
Gaudeant igitur bene nati

sic ut hic Deo grati

post hanc vitam sint beati.

Hoofdcijns

Dat de welgeborenen zich verblijden,

dat zij in dit leven God aangenaam

en na dit leven gelukkig zullen zijn
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Dit stukje komt uit een van de oude teksten die met de hoofdcijns te maken hebben.

Gaudeant igitur bene nati; sic ut hic Deo grati, post hanc vitam sint beati.

Dat de welgeborenen zich verblijden, dat zij in dit leven God aangenaam en na dit leven gelukkig zullen zijn.

Die bene nati, welgeborenen, zijn zij onder je voorouders die werden uitverkoren om in de hoofdcijns te worden
opgenomen.

1



20 generaties

2

Mijn voorvader Jan Keppens leeft zowat 600 jaar geleden, rond 1350. Hij is mijn twintigste generatie.

Iedereen in je omgeving die hoort dat je met genealogie bezig bent zal het vragen: hoe ver ben je al geraakt. En elke genealoog
zal maar al te graag antwoorden dat hij al tot in de middeleeuwen is doorgestoten. Het is zeker dat onze voorouders in de
middeleeuwen leefden. Probleem is dat we dat niet altijd kunnen bewijzen, laat staan iets kunnen vertellen over hun leven in die
tijden.

Tenzij je het geluk hebt van voorouders in het Waasland te hebben. Dan is de kans zeer groot dat je minstens een lijn hebt die in
de hoofdcijnsboeken staat. En daar gaan we het vandaag over hebben. Waar komen die boeken vandaan en wat is het praktische
nut voor onze voorouders, en ook een beetje voor ons, genealogen.
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• Omgeving waarin de hoofdcijns ontstaat
• Cultureel, demografisch, politiek, sociaal

• Doelstelling: goede mensen binden, c.q. aantrekken

• Geografisch

• Uitverkorenen, manumissio

• Patroon, patrones, kerk, klooster

• De kost en de baat

• De vrouw heeft het voor het zeggen

• De gemikbrief

• De boeken
• OLV, St-Baafs, globaal

• De bewerkers

• Voorbeeld

• “Mankementen”

• Tips
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Hier een overzicht in ruwe lijnen van de presentatie van vandaag.

Voor wie zich op een bepaald ogenblik zou afvragen hoe lang het nog duurt, heb ik links bovenaan de slide nummer gezet. Er zijn
in totaal iets meer dan 60 slides.

Vooraf: ik zal het soms over vrijheid, soms over vrijstelling hebben. In de hoge middeleeuwen houdt een ”manumissio”, een
“vrijstelling”, meer in dan enkel de vrijstelling van betaling van het beste cateil, het beste hoofd, maar vanavond concentreren we
ons hierop: de vrijstelling van betaling van het beste hoofd.
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Context: boeiende middeleeuwen

Wetenschap, techniek, cultuur, religie, spiritualiteit

Schrijven, rekenen, geneeskunde, filosofie, recht

Abélard vs Bernard (ratio vs religio)

De renaissance van de twaalfde eeuw

Thomas van Aquino, doctor angelicus (1225-1274)

Jacob van Maerlant, Vlaams dichter (1230+1298)

Belforten, kerken, kathedralen

de kogge

Huwelijk kreeg sacramentele betekenis

4

Onze voorouders leven niet in een vacuüm.

De middeleeuwen zijn boeiende tiijden.

De oude kennis wordt opnieuw ontdekt en uitgebreid.

Schrijven, rekenen, geneeskunde, recht, filosofie.

Prof Jozef Janssens spreekt van een renaissance van de 12de eeuw.
12de eeuw: de catalogus van Elnone is bijzonder rijk wat geneeskundige
handschriften betreft.
Roger Bacon, 1214 1294, Doctor Admirabilis
Thomas van Aquino, 1225 1274, Doctor Angelicus
Jacob van Maerlant, ca 1230 1288, Vlaams dichter
In de middeleeuwen worden belforten, kerken en kathedralen gebouwd.

Deze kogge werd blootgelegd in Doel. Hij wordt zo rond 1200 het meest populaire transportmiddel in onze wijde omgeving.
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Context: boeiende middeleeuwen

Wetenschap, techniek, cultuur, religie, spiritualiteit

Abdijen

Geerwijn vestigt zich 1105 in Cusford (Kluizenhof)

Cisterciënzerabdij Boudelo opgericht 1197

Abbatia Beatae Virginis Mariae de Baudeloo

Abdij van Roosenberg 1235
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Abdijen zijn niet alleen religieuze centra. Het zijn ook centra van kennis,
wetenschap en arbeid.

Veel woestenij wordt door paters en broeders in cultuur gebracht.

De zalige Geerwijn, een pater benedictijn, abt van Oudenburg, verlaat zijn
klooster en wordt kluizenaar in Cusford. Er is dan nog geen sprake van Sint Gillis.

De cisterciënzerabdij van Boudelo wordt opgericht in 1197.

De Abdij van Roosenberg ontstaat in 1235.

Het ligt voor de hand dat priesters en monikken vaak deel uitmaken van de
families waar wij het hier vandaag over hebben: bene nati.
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Context: cultuur en politiek

Cultureel, politiek

Willem die Madocke maecte

6

In het Waasland leeft ook een Willem, die Madocke maecte. Misschien verblijft
hij in het klooster van Boudelo.

Vandaag is hij beroemd wegens het epos Van den Vos Reynaerde.

Niet alleen een cultureel monument, ook politiek geladen.

Wie dit beeld reeds in het echt gezien heeft, krijgt straks van mij een pint in een
van de Beverse café’s. Schrik niet: dat is op maar een boogscheut van hier.
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Context: politiek

Politiek Vlaanderen
…

Boudewijn V (1013-1067) 1035-1067
Dochter Mathilde x Willem de Veroveraar

…

Robrecht II van Jeruzalem (1065-1111) 1093-1111

…

Boudewijn IX van Constantinopel (1171-1205) 1191-
1194

Johanna van Constantinopel (1200-1244) 1205-1244

Margaretha van Constantinopel (1202-1280) 1244-
1278

7

Politiek beleven we de opgang en de verzwakking van het graafschap, zowel naar
Frankrijk toe als intern, waar steden veel aan belang winnen.

Gravinnen van Vlaanderen:
Johanna van Constantinopel (1194/1200 1244), gravin van Vlaanderen 1205
1244
Margaretha van Constantinopel (1202 1280), gravin van Vlaanderen 1244
1278
x 1212 Burchard van Avesnes, scheiding 1221, xx 1223 Guillaume de
Dampierre.

De meisjes zijn in Constantinopel geboren, waar hun vader keizer was van het
Latijnse Keizerrijk. En graaf van Vlaanderen. Boudewijn.
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Context: Politiek

1241: Keure van Waas verleend door Johanna

8

Het Land van Waas wordt een afzonderlijk rechtsgebied door de Keure van het
Land van Waas die in juni 1241 door Johanna van Constantinopel en haar man
Thomas de Savoye wordt verleend.

Hoe dit oorspronkelijke document in het gemeentearchief van Brussel beland is,
is een lang verhaal.

AKOKW 91 en 93
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Context : bevolking middeleeuwen

Sociaal

Bevolkingsgroei in de 12de en 13de eeuw

Verstedelijking, macht van de steden

9

In de middeleeuwen kennen we een grote bevolkingsgroei. Dit gaat ondermeer
gepaard met een grote groei van de steden.

Maar wat voor ons belangrijk is: er is steeds een spanning tussen de omvang van
de bevolking – rode lijn en de omvang van de landbouwproductie – gele lijn.

Er moet meer geproduceerd worden om de bevolking te kunnen voeden.

Er moet ook meer energie voorzien worden.

We zullen straks zien dat de hoofdcijns daar een rol in speelt.

(https://www.opzoekplek.be/copy of demografie in de vroege mid 1)
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Context: klassen in de middeleeuwen

Sociaal: oratores, bellatores, laboratores

Clerus, kerken, kloosters

Edelen, de heren, heerlijkheden

Boeren, horigen, onderhorigen
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Eerst nog de sociale standen.

In de middeleeuwen heeft men
clerus, kerken, kloosters
edelen, de heren, heerlijkheden
boeren, horigen, onderhorigen

Dit is niet zomaar. Men voelt dat in het dagelijkse leven.
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Context: erfrecht in de middeleeuwen

Evolutie erfrecht voor de (onder)horige:

Geen

Enkel de helft afgeven

Enkel het beste cateil, have, hoofd afdragen

Cateil, catel (Engels: cattle)
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Oorspronkelijk: die onderhorigen hebben geen eigendom. Alles is eigendom van
de heren, de kerken, de kloosters.

Onder invloed van het Christendom en economische dwang heeft tegen de 13de
eeuw een hele evolutie plaatsgevonden. Gewone mensen kunnen eigendom
hebben en bij hun overlijden moet aan de roverheid eerst nog de helft van de
onroerende goederen dan enkel nog "het beste cateil" worden afgedragen.

Het beste cateil is het meest waardevolle stuk uit de roerende erfenis. Je vergeet
het woord nooit meer als je weet dat het engelse ”cattle” dezelfde etymologie
heeft. Cattle, uit het Frans catel, chattel, chatel, van het Latijn capitalis, caput.

Dat beste cateil kan bijvoorbeeld een paard zijn. Na verloop van tijd komt de heer
of zijn ontvanger dat paard niet meer van stal halen maar wordt de waarde ervan
berekend en moet die som aan de ontvanger betaald worden.
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Het beste cateil, beste have, beste hooft

• Staat van goede Marie de Caluwe, weduwe Joos Laureys (Verrebroek, 1705)
• Vijfthien ponden thien schellingen grooten

• Waarde van een goed paard
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Wij zouden er vandaag al heel gelukkig mee zijn, maar de mensen in de
middeleeuwen en tijdens het Ancien Régime vinden 15 pond en 10 schellingen
toch al de moeite waard. Je kan je al een goed paard mee kopen.

Blijkbaar is die belasting hoog genoeg om enerzijds mensen die ertoe deden in de
lokale economie ervan te overtuigen van elders hun geluk te beproeven, of
anderzijds mensen aan te trek

RAB, OGA Verrebroek, 68, F° 160 V°, 27 juni 1705 (beeld 329/487)
SvG die maakt Frans Nijs fs Baudewijn als hauder ten sterfhuijse van Marie de
Caluwe fa Joos overleden binnen de prochie van Verrebroeck.

ken om het Waasland te ontwikkelen.
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• Bevolkingsgroei
• Voedselvoorziening
• Energievoorziening

• Ontwikkelingsgebied Land van Waas

Het totaalbeeld

• De tijdsgeest

• Goede mensen aantrekken en behouden

• Oplossing: fiscaal voordeel
• Bevrijding van betaling van het beste cateil
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Na dit alles hebben we een beetje een totaalbeeld van de toestand die tot het ontstaan van de hoofdcijns leidt.

De tijdsgeest maakt veel mogelijk. Sommigen spreken reeds van Verlichting en er roert vanalles.

Er zijn problemen die voortvloeien uit de bevolkingsgroei.

In een uithoek van het graafschap ligt een gebied waar nog veel kan ontwikkeld worden.

Men moet er alleen de geschikte mensen voor vinden of behouden.

Oplossing: we geven een fiscaal voordeel aan goede mensen.

Er is niets nieuws onder de zon.
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Ter goeder fertiliteyt

… ende t’voorschreven lant van waes te baet gecultiveert bewoont ende ter 
goeder fertiliteyt gebrocht worden … 

• Belang:

• Voedselvoorziening: graan, vlees

• Energievoorziening: turf

14

En zo staat het ook als verantwoording in de aanhef van de hoofcijnsboeken:

... ende t’voorschreven lant van waes te baet gecultiveert bewoont ende ter
goeder fertiliteijt gebrocht worden ...

Voedselvoorziening (graan, vlees), energievoorziening (turf).
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Geografisch
15

• Waas

• Beveren

De zogenaamde Dampierre kaart van rond 1300: Waasland, Land van Beveren,
Land van Saeftingen. Hulst is die grote kerk. Sint Niklaas vindt je naast de “van”.

De vrijstelling geldt enkel voor mensen die sterven in het Land van Waas en het
Land van Beveren.

Eksaarde wordt afzonderlijk vermeld.
Zo ook Zwijndrecht, Burcht aan de Schelde, Kruibeke, Temse. Het zijn
afzonderlijke heerlijkheden.

En dan is er het land van Beveren met Beveren, Verrebroek, Haasdonk, Kallo en
Kieldrecht, alsook "... andere spleten ende besetten vanden lande van beveren
loopende diversch ende mits duere tvornoemde lant."

Hierbij mag niet vergeten worden dat bijvoorbeeld de Nieuwstraat en omgeving
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in Sint Niklaas onder het Land van Beveren ressorteerde. Misschien is het stuk grond
waarop deze bibliotheek staat wel Bevers. De cafés langs deze kant van de markt tapten
in elk geval met de Beverse maat.
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• Omgeving waarin de hoofdcijns ontstaat

• Cultureel, demografisch, politiek, sociaal

• Doelstelling: goede mensen binden, c.q. aantrekken

• Geografisch

• Uitverkorenen, manumissio

• Patroon, patrones, kerk, klooster

• De kost en de baat

• De vrouw heeft het voor het zeggen

• De boeken

• OLV, St-Baafs, globaal

• De bewerkers

• Voorbeeld

• “Mankementen”

• Tips
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Uitverkorenen

Bene nati, boni homines, homines bonae opinionis

(h)eerlycke familien ende gheslachten

17

Daarom werd beslist van aan uitverkoren mensen – in de Latijnse teksten staat
“bene nati, boni homines, homines bonae opinionis”, welgeboren goede mensen
met een goede reputatie, vrijstelling te geven van de betaling van het beste
cateil.

In een van de registers vertaalt men dat naar “heerlijcke familien ende
gheslachten”, in een andere tekst wordt het “eerlijcke”

Hoe deze mensen uitgekozen worden, is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn het zij
die goed boeren. Die hun stiel dus goed kennen.

Aan die mensen worden vrijheden gegeven, waaronder in het Waasland de
vrijstelling van de betaling van het beste cateil.

Conform de tijdsgeest zijn privilegies erfelijk.

We zullen zien dat de vrijheid wel voor mannen en vrouwen geldt, maar enkel
langs de vrouwelijke lijn wordt vererfd.
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… promiscui sexus …
18

Er is niets verkeerd aan promiscui sexus. Het betekent gewoon “van gelijk welk
geslacht”.

In deze akte van 1272 staat duidelijk dat de gegeven vrijheid voor alle kinderen
geldt, onafgezien van het geslacht.

Dus zowel jongens als meisjes zijn vrij.

Maar die vrijheid wordt enkel langs de moeder vererfd.
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Partus ventrem sequitur

… van vrije vrouwelycken buycken descenderende …

Oudheid

Jodendom

Dieren

Vlaanderen

Hoofdcijns

19

Dit is dus een belangrijke regel in de hoofdcijns:

Partus sequitur ventrem. De vrucht volgt de buik.

In de aanhef van dit hoofdcijnsboek staat het in het Vlaams: … van vrije
vrouwelycken buycken descenderende …

In de oudheid weet men reeds dat de enige zekere afstamming die langs
moederskant is.

Dit geldt nog altijd in het jodendom, en ook bij dieren. De eigenaar van de koe is
ook de eigenaar van het kalf.

Die erfelijkheid van de juridische status geldt in de Middeleeuwen ook in
Vlaanderen.

Het recht op vrijheid die men uit de hoofdcijns verkrijgt, wordt enkel langs de
vrouwelijke lijn vererfd.
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Vrij van het betalen van het beste cateil

Meisjes en jongens van een vrije vrouw zijn vrij

De afstammelingen van de jongens zijn niet vrij

Bastaardkinderen en hun kinderen zijn niet vrij

De kinderen van hun bastaarddochters’ dochters zijn wel vrij

Ingeschreven zijn gedurende je leven
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Vrij van het betalen van het beste cateil.

Dit zijn de voorwaarden. Simpel.

Nog belangrijk: je moet ingeschreven zijn gedurende je leven.

Dit maakt de hoofdcijnsboeken zo belangrijk voor onze voorzaten.

Als je niet ingeschreven was, wat het uitermate moeilijk van bewijs te leveren dat
men vrij was van het betalen van het beste cateil.

Als je na je dood wordt ingeschreven moet toch het beste cateil betaald worden.
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Manumissio, bevrijding 1243
21

De vrijheid verkrijgt men tijdens een zeer solemneel gebeuren.

Er zijn akten bewaard van het midden van de 11de eeuw, maar dit gedetailleerde voorbeeld van 1243 spreekt wel aan.

(Acte de manumission du 29 mei 1243 par Hughes II, Chatelain de Gand. Aubert le Mire of de Leon de Burbure de
Wesembeek zijn verkeerd: Hugo II sterft in 1232. De man die deze bevrijding gegeven heeft is zijn zoon Hugo III, heer
van Heusden, burggraaf van Gent van 1234 tot 1264, getrouwd met Maria van Gavere.)
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Manumissio, bevrijding 1243
22

Hugo, de burggraaf van Gent en zijn vrouw gaan dus naar de kerk van Onze Lieve Vrouw in Antwerpen.

N.B.: aan de bouw van de kathedraal zoals we die nu kennen zal men pas meer dan een eeuw later beginnen.

Uit godsvrucht verlenen zij eeuwigdurende vrijstelling aan hun horige mensen van Waas, wiens namen verder volgen.

Degene die bevrijd worden dragen zich op, onderwerpen zich, aan de kerk van Onze Lieve Vrouw. Met hun nageslacht.

Opvallend is dat ook in deze akte staat “cum omni posteritate ipsorum”. We weten reeds dat het recht enkel langs vrouwelijke
kant vererfd wordt.

Hij heeft enkele getuigen bij en enkele mensen die zullen bevrijd worden van de horigheid waaronder zij tot dan
vallen.

Dit betekent in Waas ook dat men bevrijd wordt van de betaling van het beste cateil.
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Manumissio, bevrijding 1243
23

Zij zullen elk jaar 2 deniers betalen, 6 als ze trouwen en 12 wanneer ze sterven.

Getuigen: VARENDONC, BHUC, DE SPOIDEN, DE ROEDEN.

Het is mei 1243.
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Manumissio, bevrijding 1243
24

Mensen die de vrijheid krijgen komen uit Melsele:

Opvallend bij de voorname: veel bijbelse, maar ook veel Germaanse: Willelmus, Theodericus, Walterus, Helewig, Gertrude,
Machtilde, Giselbert, Rodulphus, Sigerus, Arnoldus, Henricus, …
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Manumissio, bevrijding 1243
25

uit Zwijndrecht en uit Kruibeke

25



Manumissio, bevrijding 1243
26

En uit Vrasene
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Patroon, patrones, kerk, klooster

Baersele Sancti Petri

Baersele Beatae Mariae Wijskerkcke

Census Sanctae Amelberghae in Themsche

Census capitalis Sancti Nicolai in Wazia

Census capitalis Beatae Mariae in Melcele

Census ecclesiae Sancti Laurentii in Lokeren

Census capitalis Sancti Martini in Burcht iuxta Schaldam

Etc.
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Om de vrijstelling te verkrijgen moet men zich onderwerpen aan een
patroonheilige, verpersoonlijkt in een kerk of een klooster. In het voorgaanse
voorbeeld was dat Onze Lieve Vrouw van Antwerpen.

Al deze kerken en kloosters worden in de hoofdcijnsboeken vermeld en zullen
belangrijk zijn bij je opzoekingen.

Vaak zijn dat de patroonheiligen en de kerken in de buurt.
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Patroon, patrones, kerk, klooster

Beatae Mariae Antwerpiensis

Sancti Michaelis Antwerpiensis

Sancti Bavonis Gandensis

Sancti Petri Gandensis

28

Nog in Antwerpen vinden we de Sint Michielsabdij vermeld.

Gent hoeft ook niet te verwonderen, het is een van de belangrijke steden van het
graafschap en van hieruit wordt Waas bestuurd: Sint Baafs, Sint Pieters.
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Patroon, patrones, kerk, klooster

Sint Bertolf, Harelbeke, West Vlaanderen

Sint Gertrudis, Nijvel, Brabant

Saint Pierre de Lobbes, Henegouwen

Saint Waudru, Bergen, Henegouwen

Saint Amand en Pévèle, Nord)

29

Er zijn ook abdijen of kerken heel wat verder weg:

(Sint Gillis: Sancti Berthulphi Herlebertensis (Sint Bertolf, Harelbeke, West Vlaanderen)
Verrebroek: Sanctae Gertrudis Nivellensis (Sint Gertrudis, Nijvel, Brabant)
Verrebroek: Sancti Petri Lobiensis (Saint Pierre de Lobbes, Henegouwen)
Elversele: Sanctae Waltrudis in Monte Hanoniae (Saint Waudru, Bergen, Henegouwen)
Lokeren, Elversele: Sanctus Amandus in Pabula (Saint Amand en Pévèle, Nord)
Kruibeke, Temse: Sancti Bertini de Sancti Odomari (Sint Bertijn, Sint Omaars, PdC)
Eksaarde: Sancti Petri de Corbi (Saint Pierre de Corbie, bij Amiens, Département de la Somme)
Lokeren: Sancti Rumoldi Mechliniensis (Mechelen, nu provincie Antwerpen)
Elversele: Sancti Servatii de Maestricht (Maastricht, Limburg)
Bazel: Sancti Lamberti Leodiensis (Luik)
Lokeren, Melsele: Sancti Cornelii Indensis (Kornelimünster, bij Aken))
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Patroon, patrones, kerk, klooster

Saint Bertin, Saint Omer, Pas de Calais

Saint Pierre de Corbie, Département de la Somme

Sint Rombouts, Mechelen, nu provincie Antwerpen

Sint Servaas, Maastricht, Limburg

Saint Lambert, Luik

Kornelimünster, bij Aken

30

En nog verder.

Ik vraag mij af of
sommige heren daarvoor naar verre oorden trekken om de vrijheid te
verlenen?
dan wel of sommige inwijkelingen van die verre plaatsen komen en daar hun
vrijheid hadden verkregen?
of misschien hadden die kerken en kloosters belangen in het
ontwikkelingsgebied Waas?

Interessant:
wie over een vrijheid beschikte in een andere streek en zich in het Waasland
vestigt, behoudt die vrijheid
Aken ligt zo ver weg? Lodewijk de Vrome schonk in het begin van de 9de eeuw
Ronse met al wat erbij hoorde aan het Sint Corneliusklooster bij Aken. Omdat
het zo vr weg lag en moeilijk vanuit Kornelimünster te besturen, verkochten ze
het rond 1300 aan Guy de Dampierre, graaf van Vlaanderen.

Komen je voorouders van een van die plaatsen? Dat zal waarschijnlijk niet te
achterhalen zijn.
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• Omgeving waarin de hoofdcijns ontstaat
• Cultureel, demografisch, politiek, sociaal

• Doelstelling: goede mensen binden, c.q. aantrekken

• Geografisch

• Uitverkorenen, manumissio

• Patroon, patrones, kerk, klooster

• De kost en de baat

• De vrouw regeert

• De boeken
• OLV, St-Baafs, globaal

• De bewerkers

• Voorbeeld

• “Mankementen”

• Tips
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Het overzicht van onze slide show.

Nu gaan we het hebben over de kost en de baat.
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De kost

Jaarlijks: 2 penningen

Bij huwelijk: 6 penningen

Bij overlijden: 12 penningen

Vergoeding van de ontvanger:

Bij inschrijving: 6 penningen

Bij huwelijk: 6 penningen

Bij overlijden: 12 penningen

Voor uitstellen gemikbrief: 6 penningen

32

Om van de geboden vrijheid te kunnen genieten moet men zich onderwerpen
aan een heilige, in de praktijk aan een kerkelijke instelling, waaraan men dan een
cijns moet betalen.

Deze cijfers komen uit verschillende bronnen zodat er verwarring kan ontstaan.
Bijvoorbeeld: moet er bij een huwelijk slechts eenmaal zes penningen betaald
worden, of is dat toch zes voor de cijns en zes voor de cijns en zes voor de
ontvanger?

Het gaat om kleine bedragen, door de muntontwaarding in de loop der eeuwen
soms verwaarloosbaar.

Er zijn jaren waarin Onze Lieve Vrouw van Antwerpen tevreden is met in totaal 12
penningen, en het ziet er naar uit dat ze uiteindelijk niets meer ontvangen.

De kost voor het inzamelen van de cijns overstijgt de opbrengst.

(De ongehuwde kinderen van een vrije moeder moeten de jaarcijns niet betalen
zolang beide ouders leven.)
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De ontvanger

Meerdere ontvangers

Een ontvanger

Moesten de parochies gaan bezoeken

33

Terloops nog iets over de ontvanger.

Op een bepaald ogenblik lijken er verschillende ontvangers te zijn, voor
verschillende kerken en kloosters, met verschillende boeken. In de 16de eeuw
kennen we maar één ontvanger meer, en één boek waar iedereen wordt
opgeschreven.

De ontvanger gaat rond in de parochies, waar zijn komst een week op voorhand
wordt aangekondigd. Hij moet dan alle nieuwe geboorten, huwelijken en
overlijdens inschrijven en de cijnzen ontvangen.

Voor Boudelo zijn de bezoeken als volgt gepland
van Lichtmis tot Pasen: Waasmunster, Hamme
van Pasen tot Sinksen: Moerbeke, Stekene, Sinaai, Belsele, Daknam, Lokeren,
Exaarde, Appelterre
van Sinksen tot Allerheiligen: Kemzeke, Sint Pauwels, Sint Niklaas, Sint Gillis,
Verrebroek, Beveren, Vrasene, Kallo
van Allerheiligen tot Lichtmis: Melsele, Zwijndrecjht, Haasdonk, Lokeren,
Zeveneken
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Om de drie jaar moet hij de ronde volledig gedaan hebben.
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De kost

Iemand die 75 jaar oud wordt en twee keer trouwt:

Jaarlijkse cijns: 150 penningen

Huwelijken: 12 penningen

Overlijden: 12 penningen

Voor de devoiren van de ontvanger: 36 penningen

Totaal: 210 penningen = 17,50 schellingen = 0,875 pond

34

Terug naar de kost.

Voor iemand die 75 jaar wordt en twee keer trouwt, is de berekening
Jaarlijkse cijns: 150 penningen
Huwelijk: 12 penningen
Overlijden: 12 penningen

Totaal: 174 penningen

Aan de ontvanger: 36

Totaal: 210 penningen = 17,5 schellingen = 0,875 pond

34



De baat

Een paard: 16 pond

De hoofdcijns: 1 pond

Baat: 15 pond

35

Wat maakt de hoofdcijns nu zo belangrijk voor onze voorouders?

We hebben gezien dat de erfgenamen van Marie de Caluwe een bedrag van 15
pond en 10 schellingen moest betalen als beste cateil, de waarde van het beste
paard in de wei.

Had zij van de vrijstelling genoten, dan hadden de erfgenomen dat niet moeten
betalen, maar had ze in haar leven iets minder dan een pond moeten cijns
moeten betalen.

‘t Een van ‘t ander afgetrokken, blijft een baat van 15 pond.

Het paard is ook gelukkig want het ploegde voort.
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De gemikbrief
• Monica Aps

• ° Beveren 10 december 1769
• goet getrouwt kindt

• x Beveren 14 juli 1789
• Joannes Fidelis van de Perre

• † Beveren 20 november 1794

• Gemikbrief 10 februari 1795

• Anna Catharina Broeckaert

• Jacobus Aps

• Joanna Geerts
• Daniel Broeckaert

• Elisabeth de Dyckere
• Pieter Geerts

36

Om te bewijzen dat men hoofdcijnsplichtig was en het beste cateil niet moet
betalen moet men een gemickbrief voorleggen.

De gemickbrief wordt uitgesteld door de ontvanger van de hoofdcijns en aan de
ontvanger van het beste cateil voorgelegd.

De formulering is heel precies zoals voorgeschreven. Er worden in totaal vier
generaties gegeven, en bij elke voorgaande generatie wordt vermeld “goet
getrouwt kindt”, geen bastaards daartussen.

Deze van 10 februari 1795 is in het boek blijven zitten.
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Doorheen de eeuwen

Vele oorlogen, beeldenstorm

Pest, cholera

Droogte, wateroverlast, hongersnood

• Vlaams graven

• Boergondisch hertogen

• Spaanse koningen

• Oostenrijkse keizers

37

Het systeem, de informatie en sommige van de boeken hebben vele oorlogen
doorstaan, de beeldenstorm, pest en cholera, droogte, wateroverlast en
hongersnood.

We zijn Vlaamse onderhorigen, Boergondisch, Spaans, Oostenrijks.

Maar de gemikbrief van Monica Aps is waarschijnlijk te laat gekomen want …
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Aoüt 1789

La déclaration des droits de 
l’homme

Article premier

Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en

droits …

… door de Franse Revolutie worden we bevrijd van dit soort vrijheden.

La déclaration des droits de l’homme van augustus 1789

Article premier:

Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
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• Omgeving waarin de hoofdcijns ontstaat
• Cultureel, demografisch, politiek, sociaal

• Doelstelling: goede mensen binden, c.q. aantrekken

• Geografisch

• Uitverkorenen, manumissio

• Patroon, patrones, kerk, klooster

• De kost en de baat

• De vrouw heeft het voor het zeggen

• De boeken
• OLV, St-Baafs, globaal

• De bewerkers

• Voorbeeld

• “Mankementen”

• Tips

39

Een overzicht van onze slide show.
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De boeken
40

Ik mocht de originelen niet meebrengen, maar heb enkele foto's genomen van de
meest uitgebreide boeken die om een of andere reden in het gemeentelijk
archief van Beveren beland zijn, waar zij onder de “varia en stukken zonder
rechtstreeks verband” bewaard worden.

Ik word er telkens stil van als ik dergelijke kostbaarheden mag beroeren. Ik doe
nog altijd mijn witte handschoenen aan.
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De boeken
41

Een close up van het boek van de jaren 1570.

Misschien moet er toch eens een boekbinder aan het werk.

41



De boeken

Onze Lieve Vrouw Antwerpen 1350 tot 1511

Sint-Baafsabdij Gent 1462 en 1475

Abdij van Boudelo 1514-1570 en 1570-1629

Alle kerken en kloosters (OGA Beveren): 1557 en 1670

42

Welke boeken blijven bewaard?

In Antwerpen wordt een register bewaard van de Onze Lieve Vrouwkerk en in
Gent van de Sint Baafsabdij en die van Boudelo.

Die van het gemeentearchief Beveren, met alle kerken en kloosters, werden
aangevuld tot 1795 en zijn in het algemeen de interessantste voor de genealoog.

Alle registers werden bewerkt en gepubliceerd. Meer details vindt u daarover op
de webiste van Familiekunde Vlaanderen Land van Waas.

Wat nog belangrijker is: de inhoud van de registers is ook te vinden op deze
website, in een bewerking door Jean Pierre Vaneygen. Wel heb ik daar nog niet
de mensen in gevonden die door Hugo bevrijd worden in 1243.
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De inhoud

43

In het boek.

Dit zijn nog duidelijke, overzichtelijke bladzijden.
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De inhoud
44

Hoe je hier aan begint, is al iets onduidelijker.
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De inhoud
45

Een detail van vorige bladzijde.

Gelukkig zijn er mensen die veel kennis, tijd en energie gestoken hebben in het
ontrafelen van al die inschrijvingen.

Ik wil hen toch nog even eer betonen.
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De bewerkers
46

Ridder Leon de Burbure, geboren in Dendermonde in 1812 en gestorven in
Antwerpen in 1889.

Pastoor Frans Joseph Annaert, geboren in Stekene in 1839, gestorven in Stekene
in 1915
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De boeken

47

Pastoor Alfons Van Geertsom, geboren in Beveren in 1908 en gestorven in
Beveren in 1985

Pater Alois Maris, geboren in Bazel in 1907 en gestorven in Antwerpen in 1999.
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De boeken

48

Gaston Roggeman, geboren in Mechelen in 1924 en gestorven in Blaasveld in
2006.
Jean Pierre Vaneygen, secretaris van FV LvW, geboren in Kessel Lo in 1952 en gestorven in het Middelheim in 2018.
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De inhoud
49

Dit lijkt me een goed blad om concreet wat zoekwerk rond te doen.
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De inhoud
50

Census capitalis Sancti Bavonis Gandavenis Primo in Waesmonstre. Dat kan ik ook
nog ontcijferen.

Dit komt uit het boek van 1577 maar van Sint Baafs zijn er ook nog boeken
bewaard van 1462 en 1475.
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De inhoud

# Mte f elis landerics a bouwens ux joh van goetem

51

Onder elke naam staat een stamreeks: bijv. Goetem: # Mte f elis landerics a
bouwens ux joh van goetem

Men vermeld de relevante afstamming, nodig om te bewijzen dat men uit vrije
buiken komt.

51



De publicatie door Alfons Van Geertsom
52

Gelukkig moet je dat niet zelf uitpluizen.

Pastoor Van Geertsom heeft dat al voor jou gedaan, inclusief wat hij vond in de
oudere boeken.

Dit komt uit zijn publicatie i.v.m. de hoofdcijns van Sint Baafs, Waasmunster. Die
mensen moesten hun cijns betalen aan Sint Baafs en zij of hun voorouders
woonden ooit in Waasmunster.

Ik heb hier onderstreept wat in dit boek staat. Maar er zijn voorgaande
generaties in de oudere boeken. De generaties zijn genummerd met Romeinse
cijfers.

Lysbette LANDERYCX staat onder generatie V, haar moeder Margriet
BERCKMOEST onder generatie IV haar moeder Elisabeth KERF staat daarbij
vermeld en is dus generatie III

Maar daar lijkt al verwarring te zijn met PUVELDE …
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De publicatie FV-LvW
53

En dit is wat je vindt op de website van Familiekunde Vlaanderen – Land van
Waas onder Publicaties – Cijnsboeken.

Je kan verder doorklikken op de voorgaande generaties. Spijtig genoeg niet op de
jongere. Die moet je dan telkens opnieuw in de index zoeken.
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De publicatie

FV-LvW

54

En zo ziet die index eruit. Ik dacht dat er zo’n 160.000 mensen in vermeld staan.

Er zijn ook meer dan 10.000 geboorten toegevoegd uit de parochieregisters.
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De publicatie FV-LvW
55

Daardoor krijg je wel dat er mensen vermeld worden geboren in de jaren 1790 en
1800 die NIET in de hoofdcijnsboeken voorkomen, maar het maakt het zoeken
voor de genealoog wel gemakkelijker.

Noteer dat deze mensen cijns moesten betalen aan de Sint Pietersabdij, dat zij in
het hoofdcijnsboek vermeld staan bij die abdij onder Belsele, maar dat de
afstammelingen in Melsele beland zijn.
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“Mankementen”

Verloren (deels), dus buiten wat wel bewaard is: 

Onze Lieve Vrouw Antwerpen 1350 tot 1511

Sint-Baafsabdij Gent 1462 en 1475

Abdij van Boudelo 1514-1570 en 1570-1629

Alle kerken en kloosters (OGA Beveren): 1557 en 1670
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De hoofdcijnsboeken blijven hoedanook een excellente bron. Er zijn enkele zaken die belangrijk zijn om te weten.

Een van de bewerkers vermeldt dat sommige boeken verloren zijn, zonder veel details te geven.
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“Mankementen”

Fouten en onnauwkeurigheden

Verkeerde familienaam

Tweemaal ingeschreven

Wie trekt dit klaar?

57

Gedurende al die eeuwen zijn er ettelijke kopieën gemaakt. In principe moest
elke nieuwe ontvanger binnen de zes maanden een nieuwe kopie maken.

In elke kopie zullen er fouten geslopen zijn.

Pastoor Annaert stelde vast dat kinderen soms vermeld werden onder hun
moeders naam, niet onder de naam van hun vader. Niet verbazend gezien de
moeder dominant was. Maar men kan ook kinderen onder de naam van een
stiefvader vermeld hebben.

Sommige families worden in twee registers ingeschreven, eens in in Onze Lieve
Vrouw Antwerpen en eens in Boudelo. De oorzaak blijft giswerk, maar een van
de ontvangers moet zich vergist hebben bij het kopiëren of inschrijven.

Pater Maris stelt ook vast dat kinderen van een vader maar van twee
verschillende moeders toch in één gezin werden ingeschreven, wat natuurlijk
volledig tegen de regels is.

Pastoor Annaert had duidelijk een probleem met deze stamreeks.
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“Mankementen”
58

En in de publicatie van Van Geertsom en Roggeman staat een lange nota over
waarschijnlijk een verkeerde interpretatie in verband met de families Alicesoone
en Dullaert.

Daar het doorgaans over families gaat die iets betekenen in de samenleving, kan
men misschien andere bronnen raadplegen, zoals de feudataire de Waes.
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“Mankementen”
59

Ook de mensen die deze bronnen voor ons ontsloten hebben hebben al eens
fouten gemaakt. In deeltje 9 van de uitgaven Familia et Patria staan correcties op
de stamreeksen in deel 1a.

Misschien zijn er nog verkeerde interpretaties in de publicaties te vinden. In mijn
exemplaren van de publicatie van Van Geertsom & Roggeman staan alvast heel
wat nota’s.

Al deze mankementen blijven eerder uitzondering dan regel, maar het is
belangrijk dat we onze gebruikelijke voorzichtigheid bij het beoordelen van
bronnen niet overboord gooien.
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Tips

• Voornamen
• Alfons Van Geertsom in AKOKW 62 (1957-1958)

• Familienamen
• Alfons Van Geertsom in AKOKW 60 (1954)

60

Ik heb nog wat tips bij het doorzoeken van de hoofdcijnsboeken.

Waarschijnlijk zal je beginnen bij de publicatie op FV LvW, waar vele ”zoekproblemen” zijn opgelost. Maar toch.

Pastoor Van Geertsom maakte een lijst van alle voorkomende voornamen in hun Vlaamse en in hun Latijnse vormen en een
studie over de familienamen. Het lezen ervan vind ik nog altijd een ”must” voor elk rechtgeaard genealoog, zeker als hij met de
hoofdcijns bezig is.
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Tips

• (Deels) gelatiniseerd
• de Drisce
• de Molendino
• de Piro
• Divitis
• Ultra Acker

• Genitiefsvormen
• Abbeels
• sRycken
• sWalen
• sMaders

Familienamen

61

Bij het zoeken naar familienamen moet men al eens inventief zijn.

In de oudste teksten kan je de naam DE DRISCE vinden, duidelijk een
gedeeltelijke latinisering van VAN DRIESSCHE. Er is ook DE PIRO. Is dit VAN PERE
of VAN PERRE?

Sigerus DE MOLENDINO is waarschijnlijk Zeger VAN DER MEULEN.

In het hoofdcijnsboek van den Lande van Waas toekomende aan de Abdij van
Baudeloo komt onder Stekene een Agnes DIVITIS voor, dochter van Jacob DIVITIS.
In de publicatie op FV LvW zal je deze naam niet vinden. Hij werd vertaald naar
DE RYCKE. Waarschijnlijk terecht.

In de hoofdcijnsboeken staan nogal wat genitiefvormen, doorgaans een
vrouwelijk privilege: Abbeels, sRycken, sWalen, sMaders. Vertaal dat gerust naar
Van den Abbeele, de Rycke, de Waele, de Maere.

De ontvanger van de hoofdcijns vermeldt niet altijd het lidwoord of voorzetsel. Of
het nu Abbeels is of Van den Abeele was voor hem niet relevant.
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Tips

• Evolutie van uitspraak en spelling

• Pudenbruec, Pumbrouc, Puyenbroeck, Puymbroeck

• Moertre, Mortre, Moortere, Remoortere

• Rimoertrer,  Remoortere

• Somer, Zomers, Somers, Soomers, Zoomers, de Zoomere, Zoemere, Soemere

• Marie, Marien, Maris, Mariman

• Vermarien

• Van der Gauwen, Vergauwen

Familienamen

62

In de hoofdcijnsboeken vindt je ook interessante evoluties van de familienamen.

Pudenbruec in 1390, Pudenbruuc, bruke, of broec in 1439, Puudenbruuc, of broeck in 1470, Puyenbrouck in 1519, Puyenbroec in 1571,
en verder hebben we Pumbrouc, Puenbrouck, Van Puyenbroeck en Van Puymbroeck.

Moertre, Mortre, Mortere, Rimoertrer, Rimoertre, Rimoertere. Verschillende namen die vaak
door elkaar gehaald werden? Van der Moertere, Moortre, Morters, Mootre, Mootere,
Rijmoortere, Remoortere, Remortere, Van Remoorter, etc. Er is ook een Bauduin du Mortier.

Somer, Zomers, Somers, Soomers, Zoomers, de Zoomere, Zoemere, Soemere, etc., al dan niet
voorafgegaan van "de" heeft volgens Van Geertsom niets met het jaargetijde vandoen, maar
wel met de sommelier, sommier, in het Latijn summarius (niet aestas)

Mariën en Mares of Maris zijn beide afgeleid van Marie, maar toen lag de klemtoon bij ons nog
op de eerste lettergreep: Márie.

Vermariën is een contractie van "vrouwe Mariën". Vergauwen komt dan weer van Van der
Gauwen.

In de publicatie op FV LvW wordt doorgaans rekening gehouden met voor ons vertrouwde
spellingen, zonder rekening te houden met lidwoorden en voorzetsels.

Vermariën ga je terugvinden onder Marien, Vergauwen ga je meestal terugvinden onder
Gauwen.
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Toch staan er nog Verbeeck, Verbeke, Verbeken, Verberckmoes, Verbochaven en zo
voort in de index, en ook Vergauwe, Vergauwen en Vergouwen. Blijven zoeken dus.
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Tips

• de Burbure, Léon, Descendances féminines Wasiennes aux XIVe et XVe sièvles, in: AKOKW, Deel
7, 1877

• de Burbure, Léon, Familles du Pays de Waes affranchies en 1243, in: AKOKW, Deel 7, 1877

• Annaert, Frans Joseph, Hoofdcijnsboek van den Lande van Waas toekomende aan de Abdij van
Baudeloo, in: AKOKW, Deel 15, 1894

Literatuurlijst
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Tips

• Van Geertsom, Alfons, Familienamen uit het Land van Waas, in: AKOKW Deel 60, 1954

• Van Geertsom, Alfons, Voornamen uit het Land van Waas (1244 1796), in: AKOKW Deel
62, 1957

• Van Geertsom, Alfons, De hoofdcijnsboeken van de St Baafsabdij te Gent (1462 en 1475),
in: AKOKW Deel 66, 1963

• Van Geertsom, Alfons, De Hoofdcijnsboeken van St Baafs Abdij te Gent 1557 1796, in:
AKOKW Deel 71, 1968

• Van Geertsom, Alfons en Roggeman, Gaston, Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 9
delen, Handzame 1966 1970

Literatuurlijst
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Slide weggehaald:

• Van der Eesen, L, Van Roosbroeck, Robert, De Middeleeuwen, in Robert Van Roosbroeck, ed., Geschiedenis van
Vlaanderen, Deel I, De Middeleeuwen, Brussel, 1937

• Ganshof, François Louis, Staatkundige Geschiedenis, in Robert Van Roosbroeck, ed., Geschiedenis van Vlaanderen,
Deel II, De Middeleeuwen XIIIe en XIVe eeuw, Brussel, 1937

• Van Werveke, Hans, Ekonomische Geschiedenis, in Robert Van Roosbroeck, ed., Geschiedenis van Vlaanderen,
Deel II, De Middeleeuwen XIIIe en XIVe eeuw, Brussel, 1937

• Augustyn, Beatrijs. De Veenontginning (12de 16de Eeuw). Beveren: Gemeente Beveren, 1999.
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Tips

• Maris, Alois, Voor wie de hoofdcijnsboeken benuttigt goed om weten, in: C. Capelle, Indices
op de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas bewerkt door A. Van Geertsom & G.
Roggeman, Deel IX van de reeks, Handzame, 1972

• Van Lokeren, Auguste, Chartes et Documents de l’abbaye de Saint Pierre, Gent, 1867 1871

• Weemaes, Richard,Melsele onder de Schuts van Onze Lieve Vrouw. Parochiekerk en
Gaverlandkapel, Beveren, 1981

Literatuurlijst
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Tips

• Asaert, Gustaaf, Inventaris van het oud archief van de gemeente Beveren Waas. Oud
bestand, 1415 1825

• Boeren, Petrus Cornelis, Étude sur les tributaires d'Église dans le comté de Flandre du IXe
au XIVe siècles, Amsterdam, 1936

• de Castro, François Joseph, Chronycke, in: AKOKW, Deel 9, 1883

• De Wilde, Jozef, Het ontstaan der Waassche Parochiën, in: AKOKW 50 (1938 1939)

Literatuurlijst
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Wat hebben wij vandaag geleerd?

1. Die middeleeuwen zijn gewoon schitterend

2. Mensen met wortels in het Land van Waas zijn “welgeboren”

3. Alle buitenlandse genealogen zijn jaloers op onze hoofcijnsboeken
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