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Dames en heren,

Graag ben ik ingegaan op de uitnodiging van Golfslag om hier vanavond een en ander te
vertellen over de befaamde ‘Berenning van Aardenburg’ in juni 1672 en de link met de
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.

Voor mij is het de vierde keer, dat ik een jubileumviering van de Berenning mee mag maken.
De eerste keer was in 1947, toen Aardenburg herdacht, dat een deel van het leger van
Lodewijk XIV, de Zonnekoning bij onze stad te maken kreeg met zoveel tegenstand en
verliezen, dat ze de aftocht moesten blazen.

Aardenburg lag er in 1947 nog zwaar beschadigd bij, maar de burgers maakten er eensgezind
een feest van. Drie dagen lang, evenementen zoals het openluchtspel ‘Helpt nu uself, soo
helpt u God’, en een historische optocht waarin ik figureerde als page van de Engelse koning
Edward III die na de Zeeslag bij Sluis van 24 juni 1340 de volgende dag op bedevaart naar
Aardenburg kwam. Hoewel lichtgewond kwam hij met zijn gevolg te voet naar de Onze Lieve
Vrouwekerk om er een plechtige dankdienst bij te wonen. Na afloop daarvan reed hij te
paard naar Gent.

Er waren in 1947 verder een tentoonstelling, concerten, sportwedstrijden, optredens door
bekende artiesten en het trammetje van de Aardenburgse Steenfabriek reed door
Aardenburg, niet met klei maar met echte passagiers. Aardenburg verkeerde in
feeststemming. Veel inwoners liepen in 17e eeuwse kledij. De herdenking was een echte
oppepper voor de zwaar door WO II getroffen bevolking.

Wellicht zijn er onder u, die zich de grote festiviteiten in 1972 en de meer bescheiden
herdenking in 1997 met het openluchtspel “De Verloren Sleutel’ nog herinneren. En nu
herdenken wij met gepaste trots, dat onze stad in 1672 van zich liet spreken.

Eerst wil ik meenemen naar het Aardenburg van eind 16e, begin 17e eeuw, toen nagenoeg
niets meer over was van de in de middeleeuwen toch wel belangrijke haven- en handelsstad
aan een uitloper van Het Zwin. De forse omwalling, in 1299 aangelegd door graaf Gwijde van
Dampierre en voorzien van een dubbele gracht en vier stadspoorten was in 1581 op bevel
van hogerhand geslecht.

Het was de oudste aarden omwalling in huidig Nederland en de restanten zijn nog goed
zichtbaar, vooral ten oosten en ten zuiden van Aardenburg.

De stad had al veel te lijden gehad als direct gevolg van de hervorming. Na de
Godsdienstvrede van 1578 kreeg de hervorming in Aardenburg de overhand, maar
aanvankelijk leefden katholieken en protestanten zonder veel moeite naast elkaar. Dat was
tegen de zin van de fanatieke predikanten Datheen en Modet, die met het Gents gepeupel



onder aanvoering van de oud-Aardenburger Joos de Hond op 14 en 15 juni 1579 naar
Aardenburg kwamen, het stadje en het bezit van de kerken plunderden en de zusters van
Sint Clara en de Grauwzusters uit hun kloosters verdreven.

Aardenburg kwam in mei 1583 in Spaanse handen en werd het de Hervormden moeilijk
gemaakt. In datzelfde jaar brak de pest uiten wat er nog van Aardenburg over was, werd
zwaar geteisterd tijdens het beleg door de Spaanse troepen. De nog aanwezige inwoners
namen de vlucht, het stadsbestuur verplaatste zich in 1584 naar Brugge en een jaar later
woonde er niemand meer in Aardenburg, dat open en bloot in het landschap lag. De
omgeving bestond uit kreken en poelen.

Vijf jaar later keerden er inwoners terug. Handel en nijverheid waren echter verdwenen.
Voor de weinige katholieke inwoners werden nog diensten gehouden in de Onze Lieve
Vrouwekerk, waar Stevin Meeus pastoor was.

We komen dan bij 1600, een jaartal dat wellicht ieder van u op school op moest kunnen
dreunen: de slag bij Nieuwpoort. Die slag werd het sein voor een nieuwe uittocht van
burgers richting Damme en Brugge en later verder richting Oostende en omstreken.

Op 12 mei 1604 werd Aardenburg ingenomen door prins Maurits. Dat ging zonder slag of
stoot, want toen de aanvallers de wallen beklommen, bleken de inwoners en de
manschappen die voor de verdediging moesten zorgen, de stad verlaten te hebben. Maurits
vestigde zijn hoofdkwartier in ‘De Gouden Eikel’ gedurende het beleg van Sluis, dat tot 19
augustus zou duren.

De laatste katholieken verlieten de stad. Pastoor Meeus blies de laatste kaars uit in de Onze
Lieve Vrouwekerk. Een nieuw tijdperk brak aan, het tijdperk van de hervormde hegemonie,
de komst van de Doopsgezinden en de felle strijd tegen de Katholieken.

-----

Na de inname van Aardenburg door Maurits werden plannen gemaakt om de oude
verdedigingswerken te herstellen, maar de omvang van de middeleeuwse wallen was te
groot en werd er gekozen voor een geheel nieuw wallenstelsel, waardoor de stad aanzienlijk
verkleind werd en de Lieve Vrouwekerk buiten de nieuwe wallen kwam te liggen en
omstreeks 1625 afgebroken werd, maar pas nadat de aanhangers van de nieuwe religie, de
Gereformeerden (Hervormden), een houten gebouw binnen de muren van die kerk nog een
tijdlang hadden gebruikt.

Vanaf 1604 vestigden zich nieuwkomers binnen Aardenburg, Hervormden, afkomstig uit
Vlaanderen. Van de oorspronkelijke katholieke inwoners keerde niemand terug en de
nieuwkomers namen in bezit wat ze konden bemachtigen. Het nieuwe stadsbestuur,
gevormd in 1605, probeerde de in beslag genomen en zeer omvangrijke kerkelijke goederen
in bezit te krijgen, maar die waren feitelijk in handen van de Prins en hij gebruikte de
opbrengsten naar eigen goeddunken, onder andere voor de bouw van een protestantse kerk
in Sas van Gent.

De afkomende bouwmaterialen bij de sloop van de Lieve Vrouwekerk werden door het
stadsbestuur verkocht. Ze werden onder meer gebruikt voor de restauratie van de



stadspoorten van Zierikzee en de bouw van een kruithuis in ’s-Gravenhage. Volgens
overlevering werden de drie luidklokken van de Onze Lieve Vrouwekerk omgesmolten en
werd de klokspijs in 1646 in Middelburg in Zeeland bij Jacob Burgerhuys gebruikt om de twee
klokken van de Sint Baafskerk te gieten.

Tot 1609, het begin van het 12-jarig bestand, duurde de oorlogstoestand. Zoals eerder
gezegd, werd Aardenburg, net als andere stadjes, voorzien van een modern wallenstelsel en
ten westen en ten noorden van Aardenburg lag een hele reeks verschansingen: De
Eederschans (later verbasterd in Elderschans), de Olieschans, Krabbeschans en Kruisschans,
de Mosselschans, de Buikschans en Bordeelschans.

Het hele gebied rond Aardenburg bestond nog uit schorren en slikken, die bij hoog water
onderliepen. In 1611 werd toestemming verkregen om tot dijkaanleg en inpoldering over te
gaan.

In deze toestand moest Aardenburg weer tot leven komen. Waren de nieuwkomers in het
begin alleen Hervormden, in 1607 hadden zich ook de eerste Doopsgezinden hier gevestigd
en in 1610 blijkt er geen enkele Katholiek te wonen. De komst van Doopsgezinden viel echter
niet in goede aarde bij de Hervormden.

Tijdens het 12-jarig bestand zagen de Doopsgezinden zich genoodzaakt hun preken en
samenkomsten in het geheim te houden in een huis dichtbij de Sint Baafskerk. In 1614
klaagden ze over de moeilijkheden en plagerijen die ze van de kant van de Hervormden en
het stadsbestuur ondervonden, terwijl de Staten-Generaal hen vrijheid van godsdienst had
toegestaan. De Aardenburgse magistraat en de Hervormden stoorden zich daar niet aan en
toen de Doopsgezinden nogmaals nadrukkelijk de vrije uitoefening van hun godsdienst was
gegarandeerd, werden ze hier op aandrang vanuit de hervormde Classis Walcheren, boetes
en beperkingen opgelegd of gearresteerd.

De Aardenburgse magistraat was heel bang, dat de Doopsgezinden, van wie het aantal
steeds toenam, een bedreiging zou gaan vormen voor hun macht en de Classis Walcheren
verzocht dringend om pogingen aan te wenden om de invloed van de Doopsgezinden in te
tomen. Die matigden zich namelijk een grote mate van vrijheid aan, aldus de Classis op een
terrein trokken Hervormden en Doopsgezinden samen op: in hun strijd tegen de Katholieken
ingevolge een uitvoerig plakkaat van 27 maart 1612 van de Staten-Generaal.

Het feit dat streng de hand aan genoemd plakkaat werd gehouden, zorgde er voor dat
Katholieken zich niet zomaar op Staats grondgebied kwamen vestigden. Om dat te
voorkomen werd op last van de Staten-Generaal de Sint Pietersdijk doorgestoken, zodat het
gebied ten oosten en zuiden van Aardenburg onder water kwam te staan. Ook een boven het
water uitstekende dijk langs de rivier de Eede werd op diverse plaatsen doorgestoken en zo
hield men tegelijk de Doopsgezinden op afstand die zich op de hoger gelegen zandrug ten
zuiden van Aardenburg vestigden.

De Aardenburgse magistraat vertrouwde die Doopsgezinden niet. Het waren mensen, vaak
nog uit katholieke ouders geboren of zelf nog katholiek gedoopt. Ze gingen op zondagen en
katholieke feestdagen nog vaak naar de katholieke kerken op Spaans gebied en op zondag in
de avond naar Aardenburg om de Doopsgezinde dienst mee te maken. Onder degenen die



naar Aardenburg kwamen voor deze diensten konden zich wel eens vijandelijke troepen
bevinden.

De katholieken werden niet vertrouwd, omdat men dacht dat ze spionnen konden zijn of de
Spaanse troepen zouden kunnen helpen Aardenburg in bezit te krijgen.

Onder de Doopsgezinden uit Vlaanderen bevond zich een zekere Adriaan van Eeghen,
geboren in Kortemark in 1631. Hij was in zijn jeugd nog misdienaar geweest en werd later
Doopsgezind predikant. Doopsgezinden brachten geld en goed mee naar Staats-Vlaanderen
en waren daarom van harte welkom.

Ook pastoors die met de Kerk van Rome gebroken hadden, werden welkom geheten en
geholpen, zoals Jan Baptiste van Wijnendaele in 1618 en Francois Manchent, pastoor
geweest in Kaprijke. Deze ex-pastoor vonden het echter raadzamer om verder Holland in te
trekken.

In 1633 en 1634, tijdens de 80-jarige oorlog, deden Staatse troepen invallen hier net over de
grens. De pastoors van Middelburg, Maldegem, Lissewege, Watervliet en Assenede werden
gevangen gezet in Aardenburg en Sluis. Ze konden later door hun parochies worden
vrijgekocht.

De Spaanse troepen lieten zich niet onbetuigd en namen in 1634 de Aardenburgse
Doopsgezinde predikant gevangen, toen hij in het Vermaanhuis even buiten de stadswallen
preekte. Hij werd gevangen gezet in Brugge en Damme. In 1636 werden twee Doopsgezinde
broeders Pieter Hoop en Marten Landuit in Brugge gevangen gezet, maar de Hervormde
predikanten die zich in de vesting Aardenburg bevonden, kregen ze blijkbaar niet te pakken.
Wel twee hervormde Kerkenraadsleden uit Sint Anna ter Muiden: de schoolmeester Jacques
Dierman en Cornelis Looysen, die een jaar later weer vrij kwamen.

Aan beide zijden, zowel katholiek als protestant, werden gevangen gezette personen dankzij
inzamelingen in eigen kring, vrijgekocht. De pastoor van Middelburg-in-Vlaanderen overleed
echter in de gevangenis in Sluis.

Voor zeer veel mensen is de tijd waarover we het hebben, moeilijk geweest. Velen
worstelden met hun geweten, als katholieken bijvoorbeeld overgingen naar de
Doopsgezinden. Boudewijn de Meijere is daar een typisch voorbeeld van. In 1639 benoemd
als Doopsgezind ‘bisschop’, zoals de voorgangers aanvankelijk werden genoemd, wilde hij wel
preken, maar zag het niet zitten om de Doop en het Avondmaal te bedienen. Hij vond dat
zulks een taak van priesters was. Pas op Palmzondag 1640 bediende hij voor het eerst de
Doop.

Joos Aeme, een rijke Brugse wijnkoopman, vestigde zich in Aardenburg en werd lid van de
Doopsgezinde Gemeente op 7 april 1636. Bij zijn dood in 1659 bleek hij zijn bezittingen bij
testament vermaakt te hebben aan Katholieke instellingen. Zijn weduwe, Josijntjen van
Eeghem voerde daarover een proces in 1659 en 1660.

De inwoners van Aardenburg verkeerden als gevolg van de tijdsomstandigheden danig in
verwarring. Tot ontzetting van magistraat en Hervormde Gemeente gingen Hervormden nog
regelmatig naar bijvoorbeeld de Heilig Bloedprocessie in Brugge en naar kermissen en



processies in de parochies vlak over de grens. Dat leidde natuurlijk tot passende
maatregelen, maar men hield zich er niet altijd aan.

Tekenend is ook het optreden van Aarnout van Geluwe, in 1604 geboren in het
West-Vlaamse Ardooie. Hij had grote belangstelling voor Staats- en Kerkgeschillen en trok als
wever naar Noord-Nederland. Hij vestigde zich in Delft, waar hij overging tot de hervormde
godsdienst. Hij keerde in 1643 terug naar Vlaanderen en teruggekeerd in de schoot van de
Moederkerk bestreed hij op felle manier het protestantisme. Hij had het daarbij vooral
gemunt op de Doopsgezinden, die hij trachtte te bekeren door publiekelijk een discussie aan
te gaan.

Voorjaar 1649 kwam hij naar Aardenburg, woonde er de Doopsgezinde dienst bij in de
Vermaning, een in 1636 aangekochte schuilkerk achter het huis ‘Het Lam’. Hij ging na afloop
hiervan tegenover de kansel staan om predikant Boudewijn de Meijer uit te nodigen tot een
gesprek. De Meijere weigerde dat, waarop Van Geluwe hem uitdaagde op een door de
predikant aan te geven plaats en tijdstip een discussie aan te gaan. Verschillende kerkgangers
wilden met Van Geluwe in gesprek en dat gebeurde ook.

Het voorval bracht Aardenburg in rep en roer. Men zei dat Van Geluwe een priester was,
maar dat was niet het geval. Daarom kon Van Geluwe openlijk over godsdienstige kwesties
de discussie aangaan. Men bleef volhouden, dat hij een priester was en daarom was men al
op pad om hem gevangen te nemen. Boudewijn de Meijere verliet Aardenburg en ging naar
zijn woning nabij de Dopersdijk. Van Geluwe en zijn gezellen volgden hem om het gesprek in
de woning van De Meijere voort te zetten.

Ook Hervormden waren hen gevolgd om het debat te horen, waar De Meijere een eind aan
maakte. Van Geluwe en zijn gezelschap vertrokken naar Gent.

Een en ander schetst een beeld van de situatie in ons stadje. Na 1604 met hoofdzakelijk uit
Vlaanderen afkomstige en van oorsprong katholieke inwoners, overgegaan tot de Hervormde
of Doopsgezinde godsdienst. Twee heel verschillende werelden, die het samenleven niet
gemakkelijk maakten.

De tijd tussen 1604 en 1672, het Rampjaar, kenmerkte zich in Aardenburg door de
hegemonie van de Hervormden, de strijd tegen de Doopsgezinden en tal van inspanningen
om de Katholieken buiten de deur te houden.

Bovendien waren onderlinge twisten tussen de Hervormden, de Magistraat en het militair
commando schering en inslag. Een strijd om de macht en dat gedurende tientallen jaren.

DE BERENNNING

Op 7 april 1672 verklaarde Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning, samen met Engeland de
oorlog aan de Verenigde Provincies. In mei verklaarden ook de bisschop van Munster en de
Keurvorst van Keulen de oorlog en dat kwam voor Nederland totaal onverwacht Op 25 juni
stonden vijandelijke legers al voor Utrecht. Tal van steden waren zonder slag of stoot in
handen van de vijand gekomen.



“Het Land was reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos”. Wie herinnert zich dit
gezegde niet vanuit de geschiedenisles op school?

Ook Aardenburg raakte zeer bezorgd, want op 16 april 1672 kreeg de stad bericht, dat 6 van
de 7 compagnieën moesten vertrekken en dat de wallen zouden worden gesloopt, zodat de
vijand zich er niet zou kunnen nestelen tegenover de belangrijke vestingstad Sluis.

De gebeurtenissen volgden elkaar in snel tempo op. Op 17 april besloot het stadsbestuur
alles in het werk te stellen om ontmanteling van de stad te voorkomen en daags daarna
reisden de twee burgemeester naar Middelburg om zich te verzekeren van de medewerking
van de Staten van Zeeland. Ook Commandant Cau werd in Sluis bezocht. Schepen Zutterman
en burgemeester Vermeere gingen naar Den Haag met verzoekschriften en brieven om de
kwestie in de Staten-Generaal te bespreken. Op 3 juni keerden de afgezanten terug in de stad
en met goed nieuws. De wallen behoefden niet te worden gesloopt, maar versterking kreeg
de stad niet, terwijl er al dagen geruchten de ronde deden, dat de Fransen in aantocht
waren.

Zodra de stadspoorten ’s avonds gesloten waren, vergaderde het stadsbestuur samen met
vaandrig Elias Beeckman, die in verband met de afwezigheid van de in Sluis verblijvende
Commandeur Cau het bevel voerde over de enige aanwezige compagnie soldaten.

Tijdens de vergadering kwam vanuit Gent werd een ijlbode in de stad gelaten met een brief
van Jan De Cuyper, oud-inwoner van Aardenburg en Doopsgezind. De Cuyper liet weten, dat
zo’n zes tot achtduizend Franse soldaten tot Deinze waren doorgedrongen en het op
Aardenburg gemunt hadden.

Uiteraard grote ontsteltenis in Aardenburg en gezien de zwakke bezetting en de grote
overmacht werd door enkele schepenen gedacht aan overgave, omdat dat wellicht het beste
was. Vaandrig Beeckman, burgemeester Anthonie Peurssen en schepen Roman wilden daar
niet van weten. Ze besloten om de stad plichtsgetrouw te verdedigen. Vanaf het bordes van
het stadhuis maakte burgemeester Peurssen de inhoud van de brief van De Cuyer bekend
aan de samengestroomde inwoners, die samen met de Burgerwacht beloofden de stad te
helpen verdedigen. Intussen kwam er bericht vanuit Sluis, dat de inhoud van de brief van Jan
De Cuyper geloofwaardig was. Over versterking vanuit Sluis echter geen woord, terwijl daar
toch talrijke compagnieën in garnizoen lagen.

Iedereen ging aan de slag. De Burgerwacht bezette de wallen en 30 soldaten betrokken de
wacht bij de Oostpoort en de Zuidpoort. Vrouwen en kinderen hielpen mee door
straatstenen uit te breken en schroot te maken van pannen, potten, kettingen, ketels en
poken. Zij droegen het kruit naar de wallen en Margareta Sandra, de vrouw van schepen
Roman, was hierbij de stuwende kracht. De Doopsgezinden, die geen wapens mochten
dragen, verrichtten - wellicht aangemoedigd door hun leraar Ghijsel Hebberecht hand- en
spandiensten door brood en bier naar de wallen te brengen.

In de vroege morgen van 26 juni 1672 hoorden de wachten geluiden nabij
Smedekensbrugge. Vanaf de wallen werd een kanonschot gelost en toen brak de hel los.
Onder het geluid van trommels en trompetten stormden de Fransen op de vesting af, richting
de Landpoort. De verdedigers deden hun uiterste best en de Fransen leken hier niet op te



hebben gerekend. De aanval werd afgeslagen en de Fransen trokken zich terug in schuren die
op de buitenversterkingen stonden.

Door acht soldaten en acht man van de Burgerwacht werden ze verdreven en werden de
schuren in brand gestoken om te voorkomen, dat ze nog eens als schuilplaats voor de
Fransen zouden dienen. De brug bij Smedekensbrugge werd gedeeltelijk afgebroken, zodat
de vijand geen kanonnen tot bij de stad kon brengen. De Fransen legerden zich in De Biezen,
op een boogscheut afstand van de stad.

De Magistraat vergaderde met Beeckman en een aantal notabelen om de situatie te
bespreken, want bij de mannen was de strijdlust gedaald en vrouwen waren bang. De
woorden van burgemeester Peurssen en vaandrig Beeckman, die het woord ‘overgave’ niet
wilden horen, gaf de burgers weer moed. Men beloofde elkaar om de stad trouw en met
Gods hulp te verdedigen. Er werd zelfs een akte opgemaakt. Vrouwen en kinderen werden in
de gelegenheid gesteld om de stad te verlaten. Ook een aantal laffe mannen ‘van wie de
broek bol stond en die in hun wambuis een vrouwenhart droegen’ verlieten de stad. Een van
de predikanten verliet later, gebruik makend van het nachtelijk duister, de stad door de
stadsgracht over te steken. De poorten waren immers gesloten.

Soldaten en Burgerwacht verlieten de stadswallen niet. Boomstammen werden zo
neergelegd, dat ze naar beneden konden worden gerold. ’s Avonds kwam vaandrig Vaneveldt
uit Sluis met 40 soldaten uit Retranchement. Ze brachten twee wagens met munitie vanuit
Sluis mee.

Intussen groeide het Franse leger onder graaf De Nancre aan tot ongeveer 9000 man
tegenover 112 soldaten en twee compagnieën van de Burgerwacht, de zogenaamde witte en
blauwe vendels van elk 93 man. Totaal ongeveer 300 verdedigers, die slechts 4 van de 9
aanwezige kanonnen konden gebruiken. Mannen uit plaatsen van over de grens, jawel:
Katholieken, kwamen spontaan naar Aardenburg om de inwoners te helpen. Burgemeester
Peurssen voorzag die manschappen van eten en drinken.

Die hele 26e juni zag men vanaf de wallen, dat de Fransen zich gereed maakten voor de
aanval en ’s avonds was het zowel binnen als buiten de stad erg stil totdat even na 11.00 uur
een hond begon te blaffen en men bij het Oost-Bolwerk beweging vaststelde. Er werd
meteen een kanon in die richting afgevuurd en er werden musketschoten gelost. De Franse
verkenners verdwenen.

Onverwacht kwam het bericht binnen, dat 125 soldaten uit Sluis en onder aanvoering van
kolonel Albertus Spindler via de Waterpoort (de Kaaipoort) de stad waren binnengekomen.

De compagnie onder bevel van de katholiek Spindler bestond uit voornamelijk Katholieken
uit tal van plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen. Hun intocht ging gepaard met aanhoudend
tromgeroffel. Spindler nam het commando over van Beeckman en de Fransen, niet wetend
wat er aan de hand was, besloten aan te vallen bij het Oost-Bolwerk, de Landpoort en het
Oranje-Bolwerk (het Verloren Kostje). Met slaande trommels, schetterende trompetten en
hun musketkogels afvurend kwamen ze aanstormen.

Voor de Landpoort braken ze door de versperring op de brug tussen de halve maan en de
buitenversterkingen en hakten de Landpoort open. Ze dachten dat de stad genomen was en



het leger kwam massaal richting Landpoort. Omdat ze het wallenstelsel niet kenden, liepen
ze in de val en werden ze ingesloten tussen de ingenomen brug en de halve maan, waar ze
voor de verdedigers een makkelijk doelwit vormden.

Het felle schieten op de aanvallers had tot gevolg dat er aan Franse zijde zware verliezen
geleden werden. De aanvallers zagen in, dat ze zich vergist hadden, begonnen de moed te
verliezen en trokken zich terug. In de ochtend van 27 juni richtten de soldaten van Beeckman
hevig vuur en hel nauwkeurig op de Fransen, die in grote wanorde op de vlucht sloegen en
waarbij de vele doden en gewonden in hun gelederen een ware hindernis vormden. Al snel
verscheen een witte vlag en vroegen de Fransen om ‘kwartier’. Beeckman gaf opdracht de
beschietingen te staken en overal vandaan kwamen Fransen die eveneens om ‘kwartier’
smeekten.

Dat werd ze gegeven op voorwaarde dat ze hun geweren zouden afgeven. Aan die eis werd
meteen voldaan. 620 gevangen genomen Fransen werden in de Sint Baafskerk opgesloten.
Eerst de officieren, 39 hoge en lage en daarna de soldaten in groepjes van 15 tot 16 man.
Toen de Fransen bemerkten dat ze het af hadden moeten leggen tegen zo’n gering aantal
verdedigers, kregen ze grote spijt en voelden ze de vernedering.

Nu de tweede aanval was afgeslagen, dankten de dappere verdedigers God voor zijn
bescherming, baden en zongen liederen.

Het overgrote deel van het Franse leger bevond zich echter nog buiten de stad, zodat
opnieuw wachten op de wallen werden geplaatst om niet door een nieuwe aanval verrast te
worden. De schrik zat er bij de Fransen zodanig in, dat ze de aftocht bliezen en naar het
zuiden vertrokken na eerst alles geplunderd te hebben in De Biezen en de kerk van Eede in
brand te hebben gestoken. In correspondentie van direct na de aanval lezen we, dat een
lange colonne wagens met doden en gewonden richting Maldegem trok. Er werden ook
gesneuvelde soldaten hier ter plekke begraven. De Fransen verloren 1600 man aan doden en
gewonden. Bij de verdedigers waren slechts enkele lichtgewonden.

De stadspoorten gingen open en de wegen lagen bedekt met vele doden en gewonden. Er
was ook oorlogsbuiten: 1900 geweren, degens met zilveren greep, pistolen met goud en
zilver ingelegd, stormgereedschappen, pieken en priemen. Ook koperen en leren stroppen
die bestemd waren om de Aardenburgers op te hangen. De hele oorlogsbuit verdween als
sneeuw voor de zon, niettegenstaande de afspraak dat de buit verdeeld zou worden onder
soldaten en burgers. Er waren 30 geweren die nog geen nieuwe eigenaar hadden gevonden.

Daags voor de tweede aanval waren twee raadsheren van de Staten in Sluis aangekomen en
die kwamen na de strijd hun gezag uitstralend naar Aardenburg in gezelschap van de Sluisse
Commandeur Scotte.

De mare van het heldhaftig verzet en de terugtocht van de Fransen deed spoedig de ronde in
Nederland. Nadat – zoals eerder gezegd – verschillende steden zich zonder slag of stoot
hadden overgegeven, begon bij Aardenburg de victorie. Hier klonk voor het eerst in 1672 de
kreet: Tot hiertoe en niet verder!



NA DE BERENNING

Het was de verdienste van de Vlaamse kolonel Spindler, dat hij persoonlijk gedaan had
gekregen, dat hij met 120 man Aardenburg te hulp kon snellen. Als militair commandant van
Aardenburg bracht hij in een brief van 28 juni, dus van daags na de strijd, aan de Staten van
Zeeland verslag uit van het voorgevallene. Over zichzelf schreef hij: ‘Ik ben commandeur van
deze stad en hoop dat ik dat zal blijven.’

De gecommitteerden Beke en Muenicx van de Staten waren tevreden over hem en schreven:
‘Wij hebben bevonden, dat de commandant Spindler onze orders zeer naarstig opvolgt.’ Ze
hadden vastgesteld, dat het Spindler dwars zat, dat aan hem gerichte brieven nog steeds aan
zijn voorganger Joan Cau werden geadresseerd, terwijl Spindler al in het huis van Cau was
getrokken.

De Aardenburgse Magistraat was echter niet blij met een Katholieke Vlaamse Commandant
en zijn al even katholieke manschappen en besloot enkele dagen later om aan de Staten van
Zeeland te verzoeken in plaats van Spindler een commandant van de gereformeerde religie
te krijgen. Ze vroegen Spindler’s commandeurschap in te trekken en een van diens
ondergeschikten te benoemen: de protestantse kapitein Paul van Oldenburg. Als dat niet
kon, dan zouden ze graag zien dat Spindler overgeplaatst werd. Het was niet zo, dat men
Spindler iets ten laste legde, maar hij was een vreemdeling en van contrarie religie en
kapitein van Oldenburg was in Aardenburg zeer geliefd. Met hem zou men vertrouwelijker
om kunnen gaan en dat zou de stad ten goede komen.

De Magistraat en Van Oldenburg wisten van geen wijken. Ze vroegen aan Den Haag om twee
vaste compagnieen, die de stad beter zouden kunnen verdedigen In plaats van aangeworven
volk. Zo zouden ze namelijk verlost zijn van die Katholieke manschappen, afkomstig uit tal
van plaatsen in Vlaanderen en Wallonië en onder hen ook Franse deserteurs onder bevel van
Spindler. De Griffier van de stad werd gelast om op 25 juli de zaak persoonlijk te bepleiten bij
de Prins van Oranje. Aardenburg haalde bakzeil en Spindler bleef commandant van de
katholieke troepen in de betrekkelijk onbelangrijke vesting, waar ook een compagnie
Spanjaarden onder bevel van Domingo Gonsalis neergestreken was, zeer tot ongenoegen van
het stadsbestuur.

Op 15 juli deelde burgemeester Anthonie Peurssen de magistraat mee, dat daags tevoren
een priester in de stad was geweest en de kwartieren van Spindler had bezocht. Eerder
waren katholieke officieren en manschappen aangewezen op Middelburg voor kerkelijke
aangelegenheden. De priester was aangehouden, maar die had verklaard dat hij gerechtigd
was in de stad te komen omdat daar Spaanse troepen gelegerd waren, een en ander op
grond van het Plakkaat van de Staten-Generaal en de regentes van de Zuidelijke
Nederlanden. Omgekeerd mocht een Hervormde predikant troepen bezoeken die op Staats
gebied maar onder Spaanse Jurisdictie vielen.

De Aardenburgse Magistraat kende het Plakkaat niet of deed alsof men het niet kende en
burgemeester Peurssen en griffier Seger Crab moesten de kwestie met Spindler bespreken.
Over dat gesprek is niets overgeleverd. De Magistraat heeft zich kennelijk bij de situatie neer
moeten leggen en zon op middelen om het de katholieken moeilijk te maken. Ze schreven op
19 augustus aan de Staten van Zeeland, dat de militairen zich misdroegen tijdens hervormde
godsdienstoefeningen. Desgevraagd verklaarde Spindler op 25 augustus dat van



onbeschaamd optreden geen sprake was en dat het om loze geruchten ging. Hij, Spindler,
zou zelf ook geen wanordelijkheden dulden.

De inwoners begonnen steeds meer waardering te krijgen voor Spindler, maar het
Stadsbestuur bleef zinnen op middelen om van de katholieke militairen af te komen, temeer
daar die in het vervolg geestelijke bijstand kregen van kapelaans, door de bisschop van
Brugge aangewezen. Op 29 juli 1673, een jaar na de Berenning kwam de Hervormde
Kerkenraad bijeen om over de ontstane situatie te beraadslagen, want er moest ook
opgetreden worden tegen de vele onbehoorlijkheden zoals kaatsen, kaarten, bollen, teerling
werpen, dopen en trouwen. De predikanten Petrus Buceus en Jacobus De Cliever werd
opgedragen deze zaken aan te pakken, want er kwamen priesters en andere katholieke
geestelijken de stad binnen om er zelfs de Mis op te dragen.

De Magistraat zond enkele commissarissen naar Den Haag om er hun uiterste best te doen
om de katholieke godsdienst te weren. Tevens moesten ze daar hun misnoegen uitspreken
over het gedrag van predikant Buceus, die schaamteloos, familiair en publiekelijk met de
Roomsen omging en met hen sprak. Buceus lag vaker in de clinch met de Magistraat. Het
bezoek aan Den Haag leverde niets op. De acties van Magistraat en Kerkenraad zette kwaad
bloed bij de militairen en leidde tot incidenten.

Nog decennia lang bleven de grote tegenstellingen in Aardenburg bestaan en probeerde men
elkaar het leven zo zuur mogelijk te maken. Zo moesten de katholieken die hun overledenen
in Middelburg met een kerkelijke dienst wilden begraven, ook in Aardenburg grafrecht
betalen. Dat was ook in Eede het geval, maar daar bracht men een overledene stel over de
grens en zei men dat het overlijden daar had plaatsgevonden. Op die manier moest in Eede
geen grafrecht aan de Hervormden worden betaald.

Bij de eerste verjaardag van de Berenning in juni 1673 ontstak de vrouw van Buceus een
pekton als vreugdevuur. Ze kreeg prompt namens de burgemeester de opdracht om het vuur
te doven, omdat ze een dag te vroeg was. Mevrouw Buceus was niet op haar mondje
gevallen en gaf ten antwoord: “Zeg tegen de burgemeester, dat hij mijn gat kust.”

Albertus Spindler bleef in Aardenburg tot 30 december 1675. Hij werd opgevolgd door de
katholieke kapitein Andre, met wie de Magistraat meteen een hoogoplopende ruzie had. Hij
werd spoedig opgevolgd door majoor Ferdinand le Febre uit het regiment van Spindler, dus
weer een katholiek en die bleef tot juni 1676.

Elias Beeckman kwam op 21 juni 1677 als gevolg van een duel in zijn geboorteplaats
Dixmuide om het leven. Later werd in de kerk van Tholen een gedenkteken voor hem
opgericht, dat in 1795, tijdens de Franse revolutie, vernield werd. In het stadsarchief van
Aardenburg bevindt zich een tekening van dit monument.

In 1772, bij het eerste eeuwfeest van de Berenning, schonk de heer Fret uit Vlissingen een
schilderij aan de stad Aardenburg waarop de bestorming door de Fransen in 1672 staat
afgebeeld. Met het oog op de samenvoeging van de gemeenten Sluis en Aardenburg op 1
januari 1995, werd het schilderij eind december 1994 naar het Belfort in Sluis overgebracht.
Hoort dit niet in onze stad thuis?



De degen van Beeckman werd in 1781 aan de stad Aardenburg geschonken door Mr. Daniel
Radermacher, Heer van Nieuwerkerk. De schenking ging vergezeld van het “Geschiedkundig
Verhaal van hetgeen in de belegering van Aardenburg ten jare 1672 voornamenlijk onder de
directie van den Edelen en Manhaften Heere, de Heere Elias Beeckman, destijds
commandant der stad is voorgevallen, uit historische berichten en authentieke stukken
bijeen verzameld en samengesteld.” Het samenstellen was gedaan door Didericus van
Cruisselbergen, lector en rector der Latijnse scholen der stad Vlissingen in Zeeland. De
genoemde stukken waren afkomstig van Mr. Daniel Radermacher.

Ja, het staat er: voornamenlijk onder de directie van Beeckman, commandant der stad.
Opzettelijke geschiedvervalsing is misschien wat zwaar aangezet, maar er werd toch alles aan
gedaan om Beeckman alle eer te geven en Spindler zoveel mogelijk naar de achtergrond te
dringen.

De degen van Beeckman kreeg een ereplaats in het stadhuis van Aardenburg, maar werd
tijdens de bevrijding van Aardenburg door een Canadees meegenomen als ‘aandenken’.
Onlangs heb ik in een artikel over deze verdwijning geschreven voor FRANCO, een Franstalige
krant in Canada. We zullen zien of het wat oplevert. In het stadsarchief zou zich nog het
kruitzakje van Beeckman moeten bevinden.

Al heel lang kent Aardenburg een Beekmanstraat. Kolonel Albertus Spindler kreeg pas in
1972, precies op de 300e verjaardag van de Berenning, een pad naar hem vernoemd. De
overlevering wil, dat de stad Aardenburg als beloning voor de getoonde moed voortaan twee
leeuwen als schilddragers naast het stadswapen mocht voeren. Een bevestiging hiervan heb
ik echter nooit kunnen vinden.

De Berenning van Aardenburg kende drie voorname gevolgen: op de eerste plaats natuurlijk
dat de Fransen de pas was afgesneden. Op de tweede plaats konden de Doopsgezinden,
gewaardeerd vanwege hun hulp tijdens de aanvallen, beginnen met een voorzichtige
emancipatie en hielden de plagerijen in hun richting langzamerhand op. Ten derde: De
Katholieken in en rond Aardenburg konden weer een beroep doen op geestelijke verzorging
en dat tegen de verdrukking in.

Dames en heren, ik hoop dat ik u met dit verhaal iets heb kunnen vertellen over ‘De
Berenning van Aardenburg – voor en na’.


