
SAMH Oud-Archief Schoonhoven (1011) 

Aanslag op Ameide 

Onder de rubriek 01.3 ‘Overige ingekomen en uitgaande stukken’ is opgenoemn 
onder inventarisnummer 1011-169  ‘Uitgaande brieven 1660-1676, minuten’ 
een brief van de magistraat aan pensionaris Panhuijs over de aanval op Ameide 
en de gevolgen daarvan d.d. 27 november 1672 
 
Trefwoorden: Schoonhoven, Aanslag op Ameide, 27-11-1672 
 
Edele gestrenge heere, 
 
Wij hebben soo aenstonts tijdinge gekregen van ’t overgaen van Ameijde en(de) 
dat den vijand daer aengevallen is van den morgen tusschen 3 & 4 uren, en ’t 
selve is een korte tijt verovert, het canon in plaets van naer buijten off naer den 
vijand, stont naer binnen, daer de fransen ’t selve siende, seer om laghten ende 
mede spotten, den vijand soo wij onderrigt worden, quam over de Leck ende 
was datel(ijck) binnen de pallissaden ende wierpen met handgranaten zulcx van 
d’onse oock gedaen worde, en hebben de plaetse in den tijt van een uur 
vermeestert, loopende ’t volck wegh & van haer posten, sonder van Jemand 
gekeert te worden, ende hebben de plaets voorts verbrant. Den vendrich 
Bronchorst, was in arrest op ’t Stadthuijs, versoght ontslagingh, om sijn vendel 
te bewaren, den vijand affbreuck te doen, en de plaets te helpen defenderen, 
doch konde niet uijtkomen oft ontslagen worden, en heeft eijndel(ijck) sijn 
selven met forcen daer uijt geholpen, soude anders, soo wij als voren 
onderrreght sijn, verbrant hebben. Wij sien groote elende ende hooren groot 
gekerm van gevlughte vrouwen ende kinderen, die alles hebben moeten verlaten. 
De Borgerije ende militie sijn in wapenen. Ende gelieft den Burgem(eester) van 
der Croeff & den secretaris van Stralen ‘s aensiens desen bekent te maken, haer 
sonder een moment te versuijmen, herwaerts aen te begeven, hier is niet gebreck 
als gelt ende volck. 
Ende sullen nader onderreght wordende, Uwe Ed(ele) van alles dan nader 
adresseren, waermede 
 
Edele Gestrenge Heere, wij etc.   Schoonhoven 27 november 1672 
Uwe Ed(ele) goede Vrunden 
Burgem(eeste)ren & Regeerders der Stede Schoonhoven 



Ter ordonn(antie) van deselve 
 
P.S. Daer sijn lieden die haer kinderen, kussen 
Een uijtlegger hebben de fransen verbrandt 
Capt(eijn) Swaensbel & sijn vendrich sijn doot  
& dreijgen de fransen ’t Schoonhov(en) komende ’t selve te  
sullen verbranden & tot een molshoop te maken. 
Brenger deses mons(ieur) ’s Heeraertsberge, soone vanden  
Burgem(eester) Geerloff ’s Heeraertsberge, is mede binnen  
de plaets geweest. 
 
Aende heer Pensionaris Panhuijs 
 


