
EINDHOUT 

Graantelling 1709 

(Onvolledig 6 van 8 bladen) 

Liste der graenen etgeen de meijer ende schepenen des doorps van Eynthoudt nae ondersoeck 

bevonden inde huyssen van hunnen inwoonders mitsgaeders van den persoonen ingevolghe 

Sijne Majestijts placcarten vanden 29 maijen 1709 gepubliceert 9 Junij van dese jaere die is 

als volght. 

  

1          Willoorbort      Bauwen                      cum uxore met eene dochter en twee knechten  

                                                                       Jan Molenberghs  en Jan Pels, Catharina Van  

                                                                       Geel.       

                                                                       Coren derthien  vierdelen (13). 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

2          Cornelis           Verachteert                cum uxore met vier kinderen. 

                                                                       Coren drij vierdelen (3). 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

3          Adriaen           Van Lughvelt (Luyfvelt?) cum uxore. 

                                                                       Coren een halff vierdel ( ½) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

4          Cornelis           Van genechten cum uxore met vier kinderen, twee knechten  

                                                         Peter Claes en Hendrick Verhoeven, Ida Verhouven. 

                                                                       Coren drij vierdelen (3). 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  



5          Hendrick         Crets                          cum uxore met vijff kinderen, eenen knecht met  

                                                                       een meijssen, Peter nuijts ,  Elisabeth nuijts. 

                                                                       Coren drij vierdelen (3). 

                                                                       Nihil alind: 

  

6          Peter                Willem             cum uxore met sesse kinderen. 

                                                                       Coren seven vierdelen (7). 

  

7          Jan                   Lauereijs                   cum uxore met eenen knecht peter Janssens en 

                                                                       twee meijssens Maria en Theresia Schapmans  

                                                                       gesusters. 

                                                                       Coren met alle aendere graenen nihil. 

  

8          Cornelis           daems                        cum uxore met vier kinderen. 

                                                                       Coren vier vierdelen eenen helft (4 ½) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

9          peter                Swinne             cum uxore met eenen knecht Jan Jacobs en een 

                                                                       meijssen Catharina de bie. 

                                                                       Coren 4 vierdelen (4) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

10        fransus verachteert                  cum uxore met vier kinderen. 

                                                                       Coren vijff vierdelen (5) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 



  

11        Wouter Machils                        cum uxore met twee kinderen eenen knecht  

                                                                       goris van roten met twee meijssens anna  

                                                                       hessen en magrita Cools. 

                                                                       Coren negen vierdelen (9) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

12        Cristiaen          hoofts                        cum uxore met vier kinderen. 

                                                                       Coren nihil, aendere graenen nihil (0 0) 

  

13        Matthijs           vanden goor             cum uxore met eenen sone, eenen knecht  

                                                                      geraert paulus en een meijssen Anna verachtert 

                                                                      Coren twee vierdelen (2) 

                                                                      Boeckwijde 1 vierdel. (1) Nihil alind: 

  

14        Aert                 daems                        cum uxore met vijff kinderen. 

                                                                       Coren vijff vierdelen (5) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

15        Matthijs           Mertens                    cum uxore met drij kinderen, eenen knecht  

                                                                       goris patrons met een meijssen getruijt hoofts. 

                                                                       Coren acht vierdelen (8) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

  



16        Merten             Vos                            cum uxore met sesse kinderen. 

                                                                       Alle sortte van graenen nihil nihil (0) 

  

17        Jan                   verbraecken              cum uxore met vier kinderen. 

                                                                       Coren een vierdel (1) 

                                                                       Aendere graenen nihil (0). 

  

18        Jan                   Thilemans                 cum uxore met sesse kinderen en een meijssen 

                                                                       maria goyssens en eenen knecht Jan peters. 

                                                                       Coren thien vierdelen (10) 

                                                                       Nihil alind. (0) 

  

19        guilliam           vanderborght cum uxore met vier kinderen, twee knechten,  

                                                                       twee meijssens peter boven en Jan wuijts,  

                                                                       maria van geel en dimpna van waije (blaije?) 

                                                                       Coren twelff vierdelen (12) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

20        Den Eerw Heer pastoir cum ancilla (meid). 

                                                                       Coren twintigh vierdelen (20) 

                                                                       Aendere graenen nihil. 

  

21        paulus              Van dorne                 cum uxore met seven kinderen  

                                                                       Coren drij vierdelen (3) 

                                                                       Aendere graenen nihil (0). 



  

22        Maria               Mertens wwe            cum quatuor prolibus (vier kinderen) en eenen  

                                                                       knecht Jan paulus. 

                                                                       Coren met aendere graenen nihil. (0) 

  

23        hendrick          van luffel                    (leufsel?) cum uxore met drij kinderen met 

                                                                         eenen knecht philipus Jacobus met twee  

                                                                         meijssens Anna vos en getruijt ven. 

                                                                                   Coren twee vierdelen (2) 

   

116 vierdelen coren, 1 vierdel boekweit. Totaal 152 personen 

ARAB                     Onvolledig (6 van de 8 bladen)       Julien Hermans 2002 

 


