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Dit is Zeeland

Anoniem (naar tekening Adriaen van de Venne), Kinderen spelen op het 
Abdijplein, 1619 (ets). Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia 

Illustrata, deel II, nr 494.

Begin van een r i jke 
geschiedenis

De macht van de abt

Van kerk naar staat

Herbestemming

Al in de 9e eeuw is op deze plek een ringwal-
burg gevestigd. De West-Vlaamse abdij van 
Voormezele (vlakbij Ieper) sticht hier rond 1123 
een klooster gewijd aan Maria. De orde van 
de Norbertijnen neemt in 1127 het klooster 
over. De abdij heeft een sterke band met de 
Sint-Michielsabdij in Antwerpen. Norbertijnen 
hebben, naast hun religieuze leven, een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid.

Rondom een centrale vierkante plaats bouwen 
de Norbertijnen hun abdij op. Het hart wordt 
gevormd door de Kloostertuin: een hof met 
zuilengalerij rondom. Hier lezen de kanunniken 
hun dagelijkse gebeden. Deze geestelijken 
leven naar de regel (canon) van Augustinus, 
ze leven naar de leuze ad omne opus bonum 
paratus (tot elk goed werk bereid) en bouwen 
een Mariakapel. Rondom de Kloostertuin liggen 
de pandgangen, waarop de belangrijkste delen 
van het abdijcomplex uitkomen.

De Norbertijnen worden de grootste grond-
bezitter in de regio. Ten noorden van de 
Westerschelde worden tientallen parochieker-
ken gesticht. Als hoofd van de abdij stelt de 
abt pastoors aan in alle parochies. Daarnaast 
is hij raadsheer van de graven van Holland en 
Zeeland. Wanneer de graven in Middelburg 
zijn, verblijven zij in het gravenlogement van 
de Abdij van Middelburg. De abt is ook lid van 
het waterschapsbestuur van Walcheren en hij 
is dijkgraaf. Vanaf de 15e eeuw is de abt zelfs 
voorzitter van de Staten van Zeeland: de verga-
dering van edelen en steden die het Zeeuwse 
gewest besturen. Op het toppunt van intel-
lectuele, geestelijke en politieke macht wordt 
abt Nicolaas de Castro (zijn wereldlijke naam 
is Nicolaas van der Borcht) in 1561 gewijd tot 
bisschop van het nieuwe bisdom Zeeland. De 
Castro is niet alleen de machtigste, maar ook de 
laatste abt. Na de Reformatie wordt de abdij in 
1574 de zetel van het gewestelijke bestuur.*
* Sinds 1998 bevindt zich in de Wandelkerk een plaquette met daarop 
de namen van alle 33 abten van de Onze Lieve Vrouwe Abdij.

Zeeland valt vanaf medio 16e eeuw onder de 
Spaanse kroon. Onder leiding van Prins Willem 
van Oranje (1533-1584) komen de veelal pro-
testantse Nederlanders in opstand tegen het 
katholieke Spanje. Na een beleg van bijna twee 
jaar geven de Spanjaarden in februari 1574 de 
stad Middelburg op. Willem van Oranje betrekt 
het abdijcomplex als Eerste Edele van de Staten 
van Zeeland, het hoogste gewestelijke bestuurs-
orgaan. Alle monniken moeten de stad verlaten 
en hun bezittingen achterlaten. Vanaf nu zetelt 
de wereldlijke macht in de abdij. De katholieke 
beeltenissen die de Beeldenstorm in 1566 
hebben overleefd, worden alsnog verwijderd. 
De abdijkerken blijven kerk, maar dan wel voor 
de protestantse eredienst.

De gebouwen krijgen nieuwe bestemmingen: 
kantoren voor bestuurders en ambtenaren, 
vergaderruimte voor de Staten van Zeeland, 
zetel van de Zeeuwse admiraliteit (leiding van 
de zeemacht), de Munt van Zeeland en een 
klokken- en kanonnengieterij. De afgevaardig-
den van de Gecommitteerde Raden vergaderen 
dagelijks en betrekken daarom met hun gezin 
een eigen woonhuis in de abdij. Naast alle 
bestuurders en notabelen wonen er ook bodes 
en kamerbewaarders.

Abdij (plein)
4331 BK Middelburg

Al bijna 900 jaar brengt dit binnenhof mensen 
samen – kloosterlingen, bestuurders en nota-
belen, reizigers en ringstekers, internationale 
gasten en studenten, inwoners en kunstenaars.
Tegenwoordig huisvest het abdijcomplex het 
provinciebestuur, het Roosevelt Study Center en 
– sinds 1972 – het Zeeuws Museum. Als trotse 
bewoner heten we u van harte welkom.
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In de Munt van Zeeland, gevestigd in de 
Kloostergang, worden twee eeuwen lang de 
gewestelijke munten geslagen. Het slaan van 
Zeeuwse gouden dukaten onderstreept de 
soevereiniteit van Zeeland. Hiervoor wordt de 
Kloostergang ingrijpend verbouwd: er komt een 
tussenverdieping en de begane grond wordt 
opgedeeld. In een uitbouw van de Kloostertuin 
wordt een werkplaats ingericht met twee 
smeltovens.

De economische bloei in de 17e eeuw maakt 
dat Zeeland binnen de Republiek bijna even 
machtig en welvarend is als Amsterdam. Alle 
vertrekken in de abdij weerspiegelen dit: ze zijn 
luxueus ingericht en van alle gemakken voor-
zien. Alles ademt de macht en invloed van het 
Zeeuwse bestuur.

Zeeuwse Munt

Louise de Coligny

Na de moord op haar echtgenoot Prins Willem 
van Oranje op 10 juli 1584 woont Louise de 
Coligny (1555-1620) enkele jaren in de Abdij van 
Middelburg. Door financiële problemen rondom 
de afwikkeling van zijn erfenis is zij gedwongen 
zich buiten Holland te vestigen. Haar woonkwar-
tier ligt tussen de infirmerie en de Balanspoort, 
nu de museumvleugel. 

De Coligny beschikt over een zaal en appar-
tement, bestaande uit een gezelschapskamer, 
een slaapkamer en een vertrek voor de kame-
nierster. Ook zijn er ruimten voor de kinderen, 
gouvernante, hofmeester, hofpersoneel, kleer-
maker en borduurwerker.

In mei 1810 bezoekt Napoleon Bonaparte 
Middelburg en wordt in stijl onthaald. Speciaal 
voor dit bezoek worden de vertrekken van de 
Franse keizer en zijn vrouw van alle comfort 
voorzien. Moderne meubels worden aange-
schaft: een mahoniehouten bed bekroond met 
een vergulde adelaar, bijbehorende tafel tjes 
en commode, twee cilinderbureaus en diverse 
tafels, stoelen en spiegels. Ook wordt speci-
aal een modieus servies van zwart porse lein 
aangeschaft.

Vijftien jaar eerder luidt het stichten van de 
Bataafse Republiek (1795-1801) een bescheiden 
hoofdstuk in. Zeeland verliest zijn zelfstandige 
status als gewest en wordt onderdeel van de 
nationale eenheidsstaat. Belangrijke beslissin-
gen worden vanaf nu in Den Haag genomen. De 
laatste Zeeuwse munten worden in 1798 gesla-
gen. De abdij wordt te groot voor het gedevalu-
eerde provinciebestuur. Zo doet de Kloostertuin 
en de aangrenzende Kapittelzaal rond 1825 
eigenlijk alleen nog dienst als koetshuis en stal-
gebouw. Om koetsen makkelijker te laten keren, 
worden de restanten van de oorspronkelijke 
Kloostergang aan drie zijden gesloopt.

De Franse t i jd

Burgerinit iat ieven

Binnen de abdij is nu wel ruimte voor nieuwe 
initiatieven van regenten en burgers. De Teeken 
Academie en Industrieschool vestigen zich hier 
en er wordt een concertzaal ingericht. Op de 
plek van de kanonnengieterij komt een gymnas-
tiekzaal en het ambtenarenverblijf verandert in 
een hotel. De gebouwen worden echter nau-
welijks onderhouden en raken in verval. Tussen 
1886 en 1917 wordt het abdijcomplex daarom 
ingrijpend gerestaureerd. Sommige onderdelen 
worden zelfs teruggebracht in een staat die als 
oorspronkelijk wordt gezien.

Na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 
gaat in Zeeland, vanwege de Franse troepen 
die hier zijn gelegerd, de strijd nog door. Op 17 
mei komt Middelburg in de frontlinie te liggen. 
De stad wordt vooral beschoten door Duitse 
troepen, maar ook Franse artilleriegranaten 
komen op het centrum terecht. De brand, die 
als gevolg van de beschietingen ontstaat, legt 
een groot deel van de Middelburgse binnen-
stad plat. Ook het abdijcomplex gaat groten-
deels verloren. De veertig bronzen klokken 
van het carillon in de Lange Jan smelten door 
de verzengende hitte. Onder het puin van de 
Kloostergang liggen, nog helemaal intact, de 
Zeeuwse wandtapijten. Opgerold in zinken 
kokers en verstopt onder een speciaal gestorte 
betonnen vloer, zijn zij in 1939 bijtijds in veilig-
heid gebracht.

Middelburg herstelt haar stadshart zo snel 
mogelijk: nog voor het einde van 1940 worden 
de opdrachten voor wederopbouw verstrekt. 
De traditionalistische stijl sluit aan bij de ideeën 
van de Duitse bezetter. Rijkscommissaris Seys-
Inquart bemoeit zich persoonlijk met de weder-
opbouw. De grootscheepse restauratie van het 
abdijcomplex duurt bijna twintig jaar.

Mei 1940

Hoewel de abdijtoren meerdere keren door 
brand wordt verwoest, markeert de Lange 
Jan tot op de dag van vandaag het landschap 
van Walcheren. Bijzonder is de vergulde kei-
zerskroon die hoogstwaarschijnlijk verwijst 
naar Maximiliaan I van Oostenrijk, keizer van 
het Heilige Roomse Rijk. Door zijn huwelijk 
met Maria van Bourgondië wordt hij na haar 
vroege dood in 1482 de feitelijke machtheb-
ber over de Nederlanden. Ook de Westertoren 
in Amsterdam wordt gesierd door zo’n zelfde 
keizerskroon.

De stad groeit, zeker als Middelburg in 1217 
stadsrechten krijgt. Er is meer kerkruimte nodig. 
Aan de westzijde van de abdij wordt voor 
kloosterlingen en gelovigen een nieuwe kerk 
gebouwd. In de loop van de 14e/15e eeuw 
ontstaan vanuit deze ene kerk, twee kerken: de 
Koorkerk (voor de kloosterlingen) en de Nieuwe 
Kerk (voor de parochianen). De Nieuwe Kerk 
wordt gewijd aan Sint-Nicolaas, de bescherm-
heilige van handelaars en kinderen.

Het middenkoor tussen de Koorkerk en de 
Nieuwe Kerk heet de Wandelkerk. Hier bevindt 
zich het praalgraf van de gebroeders Evertsen 
en een herdenkingsplaquette op het overlijden 
van Abdoel Hamid, gezant van Atjeh bij Prins 
Maurits (1567-1625), in 1602.

Het abdijcomplex wordt rondom het Kloosterhof 
en de Kloostergang vanaf 1150 opgebouwd. 
Er worden slaapzalen (dormitoria), een grote 
eetzaal of refter, bibliotheek (librije) en een kapit-
telzaal aan toegevoegd. Oorspronkelijk bedoeld 
als plaats voor gebed, verandert het Kloosterhof 
na 1574 in de plaats waar de Zeeuwse Munt is 
gevestigd. Daarom wordt deze plek ook wel 
Muntplein genoemd. Tegenwoordig is hier de 
Kloostertuin gevestigd. Rondom de omliggende 
Kloostergang zijn in dit deel van de abdij het 
Roosevelt Study Center en kantoren van de 
Provincie Zeeland gevestigd.

Vierkante zandstenen toegangstoren tot de 
Kloostergang uit de 15e eeuw. Op de eerste ver-
dieping is de privékapel van de abt. Vanaf 1679 
is dit de vertrekkamer van de Gecommitteerde 
Raden. Onder het kruisgewelf in de doorgang 
bevindt zich een gebeeldhouwd sluitstuk met 
Christusgestalte en de vier Evangelisten.

Zoals gebruikelijk voor hoog adelijke residenties 
aan het eind van de 15e eeuw ligt de woning 
van de abt boven een galerij, tegenwoordig de 
Leeuwenkooi genoemd. Zijn woning bestaat 
uit een eetzaal, ontvangstkamer en privékamer. 
In 1679 wordt de barokke poort op de rechter-
hoek toegevoegd als statige toegang tot de 
vergaderzalen en kantoren van het gewestelijk 
bestuur.

Oostelijke afsluiting van de abdij. Deze plek 
markeert de oever van de vroegmiddeleeuwse 
ringwalburggracht. Deze versie van de Gistpoort 
dateert van de 16e eeuw en is bekleed met 
blauwe arduinsteen. Het beeld boven de ingang 
stelt Willem II graaf van Holland en Zeeland voor 
en wordt geplaatst in 1955. Deze 13e-eeuwse 
koning van het Heilige Roomse Rijk ligt vermoe-
delijk hier in de abdij begraven. 

Tijdens bezoeken aan Zeeland verblijven hier 
de Graven van Holland en Zeeland en later 
de Prinsen van Oranje. In 1809 logeert Koning 
Lodewijk Napoleon hier enkele dagen en in mei 
1810 Keizer Napoleon Bonaparte. Vanaf 1814 
wordt het logement de ambtswoning van de 
Gouverneur, weer later van de Commissaris 
van de Koning(in). Ook de koninklijke vertrek-
ken bevinden zich hier. Deze worden gebruikt 
tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw. Sinds 
1990 heeft het Zeeuws Museum zijn kantoren 
op de bovenverdieping. De benedenverdieping 
is de officiële ontvangst ruimte van de Provincie 
Zeeland.

In 1592 wordt, naar een idee van de dan al over-
leden Prins Willem van Oranje, een extra poort 
in de abdij aangebracht. Deze poort van de 
Korte Burg naar het Abdijplein is speciaal voor 
burgers. Boven deze poort worden de letters 
S.P.Q.M. aangebracht: Senatus Populus Que 
Medioburgensis (Raad en Volk van Middelburg). 
Het staartje van de letter Q vervaagt. Zo komt 
het dat Middelburgers dit het SPOM-poortje zijn 
gaan noemen.

Eind jaren tachtig ontwerpt architect Cees Dam 
de hardstenen ‘looplijnen’ en stoepen in de 
bestrating van het plein. De lindes en platanen 
worden verdeeld over het plein rondom de 
waterpomp, een ontwerp van C. Kayser uit 1781. 
Dam’s inrichting doet denken aan de tekening 
van Adriaen van de Venne uit 1619: een open 
hof waar mensen samenkomen.

Gebouwd als gastenverblijven van de laatste 
abt Nicolaas de Castro rond 1570. Van 1584 tot 
1591 woont Louise de Coligny met haar twee 
kinderen in dit deel van de abdij. Daarna is het in 
gebruik als onder meer Rekenkamer, Bibliotheek 
en Rijksarchief. Sinds 1972 is het Zeeuws 
Museum hier gevestigd.

Deze poort uit het midden van de 13e eeuw is 
de hoofdingang van de abdij. In vroegere tijden 
gaat de grote poort alleen voor speciale gele-
genheden open. De zolder van de Balanspoort 
is gebruikt geweest als opslagplaats voor graan. 
De poort is opgetrokken uit Doornikse steen en 
is een voorbeeld van Scheldegotiek.

Een brok basalt ligt ingegraven op het 
Abdijplein. In deze zwerfkei vangt Marinus 
Boezem cultuur en natuur. In de gladde boven-
kant wordt de hemel weerspiegelt. Ook zien we 
de plattegrond van de Notre Dame van Reims; 
voor Boezem de oervorm van gotische kerkar-
chitectuur. Basalt is gestold lavagesteente - een 
materiaal dat Zeeland beschermt omdat er 
dijken van worden gemaakt. Boezem heeft veel 
samengebald in dit werk: ruimte, tijd, de bouw-
lust van de mens, het leven in en op de aarde 
en de beweeglijkheid van de onmetelijke hemel 
erboven.

Dit huis is in 1599 gebouwd als het huis 
voor de afgevaardigde en zijn gezin van 
Tholen in de Staten van Zeeland. Rond 1860 
wordt het als venduhuis door notarissen uit 
Middelburg gebruikt. Het is vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog gerestaureerd en wonderwel nau-
welijks beschadigd in mei 1940.

Deze poort stamt uit het begin van de 16e eeuw 
en markeert de toegang tot het achtergelegen 
Koorkerkhof. Dit abdijdeel is in die tijd waar-
schijnlijk minder openbaar dan de Nederhof 
(Abdijplein).

Boven de Koorkerkhofpoort wordt in de 17e 
eeuw een wapensteen toegevoegd. De beelte-
nis van de leeuw in de golven stamt uit de 16e 
eeuw en symboliseert het Zeeuwse verzet tegen 
Spanje van 1568 tot 1648. Rond 1600 wordt daar 
Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven) aan 
toegevoegd.

In vroegere tijden zijn hier een bakkerij, een bier-
brouwerij, pakhuizen en de woning van de kel-
dermeester gevestigd. Van 1836 tot 1940 staat 
het vermaarde hotel De Abdij op deze plaats. 
Het huidige provinciegebouw is een ontwerp 
van de Middelburgse architect Johannes 
Berghoef en stamt uit 1960.

Er zijn verschillende oeroude steensoorten in 
het abdijcomplex terug te vinden. De gebouwen 
zijn deels opgetrokken uit kalkzandsteen uit 
België en de omgeving van Parijs, dat is ont-
staan in het Eoceen (45 miljoen jaar geleden). 
Sommige tegels, stoepen, vensterbanken en 
raamstijlen van de abdij bevatten dan ook 
prachtige fossielen. Leuk om naar te speuren 
tijdens een rondwandeling.

FOUR FREEDOMS AWARDS — Om de 
twee jaar staat de Abdij van Middelburg in 
het middelpunt van internationale aandacht. 
Hoogwaardigheidsbekleders zijn prominent 
aanwezig tijdens de uitreiking van de Roosevelt 
Four Freedoms Awards. Deze worden het 
ene jaar in New York en het andere jaar in 
Middelburg uitgereikt. De awards worden toe-
gekend aan mannen, vrouwen en organisaties 
die op inspirerende wijze invulling geven aan de 
Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid 
van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, 
Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees.
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