Nieuwe publicaties
Deze uitgave omvat de volledige transcriptie van twee landboeken die een beschrijving zijn
van de eigendommen net buiten de stad Veurne, binnen de zgn. “Paelen”, die de grens tussen
de stad Veurne en de kasselrij Veurne afbakenden.
De publicatie wordt geïllustreerd met de kaart van Ferraris, de kadastrale Popp-kaart en de
hedendaagse kaart, waarop de grenzen uit het landboek worden weergegeven.
In de inleiding wordt een uitgebreide historische schets gegeven en worden de landboeken
historisch geduid. Uitzonderlijk is ook de opname van een kaart uit 1693-1696 die de
onteigeningen weergeven van grond ten behoeve van de Vauban-versterking van de stad
Veurne. Beide terriers bieden daarmee een unieke kijk op de uitbouw van de Veurnse
versterking.
De uitgave sluit af met een index op de familienamen die in de terrier voorkomen, met een
overzicht van eigenaars en pachters/gebruikers, en van de toponiemen die in de terrier
worden vermeld.
95 pagina’s, geïllustreerd
13 euro

Deze uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van Leisele uit 1763-1765.
De publicatie wordt geïllustreerd met de kaart van Ferraris en de kadastrale Popp-kaart,
waarop de grenzen van de parochie en de houcken uit het landboek worden weergegeven.
In de inleiding wordt een beknopte historische schets van de parochie gegeven en wordt het
landboek uitgebreid historisch geduid.
De uitgave sluit af met een index op de familienamen die in de terrier voorkomen, met een
overzicht van eigenaars en pachters/gebruikers en van de toponiemen die in de terrier
worden vermeld.
310 pagina’s, geïllustreerd
24 euro

bestellingen via mderudder@gmail.com
overschrijven via BE37 9796 2228 6428 (BIC ARSPBE22) van FV-Westkust,
Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne;
verzendingskosten: voor 1 boek € 6, voor 2 boeken € 8, voor 3 of meer boeken € 10
alle publicaties zijn ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold IIlaan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de week en tijdens de openingsuren van het
documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00) – voorlopig gesloten

