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1787 - PRUISISCHE TROEPEN TREKKEN DOOR SOEST 
Redactie 

Hierna volgen nog enkele opgaven van plaatsgenoten van de schade, 
geleden bij het doortrekken van de Pruisen in September 1787. Dit 
in aansluiting op de gegevens in een vorig nummer van "Van Zoys 
tot Soest" gepubliceerd. 
Wij willen nog uw aandacht vestigen op de "opgaaf" van wijlen 
Frans van Es en Maria Hendrikse Mets, vermeld op pag. 20. Deze 
Frans van Es had een winkel, en aan die opgave kunt u zien wat hij 
zoal verkocht. Dat werd door de soldaten meegenomen, terwijl 
daarnaast ook veel van zijn huisraad verdween. 
De plundering vond plaats in 1787. De opgave van de schade dateert 
van 17 95, en toen was Frans van Es overleden. 
Een dochter van dit echtpaar van Es-Mets kwam later, in 1808 om 
het leven bij een sneeuwjacht op de Larense hei. Zie "Van Zoys tot 
Soest" 9de jaargang no. 2, Genealogie "niet gecompareerd" door 
J.A. Bijl. 

Memorie van 't geene ik AART WOUTERSE HILHORST, woonende onder 
Zoest, nebbe vermist, in het doorpasseeren der Pruissische Troupen, 
op den 17 September 17 87. 

Een deken en een kopere ketel ƒ 10 - : 
Een mans hoed " 2 - : -
Een vrouwe hoed, en een slijpsteen " 2 - 10 -
Aan linnen goed " 2 - : -

ƒ 16 - 10 -

Verklaare ik ondergetekende dit ten allen tijden met Eede te 
willen verklaaren. 

(Was get.) AART WOUTERSE 
HILHORST 

Mij present Z. De BEER, prov. Secret. 

Memorie of Lijst van 't geen ik HANNIS STAAL, en mijn Vrouw zijn 
geplonderd, in 't doorpasseeren van de Pruissische Troepen, op den 
17 September 1787 tot Zoest. 

Een zilver oorijzer, met goude stukken ƒ 20 - : 
Een nieuwe koffijmolen " 1 - 8 -
Aan geld " 3 - : -

ƒ 24 -

Verklaare dit ten allen tijde met Eede te verklaaren. 

(was get.) HANNIS STAAL 

In kennisse van mij 

Z. de BEER, prov. Secret. 
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Memorie van 't geene wij Kinderen van JAN GYSBERTZE BROEK, woonende 
onder Zoest, hebben vermist in 't doorpasseeren van de Pruissische 
Troepen, op den 17 September 1787. 

Aan hooi ƒ 6 -
Aan brood " 6 -
Aan linnen en andere goederen " 3 -

ƒ 15 - : -

Verklaart ik ondergetekende dit ten allen tijde met Eede te 
verklaaren. 

(Was get.) WILLEM BROEK, 
in naam van de Kinderen. 

Mij present Z. de BEER, prov. Secret. 

Memorie van 't geene ik GYSBERT VAN DEN BREEMER, woonende onder 
Zoest, hebbe vermist in 't plunderen van het doorpasseeren, van 
de Pruissische Troepen, op den 17 September 1787. 

Een stok bijen ƒ 4 - : -
Een hembd, en eenige andere dingen " 2 - : -

Verklaare ik ondergeteekende dit ten allen tijde met Eede te 
verklaaren. 

(Was gem. en get.) Dit merk is gesteld bij 

GYSBERT VAN DEN BREEMER 

Mij present. Z. de BEER, prov. Secret. 

Memorie of Lijst van 't geene ik DIRK V. VAREKAMP, woonende te 
Zoest, ben kwijt geraakt of geplunderd, in het doorpasseeren der 
Pruissische Troepen, op den 17 September 1787. 

Twee stokken immen, de stok à 3 gulden ƒ 6 - : -
En aan winkelwaaren " 1 - 10 -

Zamen ƒ 7 - 1 0 

Ik wil ten allen tijde, dit met Eede verklaaren. 

(Was get.) D. V. VAREKAMP 

In kennis van mij 

Z. de BEER, prov. Secret. 


