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TOELICHTING: 
Het cijnsboek is genoemd naar de abdij van Sint Jacob te Luik, die de cijns vanaf het begin (voor 
1200) in bezit moet hebben gehad. De percelen in Bergeijk waarover de cijns moest worden betaald, 
liggen verspreid over Bergeijk (het merendeel op het Eikereinde) en Westerhoven, Riethoven en 
Borkel. Het cijnsboek is door één persoon geschreven en bevat ca. 635 cijnsposten op 141 paginas. 
 
In het cijnsboek worden de eigenaren met hun percelen beschreven. Bij de percelen, zoals een 
aangelag of een beemd of akker of bocht, staat in enkele gevallen ook een veldnaam. Veldnamen 
bleven soms eeuwenlang hetzelfde, zodat een (cijns)perceel eventueel aan de hand van zijn 
veldnaam gelokaliseerd kan worden op de kadasterkaart van 1830. Voorbeelden hiervan zijn: de Stelt 
in de Enderakkers of de Dorshof een perceel in het centrum van Bergeyk.1 
 
Het cijnsboek bevat betalingen in stuivers, de toen gebruikte muntsoort. Ook hoeveelheden rogge of 
evie (soort haver) komen voor en een rekenmunt die alleen in cijnsboeken voorkomt, “de denari”.  
 
DATERING: 
In het cijnsboek staat dat het een copie is van een ouder cijnsboek van het jaar 1563. Het betekent 
echter niet dat het cijnsboek ook in dat jaar is geschreven. Het cijnsboek is vermoedelijk, in 1655 of 
kort daarna, ontstaan.2  Hierbij is dit oudere cijnsboek als hulp gebruikt, waarbij de eigenarenlijsten 
zijn aangepast en geactualiseerd aan de bezitstoestand omstreeks 1655.3 Het cijnsboek bevat geen 
doorhalingen of betalingstekens en is dus niet in gebruik geweest ter registratie van cijnsbetalingen 
of bezitsveranderingen, maar eerder om het cijnsbezit te reconstrueren. 
 
Een transcriptie van het huidige boek is hieronder beschikbaar en kan doorzocht worden, waarbij 
men er rekening mee moet houden dat de spelling van een persoonsnaam soms anders is als 
verwacht. 
 
D. Vangheluwe, 24 jan 2012. 
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1 ze worden in het Maatboek van Bergeyk  als dries aangeduid (M 662) en in 1830 zijn het 6 perceeltjes B1-6.  
2 Er is slechts een vermelding in het cijnsboek  die een aanknopingspunt geeft voor de datum van het cijnsboek 
en dat is bij de koop van een bocht aan de Bergerheide, waarbij de koper Laurijs Martens Schepers ”heeft anno 
1655 gelooft in pant van 4 loopensaet lants voortaene de voorzegde 9 denier veteris also te betalen datter den 
voorzegde bocht ende pantgelders van dyen daeraff sullen sijn ende blijven onbelast”. 
3 Cijnsboeken bleven soms heel lang in gebruik (soms 75 to 100 jaar), maar in dit geval kunnen er ook perioden 
zijn geweest dat de cijnsinning onmogelijk was als gevolg van maatschappelijke ontwrichting door de 
Tachtigjarige oorlog (1570-1648). 


