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bezocht, was hij dikwijls één van de 
leiders. Het spreken over historie deed hij 
graag , Met ingetogen enthousiasme 
vertelde hij wat hij wist van de kerk of het 
te belichten onderwerp. En dat was altijd 
heel veel en goed doordacht. 

Maar er was meer inbreng. Bij extra 
manifestaties, zoals op 27 september 1986 
waarop de Middelburgse Abdij en enkele 
kerken konden worden bezocht, bij het tien 
jarig jubileum van de stichting in Baarland 
of bij de ingebruikneming van de Nieuwe 
Kerk te Zierikzee. M,P. was de stuwende 
kracht bij organisatie en/of inleidingen. 

, _Jr mij als voorzitter was het een waar 
" 3noegen en grote steun iemand als M.P. 

'In de buurt te hebben. Niet alleen als 
lopende encyclopedie van Zeeland, want 
dat is altijd makkelijk, maar ook omdat je 
wist wat je aan hem had. Zijn originele 
gedachten gaven vaart en diepgang aan 
de discussies tijdens de 
bestuursvergaderingen. Alleen bij 
financiële en technische zaken gaf Rinus 
niet thuis , Dat liet hij over aan de 
technocraten , Licht verbijsterd over 
dergelijke specialistische discussies zat hij 
dan wat voorovergebogen aandachtig toe 
te luisteren, 

Het is bekend dat grote kennis een ballast 
kan zijn in menselijke betrekkingen, Bij 
M,P. was dat niet het geval. Aandacht was 
er voor de menselijke relaties, voor het 
detail ook in organisatorisch opzicht. 
p ~cheiden deed hij datgene waarvan hij 
L _nt dat het goed was en wat mensen 

'uk zouden vinden. Maar als hij overtuigd 
_ ias van zijn gelijk (en op zijn vakgebied 
had hij dat bijna altijd) dan stond hij als een 
blok basalt. Hij verdedigde zijn 
stellingname op de openhartige en 
duidelijke manier die bij de 
mannenbroeders zo kenmerkend is . Het is 
aangenaam om op deze manier met elkaar 
om te kunnen gaan en zo te kunnen 
rekenen op inbreng en vriendschap, 

De diepgang en bekendheid van de 
Stichting Oude Zeeuwse Kerken is in niet 
geringe mate aan hem te danken, 
Zijn eerste bijdrage voor de stichting was 
getiteld 'Rie maer op de Torens', 
Kenmerkend, De stichting had in M,P. zo'n 
toren, En het was zeer goed rieën. 

H.w,H , 
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Over pelgrimstochten en oude Zeeuwse 
Maria-oorden 
Drs. P.S.J. BEEKHOF·KOOLE 

'De kracht van het onbewijsbare wonder is 
gedurende de hele geschiedenis de 
voedster geweest van de bedevaart ', Drs, 
J. van Herwaarden. 

Wie van mening is, dat de bedevaart een 
typisch Christelijk verschijnsel is , vergist 
zich. De vader van de geschiedschrijving, 
Herodotus van Halicarnassus, die in de 
vijfde eeuw vóór Chr. leefde, vertelt ons in 
zijn 'Historiën' al over oeroude ceremoniën 

Onze Lieve Vrouwe van den Polder. (Oerks : IItelblad) 

en bedevaarten in en naar Bubastis, Luxor 
en Karnak, duizenden jaren vóór onze 
jaartelling, Misschien was hij zelf , samen '· 
met vele andere Grieken, al eens naar de 
heilige eiken bij Dodona in Epirus 
getrokken , Later horen we ook over 
tochten naar Phidias' beeld van Zeus in 
Olympia, terwijl de verering van Arthemis in 
Efese ('Groot is de Arthemis der Efesiërs!') 
ons uit 't Bijbelboek Handelingen bekend 
is . We weten, dat ook de Joden naar de 
Tempel van Salomo in Jeruzalem gingen, 
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die ze als centrum van hun religie 
beschouwden. Ook in het verre Azië zijn 
bedevaarten altijd heel normaal geweest. 
Men trok en trekt in grote getale naar 
Benares, Kapilavastoe enz. en Tibetanen 
hebben ook nu nog Lhasa als heilig 
centrum. 
De eerste Christenen kenden de bedevaart 
niet, gericht als hun geloofsleven 
aanvankelijk was op 't naderend einde der 
tijden. Maar toen dit uitbleef, kregen ook zij 
behoefte aan tastbare tekenen van de 
alom tegenwoordige God, hoewel 
Tertullianus en Origines (circa 200) zich 
tegen beelden-verering keerden . Maar 
door de Christenvervolgingen ontstond er 
toch een bepaalde cultus voor heiligen en 
martelaren op de plaatsen, waar ze geleefd 
en geleden hadden. Helena, de vrouW van 
Constantijn de Grote (begin 4e eeuw), gaf 
de verering van heilige plaatsen een 
beslissende impuls, de eerste verhalen van 
christelijke pelgrimstochten dateren dan 
ook al uit de 4e eeuw. 
Wat dreef en drijft ook nu nog mensen tot 
deze verre, vaak gevaarlijke 
ondernemingen? Een mengsel van 
motieven: hoop op redding uit dreigend 
gevaar, dankbaarheid voor een ontvangen 
gunst, boete vanwege een overtreding of 
zonde, hoop op bevrijding van ziekte en 
soms ook zucht naar avontuur. Door gebed 
op een heilige plaats hoopte en hoopt men 
genezing te vinden , hulp of raad te krijgen, 
z'n geloof te versterken of zonden te 
boeten; ook heimwee naar 
innerlijke vrede, die men thuis niet vinden 
kan , zet mensen vaak in beweging. 
Dit alles, in de Middeleeuwen soms 
gepaard met een extatisch geloofsbeleven, 
een onvoorstelbare reislust en 
nieuwsgierigheid, dreef gelovigen voort 
naar Jeruzalem, Rome, Santiago de 
Compostela, naar Tours, St. Denis of de 
Mant St. Michel , waar ook stoeten kinderen 
heen gingen. Als bewijs van hun tocht 
brachten de pelgrims dan echte of 
namaakrelieken mee, palmtakken, die ze 
bij de Jordaan geplukt hadden, schelpen 
van het Spaanse strand , briefjes, 
geschreven en bezegeld door de 
geestelijken van het bedevaartsoord, later 
ook insignes en vaantjes. 
Er waren twee soorten bedevaarten, de 
vrijwillige en de opgelegde of gerechtelijke; 
de laatste waren bedoeld als straf of om tot 
inkeer te komen, gedwongen rondreizen, 
die dichtbij verbanning stonden. De 
gewoonte om zondaren tot rondzwerven te 
veroordelen , is Iers van oorsprong. 
Aanvankelijk alleen een kerkelijke straf, 
door de Inquisitie van Toulouse in de 12e 
eeuw ingevoerd, verschijnt omstreeks 1250 
de strafbedevaart ook in het wereldlijk 
recht om bloedwraak te voorkomen, 'tot 
herstel van vrede tussen partijen' . Bij 
moord en doodslag werden verre reizen 

Onze Lieve Vrouwe van Aardenburg met de inktpot. (Schutiiser: De Lieve Vrouwties) 

opgelegd, ging 't om kleine vergrijpen dan 
bleef de strafexpeditie beperkt tot een 
gang, al of niet barrevoets, naar een 
regionaal bedevaartsoord. 

De Verering van Maria begon al heel 
vroeg 

In 't kader van deze bijdrage richten we nu 
onze blik op de aan Maria gewijde kerken 
en plaatsen. De Maria-verering, die in de 
11 e en 12e eeuw o.a. door Bernardus, abt 
van het Cisterciënzer klooster van 
Clairvaux , erg werd gestimuleerd, bestond 
al heel vroeg. De oorsprong van haar 
verering ligt versluierd in de nacht der 

eeuwen. Wèl heeft deze trekken gemeen 
met oude culten voor Cybele, Astarte en 
andere vruchtbaarheidsgodinnen. 
Opvallend is ook, dat er in Europese 
kerken betrekkelijk veel donker getinte 
Maria-beelden vereerd worden en werden. 
In 975 werden er al bedevaarten naar het 
Zwitserse Einsiedeln gehouden, waar een 
zwarte Madonna talloze pelgrims trok. Ook 
in Le Puy, een van de vertrekpunten van 
de tocht naar Santiago, werd een zwarte 
Maagd vereerd, die door Lodewijk de 
Heilige na terugkomst van zijn kruistocht uit 
Egypte (1250) aan 't Maria-heiligdom 
geschonken was. De veronderstelling ligt 
dus einigszins voor de hand, dat zwarte 
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Lieve Vrouwe op '1 Staeksken in Antwerpen. Op deze wijze werd zij ook Ie Vlissingen vereerd. (Schulijser) 

Maagden van oorsprong heidense beelden 
geweest zijn, ouder dan het Christendom. 
Hoe het zij: de eerste in Rome gebouwde 
kerken, de Santa Maria Maggiore en de 
Santa Maria in Trastevere, waren aan 
Maria opgedragen. De geschiedenis van 
Nuestra Senora del Pilar in het Spaanse 
Saragossa gaat tot de eerste eeuw terug. 
Ook in Frankrijk bouwde men al in de 
eerste periode van de kerstening aan 
Maria gewijde kerken, die later tot grote 
bedevaartcentra werden: Rocamadour, de 
Maagd van de Rots, die ketters kon 
bekeren, was in de eerste eeuw al een 
voornaam oord van Maria-verering, iets 
later werd Chartres een van de 
belangrijkste centra. 
Vanaf de 13e eeuw ontstonden geleidelijk 
meer bedevaartsoorden met 
. "onderdoende Maria-beelden: 

;herpenheuvel, Halle, Kevelaer, 
Boulogne, Maria-zeil, Amersfoort en de 
soete Lieve Vrouwe van den Bosch. 
Na deze ver van volledige uiteenzetting is 't 
tijd ter zake te komen en onze blik op 
7nn l~M..-f +0 ,.i,...htnn ~A~ o;H "'0,.("'+ ,..it ...... on u/a 

nog een fragmentje uit het beroemde boek 
'L'Art religieux du XII siècle' van de Franse 
cultuur-historicus Emile Mäle. 'Legenden, 
misschien even poëtisch als 't epos, 
schiepen pelgrimages ; zij deden kerken 
oprichten, zij vulden deze met 
kunstwerken, zij brachten miljoenen 
mensen in beweging; zij waren voor een 
menigte zieken een troost en een hoop, zij 
lieten hen vanaf deze wereld vaag de 
heerschappij Gods zien' . 

De Maria-oorden In Zeeland zijn ook 
meestal met legenden verbonden, die niet 
altijd gelijkluidend zijn. We noemen nu 
even de belangrijkste plaatsen op en doen 
daaruit voor dit artikel een keuze. In 
Aardenburg werd Onze Lieve Vrouwe met 
de Inktpot vereerd, in Axel Onze Lieve 
Vrouw ter Hage. In Baarsdorp trok Onze 
Lieve Vrouw van de Poel vereerders, 
hoewel niet vaststaat of dit wel een 
bedevaartsoord was, er was wel een put 
met zoet, geneeskrachtig water. Van de 
~A'Hinnn" in RI~rvll~t i~ wpinin hRkend. 

maar in Clinge en Kapellebrug is sprake 
van een Onze Lieve Vrouwe ter Eecken, 
een klein houten beeldje, een zwarte 
Madonna, die tegen de stam van een 
eikeboom stond en werd aangeroepen 
tegen de Zeeuwse koorts; ze wordt daar nu 
nog in een kapelletje vereerd. Dan is er 
ook een Onze Lieve Vrouw van 
Hinkelenvoirt en een Madonna van 
Hulsterloo , een beeldje, dat nu bewaard 
wordt in de herbouwde Abdij van Drongen 
bij Gent. Ook past de Lieve Vrouw van 
Lamswaarde in deze opsomming, die in 
een kapel, gebouwd door de abdijheren 
van Baudeloo, te zien was en de Heilige 
Maagd van Zeven Weeën in Reimerswaal. 
We weten, dat deze verdronken stad in de 
14e en 15e eeuw door handel en 
scheepvaart een grote welvaart kende. Jan 
van Coudenberghe, deken van Abbebroek 
en pastoor van de Sint-Salvatorkerk in 
Brugge, heeft aan de Petrus- en 
Pauluskerk van Reimerswaal een 
schilderijtje van Maria geschonken zoals er 
ook een in Abbebroek en Brugge hing, 
maar dat spoorloos is. 't Was geschilderd 
naar een groter schilderij, dat in Rome in 
de kerk Arca Coeli aan de wand hing en 
dat, zoals de legende vaker vertelt, door 
Lucas, evangelist. dokter en schilder, 
vervaardigd was . Voorts stond er in een 
nisje van de stompe toren van Oost-
Sou burg een stenen Onze Lieve 
Vrouwke, dat dan ook prompt Onze Lieve 
Vrouwe van de Toren heette en waarover 
we aanstonds zullen berichten. In 
Vlissingen moeten verschillende beelden 
van Maria gestaan hebben, maar 't meest 
bekend is toch Onze Lieve Vrouw op 't 
Staeksken, een beeld, dat volgens 
sommigen de Norbertijnen hadden 
meegebracht ui! de Sint-Michielsabdij van 
Antwerpen. Zij hebben in de 12e eeuw, 
wellicht uit dankbaarheid voor een 
voorspoedige reis, dit beeldje op hun 
landingsplaats op een paal neergezet. 
Op een kaart van Pieter Cornelis Poel uit 
1570 is ook een Madonnabeeldje te zien, 
staande op Boulevard de Ruyter ter hoogte 
van het Leugenaarshoofd. Of dit het 
oorspronkelijke beeldje van de Norbertijnen 
was, is twijfelachtig . Een andere lezing 
dateert n.1. de verering van Maria op 't 
Staeksken pas in 1470, niet in Antwerpen, 
maar in Bergen op Zoom. Deze devotie 
duikt in Antwerpen pas in 1474 op. De 
zegsman, pastoor Juten, meent, dat deze 
typische schippersdevotie vanuit Bergen 
op Zoom naar Antwerpen is overgebracht, 
waarna waarschijnlijk zeelieden deze 
verering in Vlissingen hebben bekend 
gemaakt. 

In Tholen zijn er behalve een aan Maria 
toegewijde kapittel-kerk enkele aan de 
Heilige Maagd gewijde kapellen geweest 
o.a. die van het kasteel. Een opmerkelijk 
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gilde in Tholen was dat van Onze Lieve 
Vrouwe in het Kinderbed, misschien een 
toevluchtsoord voor kraamvrouwen. Of hier 
overigens sprake is van een 
bedevaartsoord is niet duidelijk. 

De meeste pelgrims trok natuurlijk het 
paneeltje van Onze Lieve Vrouw van de 
Polder, dat al vanaf 1340 in de parochie
kerk van Vrouwepolder vereerd werd. De 
lotgevallen van dit roemruchte schilderijtje 
zullen we aan het slot van deze bijdrage 
uitvoerig verhalen. 

Maria van de Toren In Oost-Souburg 

De eerste Chirstelijke kerk op Walcheren 
werd al in de 10e eeuw in Souburg 
gesticht. In 1250 werd op verzoek van een 
Petrus Willemszoon een nieuwe parochie
kerk gebouwd. In die tijd werden ook al de 
grenzen vastgesteld van het gebied dat tot 
die kerk zou gaan behoren, waaronder 
Rietem, 't tegenwoordige Ritthem. In een 
nis van de toren van deze kerk, toegewijd 
aan Maria, stond het al genoemde beeldje, 
dat in de 15e eeuw in hoge ere was. Zoals 
bekend begonnen in 1566 
Beeldenstormers in Vlaanderen met hun 
akties en al snel verschenen zij ook op 
Walcheren. Eerst vergrepen ze zich aan de 
kapel van 't Slot Popkensburg bij Sint
Laurens, vervolgens sloegen ze letterlijk 
hun slag in de kerken van Oostkapelle, 
Poppendamme, Aagtekerke , Vlissingen en 
Zoutelande, waarna ze hun schreden naar 
Oost-Sou burg richtten . 't Maria-beeld in de 
toren nis werd met touwen naar beneden 
getakeld en met een moker aan 
gruzelementen geslagen. Daarna kwam 
het interieur van de kerk aan de beurt. De 
schout en zijn gade, het echtpaar de 
Deckere, gesteund door de dienstmaagd, 
deden aan deze werken mee. Mevrouw 
trok zelfs een pantoffel uit en sloeg de 
Heilige Maagd daarmee in 't gelaat. Een en 
ander kwam hun duur te staan, want 
Walcheren was toen nog in Spaanse 
handen. Hun straf bleef dan ook niet uit, 
want beide echtel ieden werden op 2 mei 
1568 op de Markt in Middelburg 
opgeknoopt. Neeltje Jansdochter, het 
dienstmeisje, kwam er iets beter vanaf, 
hoewel men gezien had, dat zij ook 
beelden uit de kerk naar buiten had 
gesjouwd. Maar die had haar smoes klaar: 
ze had dit gedaan om deze kostbaarheden 
in veiligheid te brengen. Niettemin werd ze 
op 17 mei 1568 veroordeeld om in 
lijnwaad, in haar hemd dus, in een 
processie mee te lopen met een kaars in 
haar hand. En bovendien moest zij een 
kaars en een zilveren penning offeren in de 
ke rk van Vrouwepolder. In 1575 keerden 
de kansen voor goed en werd de kerk van 
Oost-Sou burg voor de protestantse 
eredienst in gebruik genomen. 

Onze Lieve Vrouw met de inktpot In 
Aardenburg 

Omstreeks 175 na Chr. bouwden de 
Romeinen ongeveer op de plaats van het 
huidige Aardenburg een castellum (fort), 
dat in de Frankische tijd Rodanborch 
heette. Nadat de plaats, als zovele andere 
in Zeeland, door vele overstromingen na 
275 geteisterd was , leefde ze op in de loop 
van de Middeleeuwen door scheepvaart, 
visvangst, vlascultuur en wolhandel , vooral 
met Engeland, er graasden veel schapen 
op de schorren. Populaire volksheiligen als 
St. Eligius en St. Bavo hebben deze 
streken bezocht en ook de Noormannen 
hielden er op de welbekende manier af en 
toe huis. In de 13e eeuw beleefde de oude 
stad, toen al Ardenborch geheten, een 
bloeiperiode en werd er een aan Maria 
gewijde kerk gebouwd, die lang een 
trekpleister voor bedevaartgangers 

- '---,-

geweest is vanwege het miraculeuse beeld 
van Maria met de Inktpot, dat tegen een 
muur stond. De legende is intrigerend. In 
de nacht, voordat een weversknecht 
onschuldig ter dood zou worden gebracht, 
zo vertelt het verhaal, verscheen hem in 
een visioen Jezus samen met Maria en 
enige engelen. Maria hield een inktpot vast 
en Jezus schreef op haar verzoek een paar 
woordjes op een stuk perkament. 
Vervolgens rolde Hij 't op en zei aan de 
veroordeelde dit de volgende dag aan de 
baljuw te geven. Wat erop stond, weet tot 
de dag van vandaag niemand, maar de 
terechtstelling ging in elk geval niet door. 
Na 1273 is er in de oude documenten 
sprake van voorrechten, aan de stad 
verleend vanwege de verering van Onze 
Lieve Vrouw met de Inktpot, een 
voorstelling van Maria, die al spoedig 
verspreid werd over een deel van Europa; 
zelfs de Maastrichtse 'Sterre der Zee' was 

De bedevaart van graa' Willem VI naar Vrouwe polder. (Les Irès belles heures de duc de aeny) . Ziin dochier Jacoba 
begroei haar vader op hel Si rand. 
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oorspronkelijk een Lieve Vrouwke met de 
Inktpot. Nadat Paus Bonifatius VIII in 1296 
de Mar.ia-kerk in Aardenburg tot 
kapittelkerk had verheven, stroomden alle 
soorten van pelgrms toe. In de 
Pinksterweek vonden officiële bedevaarten 
plaats, tijdens de Heilige Bloedprocessie 
werd het beeld rondgedragen, waarbij 
vooraanstaande mensen uit Vlaanderen, 
afgevaardigden van de hoofdkerken van 
Brugge en van kloosters en abdijen in de 
omtrek, de vele plechtigheden door hun 
aanwezigheid opluisterden. 
In de periode 1273-1573 zag men te 
midden van de bonte menigte pelgrims ook 

'=ranse koning Philips de Schone, de 
\ ._dmse graaf Gwijde van Dampierre 

278), Edward I van Engeland (1296), 
~evolgd door Edward 111 in 1340. Later 
verschenen daar ook Philips de Goede 
(1425) en Karel de Stoute (1466), terwijl de 
Engelse koning Edward IV in 1470 door 
zijn aanwezigheid de goede relaties tussen 
Engeland en de bewoners van Aardenburg 
onderstreepte. 
In de 15e en 16e eeuw werd zelfs de 
handel met de bedevaartsgangers de 
hooldbron van Aardenburgs welvaart; in de 
winter van 1523/1524 werden b.V. aan de 
pelgrims 297 zilveren en vergulde en 120 
dozijn loden medailles verkocht en 1120 
pond was voor de kaarsen. 
Over de wederwaardigheden van het beeld 
na de Reformatie lopen de lezingen uiteen. 
De Zeeuwse Encyclopedie laat ons kort en 
goed weten, dat uit Vlissingen afkomstige 
Geuzen het mirakelbeeld in 1573 in barrels 
h . '<Jen geslagen. Maar Walter Dierick 
g~ . ,t ons in een artikel over 'Maria met de 

'<tpot' andere informatie. De traditie wil, 
" j laat hij ons weten. dat het beeld toen 
naar Brugge is overgebracht en daar in 
een nis van het stadhuis (hoek Blinde 
Ezelstraat) in een glazen kast met ijzeren 
rooster is neergezet. Hij vermeldt, dat nog 
in 1711 daar een dergelijk beeld stond, 
maar dat het op 30 december 1792, tijdens 
de Franse Revolutie dus, is vernield. In 
1853 hebben de Brugse stadsbestuurders 
daar een nieuw beeld geplaatst. 
Wat Aardenburg betreft: de Maria-kerk 
werd tussen 1625-1626 tot de grond toe 
afgebroken. Pas in 1851 werd daar naar 
ontwerp van P. Soffers de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart gebouwd, een neo
gotische kerk. In 1871 liet de Maastrichtse 
pastoor Servatius Nuss een stenen beeld 
van Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot in 
de voorgevel plaatsen, in 1875 werd 
eenzelfde beeld van hout in de kerk gezet. 
Na de Tweede Wereldoorlog, toen Jos 
nierick daar pastoor was, werd deze kerk 

;)eluisterd met glas-in-loodramen in het 
koor o.a. met het visioen in de kerker en 
het al genoemde bezoek van de Engelse 
koning Edward IV. 

Onze Lieve Vrouwe van de Polder in 
Vrouwepolder 

'Le Polder a fait grand miracle'. 
Aangespoord door een van o'nze donateurs 
belden we enige tijd geleden de secretarie 
van Veere op om de ambtenaren daar erop 
attent te maken, dat de letter n abusievelijk 
midden in de naam van 't dorp 
Vrouwe(n)polder geschreven wordt. Onze 
gesprekspartner reageerde verrassend : 'is 
u dat te feministisch, mevrouw?' daarmee 

blijk gevend van z'n totale onkunde 
betreffende de geschiedenis van dit 
roemrijke oord. Wij trachten u nu door ons 
Bulletin hieromtrent in te lichten en gaan 
terug tot 1299, toen Wolfert 1 van 
Borssele , sinds 1271 Heer van Veere en 
bouwheer van Kasteel Sandenburg, een 
gebied in het noorden van Walcheren liet 
bedijken, dat hij Nieupolre of Polre 
noemde. Door Wolfert 11 werd daar een 
kleine kapel gesticht, die in 1324 tot 
parochiekerk uitgroeide met Maria als 

De biddende Maoonna van Ouinten Matsiis. (Diptiek ,n de Nat. Galtery te Londen) Uit: DerkS 
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patrones. Toen op die plaats de bevolking 
toenam, werd in 1340 deze kerk vernieuwd 
en uitgebreid. 
Dat Vrouwepolder na 1400 een beroemd 
bedevaartsoord werd, is te danken aan 't 
miraculeuse schilderijtje, dat daar in die 
kerk hing. De legende, verteld in Gargons 
'Walcherse Arcadia' (Leiden 1715), luidt 
aldus: Een vrome inwoner van 
Vrouwepolder (of een toevallig passerende 
reiziger, Heer Guy van Bornhem) vond de 
nieuwe kerk te kaal. Hij ging met een 
onbeschilderd paneeltje naar Middelburg, 
naar kunstschilder Willem wonend in de 
Gravenstraat en meester van het Sint
Lucasgilde, met het verzoek er een 
beeltenis van Maria op te schilderen. Korte 
tijd later kreeg die schilder bezoek van een 
jonge man uit Brugge, die werk zocht. 
Eerst meende de schilder niets voor hem 
te hebben, maar toen herinnerde hij zich 
het nog onbeschilderde paneel boven in 
een kast. Of hij daar misschien een Maria 
op wilde schilderen? 
De jonge man ging aan de slag. Toen 
meester Willem in de middag eens ging 
kijken, zag hij, dat 't schilderij klaar was, 
maar bleek de schilder verdwenen. Dat 
was niet normaal, dat was een mirakel. Dit 
was geen mensenwerk meer, maar door 
Gods wil, misschien wel door een engel, tot 
stand gebracht. 
De faam van dit paneeltje, opgehangen in 
de kerk van Vrouwe polder, verspreidde 
zich snel. Bekijken we even de situatie in 
die tijd . Middelburgse kooplieden hadden in 
de 14e en 15e eeuw veel contact met 
Brugge en de daar gevestigde Spaanse en 
Italiaanse kooplieden. In hun land werd 
veel in wonderdadige schilderijtjes 
gehandeld. 't Kan zijn, dat een 
Middelburger van een Spanjaard of Italiaan 
in Brugge zo'n Madonna-schilderijtje 
gekocht of gekregen heeft, dat hij, weer 
thuis, aan de kerk van Vrouwepolder heeft 
geschonken. Arnemuiden en Middelburg 
bemiddelden toen het handelsverkeer met 
Frankrijk, Spanje en Portugal, op 
Walcheren zaten dan ook veel Schotse, 
Franse, Spaanse en Portugese handelaars 
en ook Bretonse zeevaarders uit Quimper, 
Penmarck, St. Pol en St. Malo, Bartoenen 
genoemd, die een grote verering voor de 
Heilige Maagd hadden. Zij allen, in hoge 
mate kwetsbaar en bang voor de zee en 

'haar gevaren, trokken samen met vele 
Zeeuwse zeelieden naar Onze Lieve 
Vrouwe van de Polder, haar smekend om 
hulp en bewaring. 

Maar zij niet alleen. In 1416 pelgrimeerde 
ook, op aanraden van Philips van Borssele 
van Cortgene, na een hachelijke overtocht 
uit Engeland, volgens de toen afgelegde 
gelofte, Sigismund, koning van Hongarije 
en gekozen Rooms-koning, samen met 
Willem VI, Graaf van Holland, Zeeland en 
Henegouwen, naar de Zeeuwse Madonna. 

Onze Lieve Vrouwe uil Gargons Arcardia. een 17e eeuwse gravure van F. Bleyswiik. Uit: Derks 

Later zou Philips de Goede dezelfde 
bedevaart ondernemen, nadat hij tijdens 
zijn verblijf in Middelburg, de storm en 
overstromingsramp van 1 november 1436 

had meegemaakt; hij oHerde daar toen een 
vetkaars van 100 pond I AI vanaf 1340 werd 
op 15 augustus, ter gelegenheid van het 
feest van Maria Hemelvaart, het 
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Wapen van oe gemeenle Vrouwepolder. Uil : Derks 

schilderijtje in processie door de polder in 
een grote ommegang rondgedragen. 
Behalve talloze bedevaartgangers uit alle 
windstreken liepen ook de reguliere 
monniken van Sint-Augustinus mee, die 
sinds 1452 een klooster in Vrouwepolder 
bewoonden, aan hen door Hendrik 11 van 
Borssele aangeboden, toen ze door zgn. 
grondvallen uit hun oorspronkelijke 
behuizing, het Huis Mortier in Arnemuiden, 
verdreven waren . Zij hielden zich vooral 
bezig met het overschrijven en verluchten 
van boeken en missalen. 
In 'Dye Cronijcke van Zeelandt' van Jan 
Reygersbergh (verschenen in Antwerpen in 
1551) staan bij het jaar 1494 rampen 
vP'q1eld. 'In dat jaar', zo lezen wij, 'was er 
l grote afbrokkeling van land benoorden 
. . ~ Polder van Veere en door de 

-,,;'ondbraaksels en verlies van land kwam 

meer dan 200 gemeten land buitendijks'. 
Volgens S. Muller ('de Kerkelijke indeling' 
blz. 184) zijn bij die catastrofe de kerk van 
Vrouwe polder en het beroemde paneeltje 
verdronken, maar kort vóór 1501 stond een 
nieuw bedehuis weer overeind. En al gauw 
hing daar een nieuw wonderbaar 
schilderijtje: een Maria zonder Kind met 
een typisch Zeeuws of Vlaams gezichtje, 
dat aan de dyptiek van Quinten Matsijs in 
de Nat. Gallery in Londen doet denken, 
een biddend Onze Lieve Vrouwke na de 
Annunciatie . Ook dit paneeltje heeft zeer 
veel vereerders getrokken en was, zoals 
Or. Unger ons in zijn 'Bronnen tot de 
geschiedenis in de landsheerlijken tijd ' no. 
367 en 374 vermeldt, ook het doel van 
enige strafrechtelijke boetetochten. 
De kerk werd tijdens de Beeldenstorm door 
de stormende luiden overgeslagen. Maar 
kort daarna, in 1571 of 1572, trok 'vanuit 
Veere een bende woestelingen naar Onze 
Lieve Vrouwepolder om opruiming te 
houden van alle paapsche bijgelovigheden. 
De dorpskerk werd verwoest en verbrand 
en werd de prooi van baldadige krijgers'. 
(Ermerins : 'het dorp Vrouwepolder', 1 e stuk 
blz . 14, 32 en 34.) 
Bij die gelegenheid werden ook het zgn. 
mirakelboek, alle ex-voto's en vele andere 
devotionalia verscheurd en kapot gegooid. 
Het schilderijtje is uit de handen van die 
lieden gered en volgens getuigen 
beschadigd op 't kerkhof daar gevonden. 
Parduyn, de baljuw van Veere en 
grootvader van een mejuHrouw Hacco - we 
zullen daar meer van horen! - heeft het 
voor een koppel schapen van de 
'bandieten' gekocht. Tot de dood van die 
juHrouw Hacco is 't paneeltje in haar familie 
gebleven. 

In de Mariakapel van de Pelrus- en Pauluskerk Ie Middelburg. (1010: L. J . F. van den Hemel) 
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GaMelkruIs op hel kazu,'el gedragen lildens Maflaleeslen. 
(1010: L. J . F. van den Hemel) 

De Lotgevallen van Maria van de Polder 
na de Reformatie 

Er bestaat een door de heer Karel 
Verschelde, kunsthistoricus en 
bouwmeester in Brugge, gemaakt afschrift 
van een autentieke Acte, op 31 maart 1662 
voor notaris Crabbe in Middelburg verleden 
en door Meerkamp van Embden op de 
onder dit artikel vermelde plaats 
nauwkeurig weergegeven. 
'Op verzoek van de heer van Borssele van 
der Hooghe getuigen Mr. Daniel Panneel, 
doctor juris in Utrecht en de heer Marcus 
de La Palma, griHier van de kleine zaken in 
Middelburg, dat zij weten, hoe mejuHrouw 
Johanna Hacco, vroeger woonachtig in 
Vrouwepolder, grootmoeder van Panneels 
vrouw, tijdens haar leven een 
Marybeeldeken heeft bezeten, dat Panneel 
uit haar boedel heeft gekocht. Daarna heeft 
Panneel het stuk verkocht aan 
Ferdinandus Riemelant in Veere, als 
lasthebber van de presente Heer van 
Borssele. Beide getuigen herinneren zich 
van oude parochianen in Vrouwe polder en 
andere bejaarde personen te hebben 
gehoord, dat het schilderijtje eertijds heeft 
gehangen in de kerk in Vrouwepolder '. 
Boven deze Acte, waarvan het later 
verdwenen origineel in de ontruimde salon 
van het huis van Bruggraaf Charles de 
Croeser in Brugge door de al genoemde 
heer Verschelde gevonden werd, had 
Pieter van Borssele, de nieuwe eigenaar, 
als opschrift geschreven: 'Attestatie van 
dhr. Panneel ende La Palma voor Jonckheer 
Pieter van Borssele van den Hooge 
nopende seker miraculeus Maria
beeldeken.N .29' . K.J . Derks S.J . heeft in 
zijn in 1947 verschenen boekje over 'Onze 
Lieve Vrouw van den Polder' , nog te 
verkrijgen in de R.K. Kerk in Middelburg, 
uitvoerig uit de doeken gedaan, hoe het 
paneeltje in de salon in de 
Goudenhandstraat in Brugge terecht is 
gekomen, 't is een spannend verhaal, dat 
we u graag zouden opdissen, maar dan 
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wordt deze bijdrage te lang. 
't Staat in elk geval vast, dat het schilderij 
tot 1829 in 't bezit bleef van de katholiek 
gebleven tak van de familie van Borssele, 
die zeker al omstreeks 1700 in Brugge 
woonde. En dat het met de bijbehorende 
acte uit de boedel van de laatste Vlaamse 
van Borssele van der Hooghe (Philippe 
Nicolas, die op 27 september 1829 
kinderloos overleed) tussen 1829-1850 is 
overgegaan in het bezit van de aan hem 
verwante familie De Croeser de Berges. 
De vraag, die de heer Verscl1elde zich na 
de vondst van de Acte steeds gesteld had: 
'wat is er sedert 't opstellen van deze acte 
van het vermaard beeldeken geworden?' 
werd beantwoord, toen hij in 1864 samen 
met de Engelsman W.H. James Weale, 
bibliothecaris van de Nat. Art Libary, 't 
echtpaar Van Cal oen-de Croeser in Brugge 
bezocht. Terwijl ze verwachtten een copy 
aan te treHen van de Maria van Quinten 
Matsijs in Londen, ontdekten ze het door 
hen lang gezochte paneeltje. 
Later, in 1925, werd de originele Maria nog 
eens ontdekt. Aan de Brugse geestelijke 
English was toen opgedragen een 
exposilie samen te stellen van alle 
wonderbare Maria-beelden uit Brugge en 
omgeving. In een map tekeningen uit de 
verzameling van Jonker Josef van Heurne 
de Puyenbeke trof hij een gekleurde 
Madonna aan. Een bijgevoegd onderschrift 
leidde tot een merkwaardige conclusie . 
'Copie de I'image miraculeuse de Notre 
Dame de Zande ou du Zandijksche Polder 
entre Vere et Middelbourg en Zélande. Mr. 
Philippe van Borssele en est Ie possesseur 
... etc.' Toen ging hem een licht op, want hij 
kende de familierelatie van Borssele-de 
Croeser-de Caloen. Hij vond dan ook ten 
huize van de zoon van het al eerder 
genoemde echtpaar, Baron Julien de 
Caloen, het schilderijtje en het door deze 
gemaakte tweede afschrift van de Acte van 
1662. De familie, beducht onder druk te 
worden gezet, was er tot dat tijdstip in 
geslaagd dit kostelijke bezit geheim te 
houden. 
Na deze indentificatie raakte de 
Middelburgse pastoor Brüggemann hevig 
geïnteresseerd, omdat hij de ingesluimerde 
verering voor de Maagd van de Polder 
graag tot nieuw leven wilde wekken. Toen 
dan ook op 4 juli 1926 de door dhr. 
Englisch georganiseerde processie van 
miraculeuse beelden door Brugge's straten 
trok, werd Maria van de Polder voorop in 
de stoet gedragen door Zuid-Bevelandse 
meisjes in klederdracht en door leden van 
de Katholieke Vrouwenbond uit 

,.... Middelburg, gevolgd door 300 andere 
, Zeeuwen. Kort daarna ontving Baron de 

Caloen het verzoek het paneeltje aan 
Middelburg af te staan. Vastzittend aan 
een belofte het nooit uit het familie -bezit te 
doen verdwijnen, hield hij de boot af en 

antwoordde in de trant van : 'indien Maria 
wil, dat zij in Middelburg komt, dan komt zij 
er. Maar als zij niet naar Middelburg wil, 
dan komt ze er niet', een logica, die geen 
sterveling kon tegenspreken. Maar toch 
werd op 14 november 1931 de acte van 
schenking aan de pastoor van Middelburg 
door de oude Baron ondertekend met als 
enige voorwaarde, dat jaarlijks op die 
datum een mis zou worden gelezen voor 
de overleden leden van de familie van 
Caloen. Dit gebeurt dan ook tot de dag van 
vandaag. 
Op 12 december werd het schilderij naar 

Middelburg overgebracht, waarbij de 87 
jarige Baron met z 'n naaste familie 
aanwezig was . Ook was hij er nog bij, toen 
op 8 october 1932 de Bisschop van 
Haarlem, Mgr. Aengenent, 't nieuwe 
votief-altaar in een Pontificale Mis 
inzegende. Oudere katholieken hebben 
de kleine gedrongen gestalte van de 
Baron. die tijdens de plechtigheden van 
grote ontroering blijk gaf, nog voor ogen. 
Toen de tweede Wereldoorlog in de 
meidagen van 1940 dreigde, maakte de 
toen in dienst zijnde pastoor, pastoor 
Voorham, het paneeltje van de altaarwand 

Zicht op het koor in de Petrus en Pauluskerk. (foto: L. J . F. van den Hemeli 
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Grool Willem VI op pelgrrmstocht naor Vrouwe polder. 
(Ioto: L. J. F. van den Hemel! 

Twee vissers die Onze Lieve Vrouwe danken voor 
behouden thuiskomst. (Ioto: L. J. F. van den Hemel) 

in de kerk in de Lange Noordstraat los en 
borg het, zorgvuldig in een doek gewikkeld, 
in een kist op, die hij vervolgens in een 
hrandvrije kluis van de Amsterdamse Bank 

Jerbracht. Toch niet helemaal gerust, 
naaide de pastoor de kist weer uit de kluis 
en zette hem op een wagen, waarop een 
aantal kinderen onder leiding van zusters 
naar Domburg werd geëvacueerd, zelf 

pakte hij de fiets en reed er achteraan. 
Toen hem op 26 mei alles veilig leek, 
bracht hij Maria terug naar Middelburg en 
stelde haar ten toon in de noodkerk in de 
Blindehoek. Zoals bekend werd de 
Katholieke Waterstaatskerk in de 
Noordstraat op 17 mei 1940 geheel verwoest. 
Op 15 augustus 1945 trokken 300 
Zeeuwse verkenners ter bedevaart naar 
Maria om de spoedige drooglegging van 
het eiland af te smeken. Daarbij in zekere 
zin aansluitend bij de pelgrimstocht van 
Philips de Goede , die ruim 500 jaar eerder 
in soortgelijke omstandigheden de Maagd 
van de Polder om bijstand vroeg, 
In 1946 werd een plechtige ommegang 
door de Zeeuwse verkenners en velen uit 
andere streken van ons land gehouden om 
Maria te danken voor de geslaagde 
drooglegging van Walcheren. Nu hangt het 
paneeltje in de Maria-kapel van de naar 
ontwerp van architect Van Moorsel 
gebouwde kerk in de Lombardstraat. De 
Haarlemmer Karel Trautwein maakte de 
gebrandschilderde raampjes. Het ronde 
geeft een schip in nood weer, op de 
anderen zijn twee vrouwen, die ter 
bedevaart gaan, te zien , de pelgrimstocht 
van Graaf Willem VI en twee vissers, die 
de Lieve Poldervrouw bedanken voor hun 
behouden thuiskomst . Een kreupele op 
krukken, op weg naar een heilige plaats 
om genezing te vinden, staat op het laatste 
glasraam. Oplettende Middelburgers zullen 
waarschijnlijk weten, dat in 1951 in de 
gevel van pand 6 op Plein 1940 'uit 
dankbaarheid van de eigenares' een 
kleurig tegelplateau van de Zeeuwse 
Madonna is geplaats. Maar zij weten 
misschien niet. dat de pastoors van 
Middelburg op Maria-feesten een wit 

Kreupele op weg naar bedevaartsoord. (Iata: L. J. F. van 
den Hemel) 

Scneeple In nood. (de georandschilderoe ramen 
bevmden zich in de ManaKapel van de Petrus- en 
Pauluskerk te Middelburg! . (Ioto : L. J. F. van den Hemel! 

kazuifel dragen met een gaffelkruis, 
waarop te midden van lelies en teksten de 
Vrouwe van de Polder in een medaillon 
geborduurd is. Een oud kazuifel, enige 
jaren geleden door de koster half verteerd 
in een la aangetroffen en in een atelier in 
Brugge zorgvuldig gerestaureerd. 'Das 
Wunder ist des Glaubens liebstes Kind ' 
heeft Goethe eens geschreven. Na het 
lezen van dit artikel zullen vele deze grote 
dichter gelijk geven, 

Llt.r.tuur 
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Met dank aan alle Middelburgse pastoors en 
parochianen, die op enigerlei wijze malenaal voor dit 
artikel aandroegen! 


