
Cijnsboek van het kapittel van Thorn  

(1566 en 1735) 

 

BRON Cijnsboek Thorn 1566: Archief: Rijksarchief Maastricht, Kapittel van Thorn nr 

1096. 

 

BRON Cijnsboek Thorn 1735:  Cijnsboek van het kapittel van Thorn dat deel uitmaakt 

van de nalatenschap van de schoolmeester Peter Norbertus Panken, berustende bij de 

familie Hoeks te Bergeijk. (met bijschrift: door Mevrouw Raupp te Bergeijk vereerd aan 

P.N. Panken aldaar)  

 

 

TOELICHTING: 

Er zijn twee cijnsboeken van het kapittel van Thorn bewaard gebleven.   

Het oudste cijnsboek (verder aangeduid als CT1) is van het vrouwenklooster en van het 

Kapittel van Thorn, zoals het in de aanhef van het boek staat. Het werd in 1566 door 

Henrik Coxs, openbaar notaris bij de bisschop van Luik, naar waarheid overgeschreven 

van een vorig cijnsboek.1  

Het tweede cijnsboek (aangeduid als CT2) werd in 1735 door secretaris Frische 

“getrocken uyt de oude registers, berustende in de archyve van het Hooghgaeffelijck 

Hooghweerdigh Capittel van Thorn . .”  Het gaat hier om dezelfde cijns in Bergeijk. Het 

kapittel van Thorn is nu de eigenaar en het vrouwenklooster wordt niet meer genoemd.  

 

DATERING: 

De vraag of de cijns van Thorn in Bergeijk tussen 1566 en 1735 ononderbroken werd 

geïnd kan zonder nadere bestudering nog niet worden beantwoord. Een aanwijzing dat 

dit niet het geval was komt van de cijnzen die “pro memorie” werden bijgeschreven in 

1735, zonder dat blijkt dat ze ook maar een jaar zijn geïnd. In tegendeel, sommige pro 

memorie teksten uit het jongere cijnsboek zijn met de nodige spelfouten, maar zonder 

wijzigingen uit het 200 jaar oudere cijnsboek overgeschreven. 2  Het gaat bijvoorbeeld om 

een beemd in het Berkterbroek die Bevart is geheten, welke naam ook in het oudste 

cijnsboek voorkomt. De eigenaren die hierbij staan zijn die van 1566 en de jaren 

daarvoor. Veel van deze teksten staan achterin in register (van fol 109v t/m fol 119r). 

Het kan geen recente onderbreking zijn want secretaris Frische schrijft dat hij het 

cijnsboek in 1735 heeft “vernieuwd”. Hij eindigt zijn register in 1735 door te vermelden 

dat hij “desen register door mij geschreven getrocken uyt de oude registers, berustende 

in de archyve van het Hooghgraeffelijck Hooghweerdigh Capittel van Thorn . .” Bij de 

aanhef van de index wordt ook het vorige register genoemd: “index, soo van desen 

Register, als van de lesten voorigen Register ..”. ”.  In dit vorige register heeft men soms 

betaald vanaf 1688 en tot 1734, zodat het vorige register met zekerheid een periode 

besloeg van 1688-1734. Op fol 8v staat een cijns van 1 denier vermeld, “volgens scabinale 

contract in dato 14 sept 1641 als bij aencoop”. Dit zou er op kunnen wijzen dat de cijns 

ook in 1641 werd geadmimistreerd. Als dit zo is, dan betekent dat dat de bovengenoemde 

posten die uit het oude cijnsboek van 1566 zijn gekopieerd en ongewijzigd bleven, al in 

 
1  Dit schrijft deze aan het einde van het cijnsboek: “Op heden den 20den septembris 15 

(honderd) sessentsesstich (1566) gecollacioneert ende bevonden accorderende van stuck to stuck 

tegens zijn originalen sonder fraude”. 
2  De spelfouten kunnen zijn ontstaan door het “pro memorie ”kopiëren van een tekst in 

opeenvolgende cijnsboeken, zodat daarbij spelfouten insluipen of het in 1735 rechtstreeks 

kopiëren uit het cijnsboek van 1566, waarvan men het oude schrift niet meer goed kon lezen. Er 

staat bijvoorbeeld op folio109v “Heenen, wat “Keenen” zou moeten zijn als we de oude tekst 

volgen (zie fol CT2 fol 109v die vrijwel hetzelfde is als CT1 fol 7v) 



een aantal vorige registers “pro memorie” werden opgenomen. De onderbreking kan kort 

na 1566 hebben plaatsgevonden waarna men deze oude gegevens zonder wijzigingen 

bleef registeren. In Lommel bij het cijnsboek van Spierings treffen we een soortgelijk 

geval aan, waar cijnzen uit Pelt omstreeks 1420 die niet meer inbaar waren, honderd 

jaar lang in opeenvolgende registers werden gecopieerd onder de titel “oninbaar”. 

Een ander voorbeeld dat op een onderbreking van de cijnsinning  in het verleden wijst is 

het voorkomen in 1735 van dezelfde brood- en graancijnzen als in het 200 jaar oudere 

cijnsboek, terwijl er in de tussenliggende jaren de nodige wisselingen van eigenaar 

hadden plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de cijns gedurende een zekere periode niet 

goed is geadministreerd door wat voor omstandigheden dan ook (oorlog, brand etc.). Een 

aanwijzing hiervoor vinden we bij een pro memorie in het jongste cijnsboek van 1735 op 

folio 114v : aan de naam “Andries Ceelen” uit het oude cijnsboek is iets toegevoegd: “Jan 

Andries Ceelen tot BerghEijck Anno 1595”. Dit zou er op kunnen wijzen dat de 

cijnswinning omstreeks 1595 werd hersteld. De jaren die hieraan voorafgingen waren 

rampjaren voor Bergeijk.3 In de periode 1587-1592 was het toen nog aanwezige kasteel 

van Bergeijk permanent bezet door Spaanse troepen, die in Bergeijk en omstreken veel 

schade aanrichtten. Aan die toestand kwam in 1592 een einde toen het kasteel werd 

veroverd door Prins Maurits, op zijn terugtocht van Maastricht, dat hij tevergeefs had 

proberen te belegeren. In dat jaar werden de versterkingen rond het kasteel van 

Bergeijk gesloopt en men mag aannemen dat er in de jaren na 1592 een verbetering is 

opgetreden in de economische toestand te Bergeijk. Een herstel van de cijns van Thorn 

in 1595 zou heel goed passen in dit verhaal. Het is evenwel ook mogelijk dat de 

cijnsinning bleef doorgaan, maar dat na 1566 een aantal cijnzen niet konden worden 

geïnd, omdat de inwoners naar elders waren vertrokken, bijvoorbeeld als gevolg van de 

oorlog. Hoe het ook zij, de cijnsadministratie kon later weer gedeeltelijk worden hersteld 

omdat deze nog niet uit het volksgeheugen was gewist. En daarbij zullen ook de in het 

archief in Thorn bewaarde oude registers een handje geholpen hebben. Er zal een nieuw 

register zijn aangelegd omdat het vorige niet meer beschikbaar was (wegens brand of 

oorlog) of omdat de periode van stilstand zolang had geduurd, dat alle oude gegevens 

niet meer geldig waren.4 Bij een perceel wordt bijvoorbeeld vermeld dat het “eertijts” 

anders heette.5 Bijvoorbeeld op het Voorste Loo: (op fol 75r) een perceel “eertijts 

geheeten den Smitsacker en alsnu genoemt den acker tuschen de Graft”, die in het oude 

cijnsboek is terug te vinden onder de naam Smetsakker (CT1 fol 9v). 

 

BETALING: Wanneer? 

In het oude cijnsboek CT1 heet het dat de cijns werd ontvangen (gewonnen) “tot 

Bergheijck op s(inte) martensdach op der noenen ter plaetse geheten ter Braecken”.  

Volgens CT2 werd de cijns vanaf 1735 elk jaar tot 1791 te Bergeijk ontvangen op de 

feestdag van Sint Maarten “ontrent den middagh”.  

De feestdag van Sint Maarten valt op 11 november en op die dag waren de cijnsmannen 

uit Bergeijk verplicht om jaarlijks hun cijns te komen betalen aan de rentmeester van 

het kapittel van Thorn. Die datum komt dan ook veelvuldig voor in de bijschrijvingen, 

als een cijns opnieuw “te boek” werd gesteld, en in de bijgeschreven winningen.  

Het heet dan dat iemand werd gewonnen op 11 november door een transport, hetgeen 

verwijst naar een eigendomsoverdracht (transport) van onroerend goed, waarvan de akte 

door de schepenbank was opgemaakt en ondertekend. Het winnen was het extra bedrag 

 
3  De Nooijer 2009 p.309. 
4  De laatste mogelijkheid lijkt het meest waarschijnlijk omdat de registers in Thorn 

werden bewaard. 
5  Dat is op zich nog geen bewijs, maar het is wel opvallend. Een cijns op het Bieveld, 

“eertijts Broetbeemd geheeten” (CT1 fol 74r) en even verder staat dat deze grenst aan de 

Broedersbeemd . Waarschijnlijk is het laatste een verschrijving van het eerste. 



dat de nieuwe eigenaar moest betalen aan de rentmeester in het jaar dat hij voor het 

eerst de cijns betaalde (op sint Maartensdag dus). Bij verkoop gold (aldus CT2 op fol 1r) 

hier het dubbele tarief van de cijns en bij vererving het drievoudige bedrag. 

 

BETALING: Waar? 

CT1: “..tot Bergeijck..ter plaetse geheten ter Braecken.” 

De rentmeester van het kapittel hield bij die gelegenheid zitting “ter Braecken”, waar 

zich waarschijnlijk de oude herenhoeve van Thorn bevond. 

Dezelfde plaats wordt ook in CT2 halverwege op folio 57r  vermeld bij een cijns uit een 

erf, “de Braecke wesende d’ oude hoffstadt van t hoff ter Braecken, daerop desen zins 

moet ontfangen worden”. Het blijft echter bij deze vermelding en er zijn verder geen 

bewijzen dat deze oude hoeve in 1735 nog bestond of dat daar de cijns geïnd werd. In 

ieder geval is deze plek in het register van de landmeter in 1792 leeg (er staat geen 

hoeve). Toen de hoeve verdwenen was, zal de inning van de cijns zich afgespeeld hebben 

in een dorpsherberg. 

 

BETALING: Waarover? 

Waar lagen de percelen in Bergeijk waaruit de cijns aan Thorn werd betaald?  Het 

cijnsboek van 1735 geeft vaak reeds het gehucht aan waar het cijnspand zich bevond. In 

veel gevallen komt de eigenaar in 1791 in het cijnsboek ook in belastingcohier van 1791 

voor. In dat geval kunnen we via dit cohier soms een perceel uit het cijnsboek op de 

kadasterkaart van 1830 plaatsen.6 In het oudere cijnsboek zijn veel minder direkte 

aanwijzingen voor de ligging. Hier hebben we de beschrijving van de omliggende 

eigenaren gebruikt om het cijnsgebied te reconstrueren.7 

De meeste cijnzen van Thorn werden betaald uit percelen die in de gehuchten Berkt, Loo 

en Broekstraat lagen. Al deze gehuchten liggen in het westen van het kerkdorp Bergeijk. 

Enkele cijnzen werden betaald uit het gehucht De Aa en op de Maai. We vinden ook een 

paar percelen in Luyksgestel (de Honingbraak fol 76v) en op het Eikereinde in Bergeijk. 

Een van de percelen gelegen “in de Maije” lag waarschijnlijk eveneens in Luyksgestel 

omdat bovenaan de bladzijde de aantekening “Gestel” staat. De omschrijving ervan  in 

het oude cijnsboek “van den elsenbosch liggende in de maeije” (fol 7v) zou de Els (bij het 

gehucht van de Aa) in Luyksgestel kunnen zijn.  

Het land van de centrale hoeve van het cijnsgebied vinden we terug bij de Braak op de 

Stert (een akker ten oosten vande Lage Berkt). Hier werden cijnzen in natura betaald en 

wel in hele of halve broden (fol 18v 21r).8 Bij een eerdere publicatie hebben we 

verondersteld dat deze broodcijnzen alleen daar werden betaald. 9 Dat is echter niet het 

geval als we de gegevens over ligging van het jongste cijnsboek van 1735 erbij nemen. Er 

worden ook broodcijnzen gevonden voor aangelagen (het land bij een huis) op de 

volgende gehuchten: Broekstraat (fol 7r) de molderswoning10 (fol 7v), op de Schoonenhof  

(fol 50v), op het Voorste Loo (fol 65), op het Loo (fol 46r 48r en 76v), de Gruenenhof op de 

Hoge Berkt (fol 80r, fol 92v). Mogelijk zijn dit niet meer de oorspronkelijke percelen van 

het oude cijnsgoed en zijn de cijnzen vanuit een kerngebied over alle gehuchten 

verspreid. Of de ligging is hetzelfde gebleven en het oude cijnsgoed bestond uit meerdere 

kernen. 

 

TRANSCRPTIE – Bijschrijvingen - Aanvullingen 

 
6  Zie Vangheluwe, 2009, p.157-173. 
7  Vangheluwe 1989 p.29. 
8  Deze worden omgerekend in geld: 1 brood = 5 stuivers, zie CT1 fol 1v. 
9  Vangheluwe 1989 p.31. 
10  Dichtbij de Molen 



Bijschrijvingen (in een ander handschrift) zijn in de transcripties tussen haakjes 

() geplaatst. Naar boven en naar rechts zijn de bijschrijvingen jonger. Behalve 

hetgeen achter elke post geschreven staat. Daar zijn de bijschrijvingen naar 

onder toe jonger. Deze bijschrijvingen dienden ter aanvulling van wat er al stond.  

In CT2 zijn tevens hier en daar brieven en losliggende aantekeningen 

meegenomen bij de cijnspost waar ze betrekking op hebben. Dit is meestal 

aangegeven met [inlegbrief:] 

Voor elk jaar dat voor een cijnspost werd betaald werd dit jaartal meestal in de 

linkermarge bijgeschreven; dit cijnsboek loopt aldus volgens deze aantekeningen 

over de periode van 1735-1797. 

Het cijnsboek heeft meestal één cijnspost per bladzijde, meestal met 

bijschrijvingen en met de jaartallen waarin de cijns betaald is. Deze jaartallen 

zijn samengevat zoals 1735-1792: dit betekent dat voor elk jaar in deze periode de 

cijns betaald is (elk jaartal is in het cijnsboek uitgeschreven, wat we hier niet 

herhalen). 
Aanvullingen tussen rechte haken [ ] staan niet in het cijnsboek vermeld maar zijn eigen 

opmerkingen van de copiist. 

Waar het mogelijk was om de ligging van een onderpand van een cijnspost  via de 

eigenaar in 1791 en via de koppeling met dit Maatboek en het kadaster te achterhalen, 

is dit eveneens aangegeven tussen rechte haken [ ] onderaan de cijnspost. 

 

 

AFKORTINGEN: 

  

BiK   = D. Vangheluwe, K. de Nooijer, R. Knaepen, J. Biemans, Bergeijk in 

  Kaart,  Stichting Eicha 2009. 

CT1   = cijnsboek van Thorn van 1566 uit :Archief Rijksarchief Maastricht,  

  Kapittel van Thorn nr 1096. 

CT2   = Cijnsboek van het kapittel van Thorn te Bergeijk getrokken uit een vorig 

  cijnsboek in 1735, uit de nalatenschap van de schoolmeester Peter  

  Norbertus Panken  berustende bij de familie Hoeks te Bergeijk.  

Fol r v  = folio, blad; r=recto, voorzijde; v=verso, achterzijde 

Kad1830 = kadastrale legger en bijbehorende kaart van het Kadaster, 1830, RHCE. 

Maatboek = Maatboek van landmeter Borenbergen van Bergeijk in 1791. 

RHCE  = Regionaal Historisch Centrum (archief) Eindhoven. 
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In onderstaande Word-bestanden vindt u de transcriptie van de beide cijnsboeken. Bij 

het doorzoeken moet men er rekening mee houden dat de spelling van een naam soms 

anders is dan verwacht.   

 

Copiist: Daniël Vangheluwe, februari / april 2012. 

 

 


