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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel,
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart,
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem,
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat,
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.
NIEUWE UITGAVE

De Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en
Sint-Martens-Bodegem
1740-1795
Sterffelijcken Laethboeck der Heerelijckheid in Dilbeke
Een bronnenpublicatie van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek
gerealiseerd door

Majella Martelé, Georgette Rogier,
Paul Vandensteene, Alfons Depester

Het was bijna vanzelfsprekend dat Familiekunde regio Dilbeek ooit over de muur van het slot
van Gaasbeek zou kijken. Oude documentatie was de aanleiding voor een bezoek aan het
archief van het kasteel. We wilden weten welke families betrokken waren bij de uitbating van
de gronden van de heerlijkheid.
Het beheer van de vele landerijen had in een aantal manuscripten immers sporen nagelaten.
We opteerden voor de transcriptie van drie cijnsboeken van het graafschap Tirimont eind 18de
eeuw, net voor de aanvang van het Frans bestuur. Het boek van de aanstelling van sterfelijke
laten die uit Dilbeek afkomstig waren, vonden we een mooie aanvulling.
De cijnsboeken volgen het jaarlijks betalen van de cijns. We vinden percelen land die in
exploitatie gegeven werden, met omschrijving van de aanpalende velden en wegen en met
opgave van de cijnshouder en soms ook zijn familie.
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In het boek van de sterfelijke laten zien we hoe een aantal instellingen, zoals kloosters en armentafels,
inwoners van Dilbeek aanstellen binnen een systeem van erfenisbelasting. We vernemen namen van
personen en beschrijving van bezittingen.
Het belangrijke in deze publicatie is dat de mensen van het platteland, vooral de gewone dorpelingen
die we niet terugvinden in schepenakten of in bestuurlijke functies, hier aan bod komen.
Een inleiding schetst de achtergrond waartegen de gebeurtenissen zich afspelen.
Er is een inhoudsopgave en een lijst van woorden en afkortingen met hun verklaring.
Na elk boek komen alfabetische indexen op persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, functies en
beroepen.

Deze publicatie zal beslist menig genealoog of historicus, of algemeen wie geïnteresseerd is
in het verleden van het Pajottenland, weten te boeien.
Technische gegevens en bestelling
Het boek telt 139 pagina's.
Er zijn alfabetische indexen op persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen, functies en
beroepen.
Het boek is tijdens de voorintekenperiode (tot 20 december 2020) verkrijgbaar aan 15 euro.
(exclusief verzendingskosten van 9 euro)
Nadien blijft het te koop aan 17 euro (exclusief verzendingskosten van 9 euro)
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Het boek kan afgehaald worden tijdens de officiële voorstelling op woensdag 13 januari 2021
om 20.00 uur in het auditorium van Kasteel La Motte, te Sint-Ulriks-Kapelle. Of nadien in
ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren.
Bestellen via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be en mits betaling van het
verschuldigd bedrag op rekening nummer BE69 7510 0154 6178 van FV regio Dilbeek vzw
met vermelding ‘Cijnsboeken’ en de gewenste levering of afhaling.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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