpskern is geconcentreerd rondom de kerk met
omringend en ommuurd kerkhof op het gekasseide Rozebekeplein. De kleinschalige bebouwing is
representatief voor de kleine dorpen in de Zwalmstreek uit het begin van de 20ste eeuw met het
vroegere gemeentehuis, de dorpsherbergen, de voormalige kloosterschool (tot 1972) en
kloosterhoeve (vandaag ingericht voor hoevetoerisme) en enkele hoeven.
Deze charme en uitstraling trof een aantal film- en fictiemakers. Misschien herken je het
Rozebekeplein uit de film ‘Allez Eddy’ of uit de televisiereeksen ‘Het verdriet van België’ en ‘De
Ronde’.
Waan je zoals de ruiters in de jaarlijkse ruitersommegang en maak zelf een toertje rond de kerk.
Op de grens met Roborst staat de tot buitenhuis omgevormde stenen "koutermolen", nog steeds als
blikvanger in het landschap, evenals de "Vijflindenkapel" ingeplant op het bijna-hoogste punt van
de gemeente.
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