
De Mirakel 
Stadspark tussen Oranjeweg en Stelleweg 

De mensen gaan wonen op de hoogste kreekruggen. Dit zijn vroegere getijdengeulen die, doordat ze 
snel dichtslibben met zand, boven het veen uit gaan steken. Hier kun je redelijk veilig voor het 
vloedwater wonen. Ook rond Kloetinge liggen diverse kreekruggen en restanten van kreken. Een 
dergelijke rug ligt vanaf ’s-Gravenpolder tot voorbij Kloetinge, Bovenop de kreekrug komt de Stelleweg 
te liggen, die het slingerende verloop van de oorspronkelijke kreek volgt. 

De naam kan afgeleid zijn van een schapenstelle, een bergje waarop schapen bij hoog tij droge 
hoeven houden. Deze stelle zou zijn functie met de bedijkingen hebben verloren. De Stelleweg komt 
voor in de bronnen vanaf 1597. Hij loopt vanaf de huidige Lewestraat in noordelijke richting tot de 
Noorddijk (= Kattendijksedijk). In 1967 wijzigt men een deel van de naam in Zomerweg. 

In 1134 zorgt een overstroming voor grote verwoestingen. Een tiental jaren daarna beginnen de 
mensen voor het eerst aan het opwerpen van een zeedijk. Deze loopt vanaf Kapelle naar Kloetinge, 
en volgt daar het Hoge Pad om in de richting van Goes verder te gaan in wat later de Heernisseweg 
en de ’s-Heer Hendrikskinderendijk gaat heten. Na de eerste bedijking kort na 1134 legt men later in 
de twaalfde eeuw verder naar het noorden een nieuwe dijk aan, de Kattendijksedijk. Bij Kattendijke 
heeft de overstroming van 1134 voor een nieuwe grote kreek gezorgd, die er nog steeds ligt: de 
Wijtvliet. Het gebied verder naar het westen heeft minder van de vloed te lijden gehad. 

De rug ’s-Gravenpolder-‘s-Heer Elsdorp is al kort na de inbreuk bij Kattendijke weer bewoonbaar en 
droog. Behalve een inbraakkreekje bij Mannee is dit gebied weinig aangetast. De rug vormt de 
natuurlijke scheiding tussen de Wijtvliet- en de Schengekreken. Met de aanleg van een dijk vanaf de 
Monnikendijk bij Kattendijke naar de latere Goese Oosthavendijk, de Kattendijksedijk, ontstaat de 
Kloetingsepolder. Hiermee wordt de Stelleweg ook ingepolderd. De bedijking zal rond. 1190 zijn 
uitgevoerd. 

Aan weerszijden van de Stelleweg ontstaat een nederzetting die ’s-Heer Elsdorp heet. Naar welke 
persoon deze naam verwijst is niet bekend. Zoals in zoveel andere dorpen is er in Kloetinge sprake 
van een groot aantal ambachtsheren, lokale edelen die allemaal een klein gedeelte overheidsgezag 
uitoefenen. De Manneeweg en het gebiedje Mannee is ook al vroeg bewoond. Al in 1308 worden er 
tienden verpacht, en komt iemand voor die zich Willem Janszoon van Mannee noemt, vermoedelijk 
een ambachtsheer. De meer kapitaalkrachtigen van deze lokale machthebbers laten hun macht blijken 
door het opwerpen van kasteelbergjes. Dit zijn aarden heuvels met daarop een houten of stenen 
toren. Niet zelden raken ze met elkaar slaags, en in sommige gevallen roeien concurrerende families 
elkaar vrijwel geheel uit. Rond Kloetinge heeft vermoedelijk wel een tiental bergjes gelegen. Ook aan 
de westkant van de Stelleweg is dit het geval. In ieder geval ligt deze berg er nog aan het einde van 
de achttiende eeuw. De twee boerderijen die aan beide kanten van de Stelleweg liggen: de westelijke 
die haaks op de weg staat (de Eehof) en de oostelijke, de Elsahoeve, die parallel aan de weg staat, 
staan er dan ook al. Op deze plaats hebben ongetwijfeld al in de middeleeuwen voorgangers van 
deze boerderijen gestaan, met nog meer huizen daaromheen. 

Er is ook een kapel bekend te ’s-Heer Elsdorp. Vanaf 1405 komt de St. Margrietkapel in de bronnen 
voor. Om een kapel te kunnen oprichten zijn er voldoende mensen nodig die de kosten hiervan 
kunnen dragen, en ook voor het handhaven van het gebouw kunnen zorgen. Daarnaast zal er 
vermoedelijk een dienstverband met een kapelaan zijn gesloten, die bij de misvieringen in de kapel 
betrokken is geweest. St. Margriet, 20 juli, is een bekende heilige. Haar naamdag is de eerste van de 
Hondsdagen. Het weer op deze dag zou volgens het volksgeloof zes weken aanhouden. Regen in 
deze periode wordt gezien als het urineren van St. Margriet, in de volksmond gezegd: St. Margriet 
houdt haar water niet, Als Margriet pist in het riet, zes hele weken boerenverdriet, St. Margriet is een 
Pisgriet, enzovoorts. Een tweede betekenis van St. Margriet is die van bestrijder van de draak, naar 
analogie van haar mannelijke tegenhanger St. Joris. In het middeleeuwse Goes wordt in de jaarlijke 
processie St. Joris en de draak, en tevens St. Margriet uitgebeeld. De draak staat voor het kwaad. 
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