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[Folio 171 recto] 

Lijste vande graenen bevonden in den gehuchte van Eijnthauthamme mitsgaders van alle de 

mans, vrouwen, kinderen, knechten ende meijsens soo hier naer staet gespecificeert, 

opgenomen bij die meijer ende lathen hier onder genomineert. 

Peeter Van Eijnde meijer, Anna Eijckmans de huijsvrouwe, Cathrien de dochter, eenen 

knecht Jan Verhoeven, een meijsen Anneken Vrancken. Heeft acht veertelen coren ses 

lopen haever. 

Peeter Daems ende Maria Fontijn de huijsvrouwe, een meijsen Anna Vos. Heeft ses lopen 

coren. 

Peeter Mertens, Maria Bouwen de huijsvrouwe, drij kinderen Anna Maria, Jan Baptist ende 

Francis. Heeft 6 veertelen coren. 

Henrick Boonen ende Dijmpna Couwenberghs de huijsvrouwe, twee kinderen Jan Baptist 

ende Anna. 

Peeter Voortackers, Anna Hoes sijne huijsvrouwe. Een veertel coren. 

Wilboort Vermeeren, Jenno Daems sijne huijsvrouwe, drij kinderen Henricus, Anna 

Cornelia ende Jan Baptist, twee knechten Jan Laenen ende Jan Andries, twee meijsens 

Cathrien Van Nuten ende Maria Aerts. Heeft neghen veertelen coren ende drij veertelen 

bockweijde. 

Jan Vande Vliet, Maria Tes sijne huijsvrouwe, drij kinderen Elijsabeth, Jan Baptist ende 

Maria. 

Henrick Van Roije, Anna Cools de huijsvrouwe, twee kinderen Cathrien ende Theresia. 

Heeft drij veertelen coren. 

Jan Ven, Elijsabeth Breugelmans de huijsvrouwe, drij kinderen Adriaen, Anna ende 

Henrick, eenen knecht Henrick Daems. Heeft een veertel terwe, acht veertelen coren, een 

veertel bockweijde. 

Huijbrecht Breugelmans, Anna Patroons de huijsvrouwe, drij kinderen Arnoldus, 

Elijsabeth ende Anna. Heeft vijff veertelen coren, een veertel haever. 

 

[Folio 171 verso] 

Christiaen Smolderen ende Maria Baelemans sijne huijsvrouwe, vier kinderen Anna, 

Catharina, Maria ende Theresia. 

Ferdinand Hollants, Geertruijt Boonen sijne huijsvrouwe, drij kinderen Jan Baptist, Melsen 

ende Cathrien. Heeft vier veertelen coren. 

Adriaen Couwenberghs, Anna Willems de huijsvrouwe, Elijsabeth Couwenberghs de 

dochter. Heeft drij veertelen coren. 

 

Eindhauthamme Quartiere van Herenthals: 

- persoonen: 62 

- terwe: 1 veertel 

- coren: 48,5 veertelen 
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- gerst: / 

- haever: 2,5 veertelen 

- bockweijde: 4 veertelen. 

 

Verclaerende de wethouderen van Eijnthauthamme voorst. den voorstaenden lijste alsoo te 

hebben opgenomen ende bij eede der gemeijntenaeren te wesen geverificeert oircon. Dese 

doen depescheren ende met onsen s(ecreta)ris doen onderteeckenen desen thiensten junij 

1709. 

 

 


