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[Folio 86 recto] 

Liste voor den gehuchte van Eijnthouthamme van allen die manspersoonen, vrouwen, 

kinderen, knechten, meijsen, als andere ingeseten, jonck ende oudt van wat staet sijs ouden 

moghen wesen, alles opgenomen bij die meijer ende lathen der voorst(aende) gehuchte, 

beneffens die heere pastoir van Eijnthout, volgens het formulier oft model van date 7 

november 1693 aende voorstaende gehuchte toegesonden, ende dat op hunnen eedt die sij 

int aencomen hunder respectieve officien hebben gepresteert ende sijn als volgt 

Inden iersten Guilliam Vander Borght pachter beneffens Catharina Lenaerts sijne vrouwe, 

drij cleijn kinderen, vier knechten ende drij meijsen t’saemen twelff. 

Item Willem Berghmans ende Maria Maes sijne vrouwe, met vijff cleijn kinderen t’saemen 

seven, arm. 

Item Jan Claes ende Anna Couwenberghs sijne huijsvrouwe, ende vier kinderen, t’saemen 

ses, arm. 

Item Lenaert Wellens ende Anna Maria Blockhoven sijn huijsvr(ouwe), met twee sonen 

ende een dochter ende een bastaert kindt van haeren sone t’saemen ses. 

 

[Folio 86 verso] 

Aert Verhoeven ende Elisabeth Voortackers sijne huijsvr(ouw)e met vijff cleijn kinderen, 

eenen knecht ende een meijsen, t’saemen neghen. 

Item Geert Voortackers ende Maria Claes sijne huijsvr(ouw)e ende vijff kinderen t’saemen 

seven, arm. 

Item Jan Maes ende Cathlijn Maes sijne huijsvr(ouw)e met een kindt dat aen hun bestaeijt 

wordt van de taeffele des H(eilighe) Geest van Eijnthout, drij t’saemen. 

Item Peeter Van Eijnde meijer ende Anna Eijckmans sijne huijsvr(ouw)e, met drij dochters, 

ende twee knechten t’saemen seven. 

Item Elijsabeth Verachtert wed(uw)e lest wijlen Adriaen Ven, met haeren sone Jan 

Pauwels ende een dochter Maria Ven, ende eenen knecht t’saemen vier. 

Item Adriaen Claes alias Hoes ende Anna Hoes sijne huijsvr(ouw)e met een dochter ende 

een arm kint dat daer bestaeijt wordt vanden armen, t’saemen vier. 

Item Christiaen Smolderen schoenmaecker ende Maria Wils sijne huijsvr(ouw)e met drij 

kinderen, ende een meijsen t’saemen ses. 

Item Adriaen Vande Goor ende Clara Claes sijne huijsvr(ouw)e met vier kinderen t’saemen 

ses. 

Item Jan Ven pachter ende Elisabeth Breugelmans sijne huijsvr(ouw)e, met vier kinderen, 

eenen knecht, eenen koijhoeder, ende een meijsen, t’saemen neghen. 

Item Jaspar Van Bael met Anneken Van Genechten sijne moeder wed(uw)e wijlen 

Hendrick Van Bael, ende haeren anderen sone Hendrick Van Bael, eenen knecht, een 

koijhoeder, ende twee meijsen t’saemen seven. 
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[Folio 87 recto] 

Item Jan Breugelmans met Maria Brem ende Anna Weuts Anna Aerts, een dochter, twee 

knechten ende twee meijsen t’saemen acht. 

Item Maria Mondelaers wed(uw)e Peeter Cuijpers met drij sonen, vier dochterkens 

t’saemen acht. 

Item Maria Goosens wed(uw)e wijlen Jan Hinnendaels, eenen koijhoeder, met een arm 

kindt dat van de H(eilighen) Geest van Eijnthout wordt bestaeijt t’saemen drij. 

Item Sijmon De Wit met Maria Slechten met twee cleijn kinderen t’saemen vier, arm. 

Item Jan Wils ende Maria Renders sijne huijsvr(ouw)e, met twee cleijn kinderkens t’saemen 

vier, arm. 

Item Peeter Mertens ende Maria Bouwen met twee cleijn kinderkens, met een meijsen, 

t’saemen vijff. 

Item Peeter Van Aelst ende Maria Van Roten sijne huijsvr(ouw)e, ende ses kinderen ende 

eenen knecht ende 1 schaephoeder t’saemen thien. 

 

Beloopende allen de voors(taende) persoonen soo mans, vrouwen, kinderen, knechten, 

meijssens, als andere ter quantiteijt van hondert ende vijffendertigh persoonen.  

In teecken der waerheijdt hebben wij meijer, lathen der gehuchte van Eijnthouthamme 

voorst(aend), dese mits d’absentie van onsen pastoir, ende onversien sijn van 

behoorelijcken seghel, behoorelijcken onderteeckent desen 2 december 1693. 

Peeter Van Eijnde meijer 
Adriaen Vanden Goor 
Peeter Mertens 
Jan Ven 
Peeter Van Bael 
 
Eo post adveni et affirmo fr(ater) Cellestinus Pompen pastor loci. 
 

 


