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Akte 9: 26-3-1805
Schuldbekentenis; Barbara Legius weduwe wijlen Dielis van Collenburg, wonende Oirschot
Aan; Anna Maria Verhoeven weduwe Reinier van Heumen, wonende Oirschot, groot f 500,--
Onderpand; roerende en onroerende goederen, hebbende en verkrijgende.
Mede compareerden Reynier, Johanna, Cornelis en Anna Maria van Collenburg, meerderjarige
kinderen comparante.

Akte 10: 30-4-1805
Schuldbekentenis; Jacob Maximiliaan Wobma, wonende Oirschot
Aan; Dorothea Houtman, dienstmeid Oirschot, groot f 1400,--.
Onderpand; alle roerende en onroerende goederen, hebbende en verkrijgende.

Akte 11: 1-5-1805
Schuldbekentenis; Arnoldus van Heck, wonende Oirschot
Aan; Anna Maria Verhoeven weduwe Reinier van Heumen, wonende Oirschot, groot f 975,--.
Onderpand; alle roerende en onroerende goederen

Akte 12: 12-6-1805
Akte van sessie; Sara Henriëtta Coutier weduwe Christoffel Jan de Sausin, in leven luitenant colonel
volgens testament d.d. 13-11-1753 te Bergen op Zoom
doet afstand van haar aandeel in de plantage genaamd L'Esperance in Suriname en alle verdere
goederen, hebbende en verkrijgende ten behoeve van haar dochter Dina Wilhelmina de Sausin
weduwe Maurits Adriaan Phaff, ter compensatie van 't onderhoud van genoemde comparante sedert
1790, als mede van haar dochter Hester Christina in 't huisgezin van haar zoon, Maurits Josia, onder
den last, de comparante te onderhouden gedurende haar leven en begrafeniskosten te dragen.

Akte 13: 20-9-1805
Testament; Johan Söhngen weduwnaar wijlen Christina Godlieb Horn
Legaat aan; zijn huisvrouw Maria Johanna Posthuma;

- de rente van 3 obligaties, groot ieder f 1000,-- ten laste provincie Holland 2 1/2%
- verder het bed met toebehoren, 4 paar slaaplakens, 6 paar kussenslopen en 2 dekens.

Benoemt tot erfgenaam; de gezamenlijke kinderen uit 1e huwelijk
Maria Posthuma vermaakt aan haar man;

- de rente van 1 obligatie, groot f 1000,--, ten laste van de koning van Zweden, rente 5%
- aan 't jongste kind uit 1e huwelijk van haar man de som van f 150,--

Erfgenamen; haar 2 zusters, met name Elisabeth Jacoba gehuwd Gerrit Dijkhuize en Hendrina gehuwd
Hendrik Söhngen
benoemt tot voogden over de minderjarige kinderen George Lodewijk Horn, wonende Amsterdam en
Hendri Gerlagh, wonende Vrijhoeve

Akte 14: 23-9-1805
Akte van repudiatie; Dingeman van der Horst en Susanna Wilhelmina Meuger, wonende Oirschot
doen afstand erfenis van Frederik Carel Meuger en diens huisvrouw Elisabeth Prijn.
Testament gepasseerd voor notaris Christiaan Westakker te Delft

Akte 15: 11-11-1805
Testament; Jasperina Franke, meerderjarige jonge dochter
Legaat;

- aan haar neef Johannes, zoon van Everhardus Franke de som van 100,--,en bij diens
vooroverlijden aan zijn zusters Hendrina, Johanna en Marta Franke.

- aan; haar neef Antonius, zoon van Arnoldus Houtmans, groot f 100,
tot erfgenaam;

- voor de ene helft, haar neef Everhardus Franke en
- voor de andere helft de kinderen van haar neef Arnoldus Houtmans, met name Antonius en
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benoemt tot executeur testamenteur; Gerardus Franke

Akte 16: 25-11-1805
Contract;
Theodorus Joannes van Eymeren gehuwd Catharina Petronella van Heynsberge weduwe Adrianus
Plemp, wonende Oirschot, ter eenre

- Antonie Limpert gehuwd Adriana Martina Plemp, wonende Putten
- Cornelia Plemp, meerderjarige jonge dochter, wonende ‘s-Hertogenbosch, mede voor haar

meerderjarige zuster Allegonda Petronella Plemp, wonende te Spijk, kinderen uit 1e huwelijk
van Adrianus Plemp en Catharina Petronella van Heynsberge

de hun toekomende goederen vermeld op inventaris voor schepenen van Veghel d.d. 15-6-1787.
Voornoemde kinderen zullen deze goederen laten aan hun vader en moeder, vermeld onder ter eenre
alsmede van 3 obligaties, groot ieder f 1000,-- en een Nationale schuldbrief groot f 150,--
de comparanten ter andere zijde, gezamenlijk competerende op voorwaarden, dat na overlijden der
beide eerste comparanten, de comparanten ter andere zijde zullen delen met de kinderen in 2e huwelijk
verwekt, uitgezonderd wat verder nog gevonden zal worden.

Akte 17: 21-12-1805
Testament; Theodorus Johannes van Eymeren en Catharina Petronella van Heynsberge, weduwe
Adrianus Plemp, wonende Oirschot
stellen langstlevende aan tot erfgenaam
benoemen tot erfgenaam na beider overlijden; de kinderen uit hun huwelijk en die uit 't huwelijk van
de echtgenoote met Adrianus Plemp.

***


