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De mysterieuze voorspelling
De legende van Onze-Lieve-Vrouw van Goe Mare

Legenden bevatten meestal een waar gebeurde kern die in de 
loop van de tijd door vertellers en schrijvers bewust of onbewust 
vervormd werd naargelang het doel van het verhaal. De legende 
van Onze-Lieve-Vrouw van Goe Mare (mare = boodschap, bericht) 
had in de eerste plaats als doel de toehoorder of de lezer te 
sterken in zijn godsdienstige overtuiging dat Onze-Lieve-Vrouw 
op een bovennatuurlijke manier in een menselijk gebeuren kon 
tussenkomen.

De hoofdpersoon over wie in de le-
gende van Onze-Lieve-Vrouw van 
Goe Mare sprake is, staat in de 
inkom van het kasteel van Poeke. 
De bezoekers worden er vanuit de 
hoogte door vier verschillende rid-
derstandbeelden gadegeslagen. Ze 
staan symbool voor de adellijke af-
komst en het ridderlijke ideaal van 
de vroegere kasteelbewoners, de 
heren van Poeke.

Het zijn respectievelijk de eerste 
baron van Poeke met zijn perka-
menten stichtingsakte in de hand, 
een gehelmde baron-kruisvaarder, 
de Bourgondisch hertog Karel de 
Stoute met zijn ereteken van de 
Orde van het Gulden Vlies om de 
hals en de Habsburgse keizer Ka-
rel V met een wereldbol in de hand, 
symbool van zijn rijk waarin de zon 
nooit onderging. 

De oudste versie
De oudste legende over Onze-Lie-
ve-Vrouw van Goe Mare verwijst 
naar de gehelmde en geharnaste 
baron-kruisvaarder die leefde in de 
periode van de negen kruistochten 
die tussen 1096 en 1272 plaats von-
den.

Volgens deze versie vonden de ge-
beurtenissen van de legende plaats 
na de vierde kruistocht (1202-
1204). Tijdens die kruistocht plun-
derden de kruisvaarders Constanti-
nopel (nu Istanboel), de hoofdstad 
van het Oost-Romeinse rijk. 

Deel van de inkomhal van het kasteel van Poeke met links de gehelmde baron-kruisvaarder en rechts de eerste baron van Poeke met 
perkament in de hand.
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Ze stichtten er van 1204 tot 1261 
een Latijns keizerrijk waarvan Bou-
dewijn IX, graaf van Vlaanderen, de 
eerste keizer was. De beroemde Ita-
liaanse schrijver Umberto Eco be-
schreef het levensverhaal van die 
Vlaamse keizer in zijn roman ‘Bau-
delino’. Verder dan Constantinopel 
zijn de kruisvaarders toen niet ge-
trokken en door de herovering van 
het Heilig Land was deze kruistocht 
onbelangrijk.

In de Geschiedenis van Poeke staat 
dat ene Olivier I baron van Poeke 
was van 1212 tot 1239 en dat hij pas 
ridder werd in 1220. Het is dus zeer 
onwaarschijnlijk dat hij in 1202, bij 
het begin van de vierde kruistocht, 
al baron van Poeke was. Hij stierf 
in 1239 en werd als weldoener van 
de monniken in de abdijkerk van 
Drongen begraven. In dezelfde kro-
niek van de abdij lezen we dat hij de 
broer was van een zekere Diederik 
die al in 1206 vermeld wordt. Het is 
dus goed mogelijk dat Diederik de 
oudere broer van Olivier was en dat 
hij de baron–kruisvaarder is die in 
de legende ter sprake komt.

Na de verovering van het rijke Con-
stantinopel is Diederik er nog gedu-
rende twee jaar gebleven. Pas nadat 
de kruisvaarder er het Latijnse kei-
zerrijk definitief gevestigd had, is hij 
samen met andere Vlaamse krijgs-
heren naar Vlaanderen terugge-
keerd. Tijdens de terugtocht stuur-
de men regelmatig een ijlbode die 
het thuisfront op de hoogte bracht 
over hoe ver men op de terugweg 
al gevorderd was. Plots bleven de 
boodschappen van de baron voor 
zijn gemalin in Poeke achterwege. 
Andere teruggekeerde kruisvaar-
ders konden haar enkel melden dat 
ze op zekere dag de baron met zijn 
manschappen uit het oog verloren 
waren en hen na een zoektocht niet 
hadden teruggevonden.

Ten einde raad wendde de barones 
zich tot het Mariabeeld in de slot-
kapel en begon er, samen met alle 
inwoners van de parochie Poeke, 
een noveen voor de behouden te-
rugkeer van haar echtgenoot en 
zijn manschappen. Maanden gingen 
voorbij en men begon te vrezen dat 
de vermisten in een of andere hin-
derlaag gelokt en door rovers over-
vallen en vermoord waren. Men be-
gon te vrezen hem nooit meer terug 
te zien. De barones bleef echter bid-
den tot Maria en vertrouwde erop 
dat ze haar gebed zou verhoren.

Op zekere dag kwam plots een 
bode te paard aangereden met de 
heuglijke, goede mare dat haar 
echtgenoot op Vlaamse bodem te-
ruggekeerd was en de dag erna in 
Poeke zou aankomen. De bode leg-
de uit dat de baron met zijn gevolg 
verdwaald geraakt was en het gros 
van de terugtrekkende legergroep 
niet teruggevonden had. Via ge-

vaarlijke omwegen en belaagd door 
allerhande rovers had hij met zijn 
mannen uiteindelijk de weg naar 
Vlaanderen teruggevonden.

‘s Anderendaags werden de baron 
en zijn manschappen triomfante-
lijk in Poeke verwelkomd en vielen 
de baron en zijn echtgenote elkaar  
wenend in de armen. De barones 
stond erop dat de baron met zijn 
gevolg eerst met haar naar de huis-
kapel ging om er Onze-Lieve-Vrouw 
voor zijn behouden thuiskomst te 
bedanken. Daarbij legden de baron 
en zijn krijgsmannen hun wapens 
neer aan de voet van het beeld, 
want het was door haar wonderba-
re tussenkomst dat de baron en zijn 
gevolg de weg naar Poeke terug-
gevonden hadden. Het beeld werd 
sindsdien door de inwoners van 
Poeke in hoge mate vereerd.

Baronie van de heren van Poucke in de kerk van Poeke.
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Grafmonument van de adellijke familie de 
Preud’homme d’Hailly in de kerk van Poeke.

Eind goed, al goed, zou men den-
ken. Toch was dat niet het geval. 
De legende kreeg jaren later een 
mysterieus staartje. Een vreemde 
pelgrim was daarvoor verantwoor-
delijk. Hij vroeg om te overnachten 
in het kasteel. ‘s Anderendaags 
voor hij vertrok, ging hij bidden bij 
het Mariabeeld. Bij zijn afscheid 
voorspelde hij dat het beeld Poeke 
ooit zou verlaten en er dan voor het 
dorp een zeer slechte tijd zou aan-
breken. 

Als dank voor de goede afloop lie-
ten de baron en zijn echtgenote op 
de weide rechtover het kasteel een 
kapel bouwen. Ze gaven daarenbo-
ven aan een beeldhouwer de op-
dracht een beeld van Maria te ver-
vaardigen dat een ereplaats kreeg 
in de kapel. Dat beeld kreeg de 
toepasselijke naam van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Goe Mare zodat het 
altijd de herinnering zou oproepen 
aan de gunstige afloop van het pro-
ces in Parijs. Waarschijnlijk stond 
die kapel op dezelfde plek als de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes die baron Victor Pycke de 
Peteghem in 1875 liet oprichten.

Tijdens het begin van de Franse 
bezettingstijd (1795–1798) werd de 
oorspronkelijke kapel door Fran-
se revolutiegezinde soldaten ver-
woest. Het Mariabeeld kon gelukkig 
tijdig in veiligheid gebracht wor-
den, maar de kapel werd achteraf 
niet meer heropgebouwd. Het beeld 
kreeg wel een bevoorrechte plaats 
in de privékapel van het kasteel 
van Poeke. 

Enkel op 15 augustus, ter gelegen-
heid van Onze-Lieve-Vrouw-Hemel-
vaart, verliet het beeld dat op een 
draagbaar stond tijdens de jaar-
lijkse processie de privékapel van 
het kasteel. Door die jaarlijkse ver-
schijning bleef de herinnering aan 
de legende onder het volk van Poe-
ke bewaard. Na de processie werd 
het beeld naar zijn vaste plek in het 
kasteel teruggebracht.

(wordt vervolgd)

Arnold STROBBE
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Pas vele jaren later zou het beeld 
naar Poeke terugkeren en een ze-
gen voor het dorp worden. Zo kreeg 
het beeld voor alle Poekse inwo-
ners een mysterieuze lading mee.

Een latere versie
Na de oudste versie van de legen-
de zijn er mettertijd andere ver-
sies afgeleid. Een ervan gaat over 
een historisch proces dat één van 
de barons van Poeke lang geleden 
in Parijs moest ondergaan. Een 
Franse edelman had hem ervan be-
schuldigd een zeer ernstig misdrijf 
te hebben gepleegd.

De baron werd als een gevangene 
naar Frankrijk overgebracht waar 
Parijse rechters een vonnis zouden 
vellen. Werd hij schuldig bevonden, 
dan wachtte hem de doodstraf en 
de verbeurdverklaring van al zijn 
bezittingen. Het was dus begrijpe-
lijk dat de barones en met haar de 
hele Poekse bevolking vol angst en 
spanning een mare over de uitslag 
van het proces afwachtten. Een 
veroordeling kon niet alleen voor 
de barones maar voor alle inwo-
ners van Poeke een regelrechte 
ramp betekenen. In haar nood bad 
ze - bijgestaan door talrijke Poek-
se inwoners - dagelijks geduren-
de het verloop van het proces tot 
Onze-Lieve-Vrouw voor een goede 
afloop. Uiteindelijk werd de ba-
ron vrijgesproken en bereikte de 
heuglijke mare Poeke dat de baron 
gezond en wel naar zijn kasteel in 
Vlaanderen mocht terugkeren. De 
kasteelvrouw en de Poekse inwo-
ners geloofden dat het dankzij hun 
gebeden en de tussenkomst van 
Onze-Lieve-Vrouw was dat de ba-
ron zijn onschuld kon bewijzen en 
in zijn eer werd hersteld. 
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