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BLOOTSvOETS 

Ze komen overal vandaan. En naarmate de oorlog langer duurt en de 
angst in de harten groeit, zijn het er steeds meer. Sinds half augustus 
wordt Lombardsijde overspoeld door gelovige en minder gelovige be-
devaartgangers die Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde smeken om 
de behouden terugkeer van echtgenoten, zonen en broers. 
Er zijn in het verleden wel vaker mirakels gebeurd. De bewijzen hangen 
in de kerk: tientallen zilveren en gouden ex voto’s16 in de vorm van een 
arm, een been, een hart of een ander lichaamsdeel, in de loop van de 
eeuwen geschonken door genezen gelovigen. Aan de gewelven hangen 
houten miniatuursloepjes van dankbare vissers die gevaarlijke zeereizen 
hebben overleefd; aan de muur overbodig geworden krukken en in het 
koor van de kerk zeven schilderijen uit de 17de eeuw die getuigen van 
verschillende wonderen waar ‘Onze-Lieve-Vrouwtje’ voor zou hebben 
gezorgd.
Het Mariabeeld staat al sinds mensenheugenis in de parochiekerk. Vol-
gens de overlevering was het in 1596 op het strand van Lombardsijde 
aangespoeld. Het werd ondergebracht in de duinenkapel en verhuisde 
later wegens groot succes naar de kerk. Lombardsijde werd een bede-
vaartsoord. Eerst kwamen de IJslandvaarders uit Duinkerke, Nieuw-
poort en Oostende bij Maria een behouden vaart afsmeken, maar al snel 
werd het beeld razend populair bij de hele kustbevolking:

‘[...] Getuigen zijn hiervan de krukken die hier hangen
Van kreupelen die de gang hier weer hebben ontvangen,
[...] Des zaterdags, ziet men een menigte van kranken,
Geholpen uit de smart, de Maagd komen danken [...]’ 17

Dankzij gulle giften kon het beeld in de loop der eeuwen worden aan-
gekleed met kostbare gewaden en voorzien van gouden en zilveren kro-
nen, juwelen en scepters. Elke zaterdag werd een vroegmis voor haar 
opgedragen en op feestdagen kreeg het beeld een ereplaats in de mid-
denbeuk van de kerk. Elk jaar, van 2 tot 10 juli, werd Onze-Lieve-Vrouw 
als Ster der Zee vereerd en dan werd het dorp overspoeld door bede-
vaarders. Na de mis droegen de vissers het beeld op hun schouders in 
een processie het dorp rond. Jonge hoveniersdochters liepen voor de 
stoet uit met manden vol bloemen die ze op het wegdek strooiden: bo-

terbloemen, madeliefjes, wilde margrieten, koekoeksbloemen en vogel-
wikke en kleingesneden riet. Op dergelijke hoogtijdagen werden er 
meerdere missen gehouden.
Ook in september 1914 worden veel extra missen opgedragen, proces-
sies gelopen, rozenkransen gebeden en kaarsen gebrand. De kustbevol-
king zoekt massaal haar toevlucht bij Onze-Lieve-Vrouw. Om hun pa-
niek te bezweren, lopen velen ook de Kruisweg. In de kerkhofmuur zijn 
zeven kapelletjes gemetseld waarin de Zeven Smarten van Maria zijn 
afgebeeld. Bij elk kapelletje staat een houten bankje waarop de gelovige 
kan neerknielen. Vroeger legden de IJslandvaarders deze kruisweg 
blootsvoets af, veel gelovigen doen dit in hun wanhoop nu ook.


