Eijnthout, Landt ende Quartiere van Geel een der seven Quartieren van Antwerpen.
Overdracht der Persoonen gedaen binnen Eijnthout ingevolghe het Placcaert van haere
Majesteijt van 27 december 1754.
(ARAB Office Fiscale 368 Microfilm 1386/27; Volkstelling 1754)
Aldus gedaen ende opgeschreven binnen Eijnthout door J. Fr Vanden Goor meyer, Hendrick
Peetermans ende Hendrick Mertens schepenen beneffens W. Van Genechten secretaris, desen
achtsten Januarij seventhienhondert ende vijffenvijfftigh.
Ondertekend: J. Fr van de Goor 1755
H. Peetermans
Michiel cuijpers
Jan bapt binnemans
Jan michiels
Henrick mertens
W. Van Genechten
Op 27 december 1754 bracht hare Majesteit Maria-Theresia een plakkaat uit om een
volkstelling te houden. Dat werd in Eindhoutham ‘ter ordinaire plaetse’ gepubliceerd op 5
januari 1755. Drie dagen later schreven vier mannen meier Van de Goor, de schepenen
Hendrik Peetermans en Hendrik Mertens met secretaris Van Genechten de inwoners van
Eindhout op. Er waren negentien gezinnen, waarvan zes van de armentafel leefden. Van de
dertien niet arme waren elf akkerman of landbouwer, een handwerker en een handelaar
(meier-herbergier en brandewijnstoker Peter Ven. Er woonden ook knechten en meijssens in.
De zes armen waren handwerker of dagloner.
Eynthoutham
List off Exact denombrement van alle de inwoonders van het gemeijntien van EijntHouthamme jurisdictie van den Heere Prelaet van Tongerlo, bij naukeurigh
ondersoeck van meijer ende Laten onder genoemt op eede int aeneemen hunder
officien geformeert ingevolgens het Placcaert van hare majt de date de 27
December 1754, gepubliceert ter ordinaire plaetse op 5 anni 1755.

Den meijer Peeter Ven, Brouwer, Brandewijnstoker, De huysvrouw, 2sonen, 1 à negen, 1 à
twee jaren, 2 dochters, 1 à vijff jaren, 1 à ses maenden. (6)
Jan Baptist Van Santvoort, Laten ackerman, de vrouw, 2 dochters, 1 à ses, 1 à twee jaren,
2 knechten, 1 meijssen.
(7)
Christiaen Smolderen Laten, de vrouw, 1 knecht, 1 meijssen. (4)
Egidius Hollants ackerman, de vrouw, 1 sone à twelff jaren, 2 dochters, 1 à ses, 1 à drij
jaren, belast met de vrouwe suster innocent. (6)
Cornelis Breugelmans Laten, ackerman, de vrouw, 1 sone à ses jaren, 1 dochter à drij jaren,
1 knecht, 1 meijssen. (6)
Francis Belcx Laten ackerman, de vrouw, 1 sone à twee jaren, 2 dochters, 1 à12, 1 à seven
jaren, 1 knecht. (6)
Cornelis Peeters Laten ackerman, de vrouw, 1 sone à 22 jaren, 1 dochter à 15 jaren. (4)
Matthijs Everaerts, handwercker, de vrouw, 2 dochters ,1 à vijff, 1 à drij jaren. (4)
Jan Baptist Mertens, ackerman, de vrouw, 2 sonen, 1 à vijffthien, 1 à vijff jaren, 1 dochter
à twee jaren. (5)
Henrick Binnemans Laten ackerman, de vrouw, 1 dochter à sesthien jaren, 1 knecht. (4)
Adriaen Van Dijck ackerman, de vrouw, 1 sone à seventhien jaren, 2 dochters, 1 à derthien,
1 à een jaer. (5)
Joris Helsen ackerman, de vrouw, 1 sone à 12 jaren, 2 dochters, 1 à vijff, 1 à twee jaren. (5)
Adriaen Peeters ackerman, de vrouw, 1 dochter à drij jaren, 1 sone à vijff jaren. (4)
Arme inwoonders van Eijnthouthamme levende van de taeffel van den H. Gheest.
Adriaen Peeters handwerker, 2 dochters, 1 à drij jaren, 1 à anderhalf jaer. (3)
Henrick Verachtert handwercker, de vrouw, 1 sone à vijff weken, 1 dochter à vier jaren.
(4)
Jan Baptist Hoes handwercker, de vrouw, 1 dochter à twe (2 of 12) jaren. (3)
Anna Vromans , weduwe. (1)
Henrick Voortackers handwercker, de vrouw, 1 sone à thien jaren, de vrouwe moeder à
tachentigh jaren. (4)
Jacobus Vermeulen handwercker, de vrouw, 1 sone à drij maenden. (3)
Totaal aantal inwoners 84

De ondergeteeckende, pastoir, meijers en Laten verclaren den voorscr liste en denombrement
bij ernstigh ondersoeck ende ter goede trouwe te hebben geformeert op eede int aencomen
hunder officien gedaen, actum Eijnthouthamme 14 anni 1755

Ondertekend: peeter ven meijer
Christiaen Smolderen laeten
Jan battist van Santvoort laeten
G Verhiel pastor in eijnthout, quod attestor
Mertens secretaris 1755

