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[Folio 10 recto] 

Liste der graenen etc. die meijer ende schepenen des doorppe van Eijnthoudt naer 

ondersoeck bevonden inde huijsse van hunnen inwoonders mitsgaeders vanden persoonen 

ingevolghe Sijne M(aejestijt)s placcarten vanden 29 maije 1709 gepubliceert 9 Junij van 

dese jaere die is als volght.  

Ierst Wilboorbort Bauwen cum uxore met eene dochter, twee knechten Jan Molenberghs 

ende Jan Pels, Catharina Van Geel. Coren derthien verdelen. Aendere graenen nihil.  

Cornelis Verachtert cum uxore met vier kinderen. Coren drij verdelen. Aendere graenen 

nihil.  

Adriaen Van Leughvelt cum uxore. Coren een halff verdel. Aendere graenen nihil. 

 

[Folio 10 verso] 

Cornelis Van Genechten cum uxore met vier kinderen, twee knechten Peeter Claes ende 

Hendrick Verhoeven, Ida Verhouven. Coren drij verdelen. Aendere graenen nihil.  

Hendrick Crets cum uxore met vijff kinderen, eenen knecht met een meijssen Peeter Nuijts 

ende Elisabeth Nuijts. Coren drij verdelen. Nihil aliud. 

Peeter Willems cum uxore met sesse kinderen. Coren seven verdelen.  

Jan Lauereijs cum uxore met eenen knecht Peeter Janssens ende twee meijssen Maria 

ende Theresia Schapmans gesusters. Coren met alle aendere graenen nihil.  

 

[Folio 11 recto] 

Cornelis Daems cum uxore met vier kinderen. Coren vier verdelen eenen helft. Aendere 

graenen nihil.  

Peeter Swinnen cum uxore met eenen knecht Jan Jacobs en een meijssen Catharina De 

Bie. Coren 4 verdelen. Aendere graenen nihil.  

Fransus Verachtert cum uxore met vier kinderen. Coren vijff verdelen. Aendere graenen 

nihil.  

Wouter Machils cum uxore met twee kinderen, eenen knecht Goris Van Roten met twee 

meijssens Anna Hassen en Magrita Cools. Coren negen verdelen. Aendere graenen nihil.  

 

[Folio 11 verso] 

Cristiaen Hoofts cum uxore met vier kinderen. Coren nihil. Aendere graenen nihil.  

Matthijs Vanden Goor cum uxore met eenen sone, eenen knecht Geraert Paulus ende een 

meijssen Anna Verachtert. Coren twee verdelen. Boeckweijde 1 verdel. Nihil aliud. 

Aert Daems cum uxore met vijff kinderen. Coren vijff verdelen. Aendere graenen nihil.  

Matthijs Mertens cum uxore met drij kinderen, eenen knecht Goris Patroons met een 

meijssen Getruijt Hoofts. Coren acht verdelen. Aendere graenen nihil.  
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[Folio 12 recto] 

Merten Vos cum uxore met sesse kinderen. Alle sortte van graenen nihil nihil. 

Jan Verbraecken cum uxore met vier kinderen. Coren een verdel. Aendere graenen nihil.  

Jan Thilemans cum uxore met sesse kinderen ende een meijssen Maria Goijssens ende 

eenen knecht Jan Peeters. Coren thien verdelen. Nihil aliud.  

Guilliam Vanderborght cum uxore met vier kinderen, twee knechten, twee meijssen Peeter 

Boven ende Jan Wuijts, Maria Van Geel en Dimpna De Blaije. Coren tweelft verdelen. 

Aendere graenen nihil.  

 

[Folio 12 verso] 

Den Eerw(aerde) Heer pastoir cum ancilla. Coren twintigh verdelen. Aendere graenen nihil.  

Paulus Van Dorne cum uxore met seven kinderen. Coren drij verdelen. Aendere graenen 

nihil.  

Maria Mertens wed(uwe) cum quatuor prolibus ende eenen knecht Jan Paulus. Coren met 

aendere graenen nihil. 

Hendrick Van Leufsel cum uxore met drij kinderen met eenen knecht Philippus Jacobus 

met twee meijssens Anna Vos ende Getruijt Ven. Coren twee verdelen. 

 

[Folio 13 recto] 

Cornelis Ven cum uxore met drij kinderen, eenen knecht ende twee meijssens Catharina 

Verachtert ende Anna Thilens. Coren een verdel. Aendere graenen nihil. 

Fransus Cools Jonghman cum ancilla Getruijt Verachtert. Coren nihil ende aendere 

graenen nihil. 

 

Soma Sommarum: 

- personen: 155 

- coren: 79 verdelen 

- boeckweijde: 1 verdel 

- haever ende gerst: nihil 

 

[Folio 13 verso] 

Alle tgeene voors. geloven wij schepenen des doorppe ende heerl(ijckheidt) van Eijnthout 

ende in teecken der waerheijt hebben wij opgedruijck onsen gewoonlijcke doorps zegele 

ende door onsen gesworen se(cretar)is laeten depescheren desen 12 junij 1709. 

Matthias Corbesier (secretaris) 
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