
SAMH Oud-Archief Schoonhoven (1011) 

Militaire situatie in de stad  

Onder de rubriek 01.3 ‘Overige ingekomen en uitgaande stukken’ is opgenomen 
onder inventarisnummer 1011-169 ‘Uitgaande brieven 1660-1676, minuten’ een 
brief van de magistraat aan pensionaris Panhuijs over de militaire situatie in de 
stad d.d. 5 augustus 1672 

Trefwoorden: Schoonhoven, Huisvesting militairen, Fortificatiewerken 
 
Edel gestrenge hoochgeleerde Heer 
 
Uw Ed(ele) missive van den 2en deser is ons wel ter hand gecomen, waer op 
aengaende de verclaringe van voldaen van de capitale leeninge dient, dat alhier  
dagelijcx soo veel voorcomt dat het onmogelijck is de Regenten daer over te 
connen vaceren, ende als het al ware te connen voldaen werdende niet ende niet 
alles omme de Stadt bedorven ende geruineert alle boomgarden tot Jaersvelt toe 
binnen en buijtendijcks als mede wedersijden vande Utrechtse waert tot Loopick 
toe affgehouwen, & alle neringh mits niets in de Stadt magh comen off dat 
weder uijtgevoert werden, stil staen. ’t Welck U Weledele gelieven ter 
vergadering te notificeren & vorders te versoecken dat ordre gestelt mogte 
werden tot het maecken van baracken binnen dese stadt alsoo alhier gelast een  ? 
Regiment van den overste Stokheijn ende sijne Hoog(heijt) oock ordre gegeven 
heeft binnen de Stadt te resipieren ende te logeren den Heere Grave van 
Louvignies met sijn troepen, soo te voet als te paert ’t welck de Stadt als U 
Weled(ele) is bekent niet groot sijnde onmogelijck is te doen ende geen huijsen 
genoegh sijn om soo veel volck onder dack te brengen, daer bij comt dat 
genoeghsame ordre is gegeven om de huijsen buijten de Cruijspoort staende aff 
te breken, waer door veel plaets van volck niet alleen werden (ver)looren, maer 
met de borgers die genootsaeckt werden van daer binnen te comen veel plaets 
beslagen sal werden, alle twelck U Weled(ele) sal gelieven te vergad(eringe) 
bekent te maken om daerinne ten spoedichsten ordre gestelt te werden. Oock aen 
te houden dat de Stadt aen de noort ende west sijde daer het noch open is, 
tijdelijck ende voor de winter mede mach werden gefortificeert, sonder ’t welcke 
de Stadt voor de vijant ’t sij  ? off bij vriezend weer over ijs openlijck ende niet 
gedefendeert can werden, waer mede etc.  den 5en aug(ustij) 1672 
 
aen den heer pensionaris Panhuijs. 



 
Ed(ele Erntfeste wijse voorsienige seer discrete Heeren 

UEd(ele) missive van den 25en deser met brenger deser is ons ter hand 
gecomen. Ende per haest aen Borgem(eester) van Arckel ter sake van de 200ste 
pen(ning) in den Hage sijnde-) sal thuijs gecomen sijn sullen deselve missive 
zijn ende communiceren ende UEd(ele) nader schrijven, waer mede etc . 
den 26en aug(ustij) 1672 
Aen den heer Johan van der Meer 
ontfanger ter adm(inistratie) tot Rotterdam 


