
 

 

Nieuwe publicaties 

 
 

 

 

 

Deze uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van Izenberge uit 1716. 

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 worden het 
landboek 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. 

99 pagina’s, geïllustreerd 

17,00 euro 
 

 
 

 

 

 

Deze uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van het Vrije Van Rijsel, een 
heerlijkheid gelegen in de huidige gemeenten Sint-Jacobskapelle, Oudekapelle, Kaaskerke en 
Stuivekenskerke, bewaard in het Rijksarchief van Brugge.  

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 heerlijkheid gegeven en wordt het 
landboek 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. 

147 pagina’s, geïllustreerd met unieke kaarten uit het landboek ! 

20,00 euro 

 

 

 

 

Deze uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van Haringe uit 1764-1766 

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 worden het 
landboek 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. 

265 pagina’s, geïllustreerd 

23,50 euro 
 

 
  

 
bestellingen via mderudder@gmail.com 
overschrijven via BE37 9796 2228 6428 (BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 
8630 Veurne; 
verzendingskosten 6 euro per boek, vanaf 2 boeken 8 euro) 
 
alle publicaties zijn ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, 
Oostduinkerke, elke namiddag in de week en tijdens de openingsuren van het 
documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00) 

 


