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Archiefvormer 

Wanneer men er de ledenlijsten van heemkundige verenigingen en lijsten bijdragers van 

heemkundige tijdschriften in de Westhoek uit de naoorlogse periode op natrekt, zijn er een aantal 

namen die steeds opnieuw opduiken. Een van die prominente heemkundigen die een actieve rol 

speelde bij de oprichting en werking van verschillende verenigingen is de in Watou geboren 

Nieuwpoortenaar Aimé Roger Goussey (1915-2004) die rond de eeuwwisseling een belangrijke 

schenking aan de provincie West-Vlaanderen deed. De collectie Goussey is een mooi voorbeeld van 

een heemkundige documentatieverzameling en is een referentiecollectie op vlak van het West-

Vlaams, en bij uitbreiding Belgisch en West-Europees, molenerfgoed, naast volksdevotie en Frans-

Vlaamse geschiedenis één van Goussey’s favoriete stokpaardjes. 

 

Aimé Roger Goussey, in het dagelijks leven een handelsvertegenwoordiger voor textielhandelaar 

Gillain Frères s.a. uit Brussel, deed in de jaren 1950 zijn intrede in het heemkundig verenigingsleven 

waarin hij meteen een zeer actieve rol speelde. Hij was vanaf het eerste werkingsjaar in 1959 als lid 

betrokken bij heemkring Bachten de Kupe, waar hij enkele jaren later ook een rol als bestuurslid zou 

opnemen, en het gelijknamige tijdschrift van de vereniging publiceerde doorheen de jaren heel wat 

bijdragen van zijn hand. Ook in andere heemkundige tijdschriften als Aan de schreve, Ons Erfdeel en 

De Plate publiceerde hij van tijd tot tijd artikels waarin hij zich voornamelijk profileerde als kenner 

van de lokale Vlaamse molinologie en volksdevotie. Naast zijn lidmaatschap van Bachten de Kupe had 

hij ook nog lidkaarten van Ons Erfdeel, het Davidsfonds, Heemkring De Plate, de werkgroep 

Westvlaamse molens, de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke en het 

Wetenschappelijk en Cultureel centrum van de Duinenabdij, en was hij steunend lid van 

verschillende oudstrijdersverenigingen. 

 

Het hoeft gezien zijn passie voor molens niet te verbazen dat hij ook lange tijd actief lid was van Ons 

Molenheem, één van de belangrijkste heemkundige verenigingen met betrekking tot molenerfgoed 

in Vlaanderen. Hij publiceerde heel wat artikels en langere verhandelingen bij Ons Molenheem — 

van het merendeel van die publicaties kan een exemplaar gevonden worden in het fonds van de PBT 

— en leverde belangrijke bijdragen tot de samenstelling van de ‘inventaris van uitgegeven Vlaamse 

molenpostkaarten’ die Ons Molenheem publiceerde. Hij bezat ook een volledige reeks van de 

verzameling molenafbeeldingen uitgegeven door Ons Molenheem, waarvoor hij zelf mee 

opzoekingen had verricht. 
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Heemkundige verenigingen en tijdschriften uit de westhoek, met name Bachten de Kupe en Ons 

Erfdeel, schenken traditioneel heel wat aandacht aan Frans Vlaanderen, waarmee in de grensstreek 

een gevoel van grote culturele en historische verbondenheid ervaren wordt. Vooral in de naoorlogse 

periode was er vanuit Vlaamse hoek een heropleving van de interesse voor de “Franse Nederlanden” 

zoals de regio vaak genoemd wordt. Er kwam een heuse beweging tot stand die de banden opnieuw 

wilde aanhalen met dat deel van de Nederlanden dat door de loop van de geschiedenis onder Frans 

bewind terecht is gekomen en die het “Vlaams” karakter van deze regio wilt beschermen door allerlei 

initiatieven op te zetten ter bevordering van de kennis en het gebruik van het Nederlands. Getuige 

hiervan zijn onder meer de oprichting van een “Komitee voor Frans-Vlaanderen” (KFV), de 

organisatie van Frans-Vlaamse Cultuurdagen en het uitgeven van publicaties als de KFV-

mededelingen en “De Franse Nederlanden”, gepubliceerd door erfgoedvereniging ons erfdeel. 

 

Dat Goussey deelgenoot was aan deze beweging, blijkt uit het feit dat hij meermaals aanwezig was 

op Frans-Vlaamse Cultuurdagen en heel wat KFV publicaties bezat. In zijn thuisstad speelde hij zelfs 

een voortrekkersrol als stichtend lid van de werkgroep Frans-Vlaanderen. Burgemeester 

Mommerency van Nieuwpoort, die in 1974 als één van de sprekers aanwezig was geweest op de 27ste 

Frans-Vlaamse Cultuurdag in Waregem vatte het idee op om een gelijkaardig initiatief te organiseren 

in zijn eigen stad. Om dit plan concreet uit te werken, werd in datzelfde jaar een werkgroep 

samengesteld waarvan Goussey als notoir heemkundige en Frans-Vlaanderen-liefhebber lid was. Het 

resultaat van hun werkzaamheden was de Frans-Vlaamse veertiendaagse, die voor het eerst 

plaatsvond in 1975 en sindsdien een jaarlijkse traditie is geworden, waarbij elk jaar een ander aan 

Frans-Vlaanderen gerelateerd thema in de kijker wordt geplaatst. Het werk van de Nieuwpoortse 

werkgroep viel duidelijk in de smaak en in de loop der jaren vielen haar verschillende toeristische en 

culturele prijzen ten deel, met de prestigieuze Visser-Neerlandiaprijs van het ANV (Algemeen 

Nederlands Verbond) in 1999 als ultieme bekroning. 

 

Goussey bleef ook na die eerste editie één van de drijvende krachten achter zowel de praktische als 

inhoudelijke organisatie van dit evenement. Zeker voor de periode 1975-1999 bevat het fonds 

Goussey heel wat stukken (briefwisseling, affiches, flyers, programma’s, notities…) waaruit duidelijk 

Goussey’s betrokkenheid bij de organisatie blijkt. Voor de negende editie in 1983, met de Frans-

Vlaamse schrijfster Marguerite Yourcenar (pseudoniem voor de Crayencour) als thema, verrichtte hij 

diepgravende opzoekingen naar de familiegeschiedenis van de adellijke familie de Crayencour en 

legde een documentatiemap aan met knipsels, kopieën uit boeken, notities etc. over Marguerite 

Yourcenar. 
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Archief 

In de loop der jaren legde Goussey, met het oog op zijn heemkundige activiteiten en interesses (i.e. 

molens, volksdevotie en Frans-Vlaanderen), naast een uitgebreide bibliotheek ook een 

indrukwekkende collectie voorwerpen en toeristische, volks- en heemkundige documentatie aan. 

Toen hij in 2000 verhuisde naar een kleiner appartement dat zijn verzameling niet kon herbergen, 

schonk hij de volledige collectie aan de provincie West-Vlaanderen. De objecten werden 

ondergebracht op het provinciaal domein Bulskampveld in Beernem. De boeken en documentatie 

werden eerst enkele jaren bewaard op de afdeling erfgoed van de provinciale dienst cultuur en 

werden in 2008 overgebracht naar de provinciale bibliotheek. 

 

De schenkingsovereenkomst die in 2000 werd opgemaakt, geeft een oppervlakkige beschrijving van 

het overgedragen materiaal. Naast van een verzameling molenonderdelen, werktuigen en patacons 

— een soort aardewerken medaillons die bij feestelijke gelegenheden gebruikt werden ter decoratie 

van broden — wordt er melding gemaakt van zesendertig ringmappen en twee dozen met 

molendocumentatie, zeventien ringmappen met documentatie in verband met volksdevotie, een 

ringmap met documentatie over Marguerite Yourcenar, een verzameling boeken en tijdschriften 

over historische, heemkundige, volkskundige en molinologische onderwerpen en een verzameling 

folders, brochures en knipsels, hoofdzakelijk over geschiedenis, volks- en heemkunde in West- en 

Frans-Vlaanderen. 

 

Na de fysieke overbrenging van de stukken naar respectievelijk het provinciaal domein Bulskampveld 

voor de objecten en de afdeling erfgoed voor de documenten, werd een gedetailleerdere inhoudslijst 

opgesteld van de verzameling molenonderdelen en werktuigen en van de verzameling documentatie. 

Voor de reeks ringmappen is deze lijst zeer grondig en ze geeft voor elke map een korte 

inhoudsbeschrijving. Deze beschrijvingen komen goed overeen met wat in de schenkingsakte wordt 

vermeld en wat we ook in de praktijk aangetroffen hebben. 

 

De collectie omvat in het totaal 46 ringmappen met netjes geordende documentatie en 

beeldmateriaal. Oorspronkelijk waren dat nog een tiental mappen meer, maar de albums met 

molenfoto’s waren kort na overdracht al geschoond en netjes herverpakt in acht zuurvrije dozen. Het 

gros van de mappen gaat, zoals al eerder aangegeven, over molens en volksdevotie. Hierbij maakt 

Goussey consequent een onderverdeling tussen West- en Frans-Vlaanderen, de twee regio’s waarin 

hij hoofdzakelijk geïnteresseerd is. Daarboven maakt hij bij de mappen over molens, die het gros van 
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deze serie vormen, ook nog een onderscheid tussen documentatie- en fotoalbums. Vooral deze 

laatste zijn interessant omdat ze, in tegenstelling tot documentatiemappen, uniek materiaal 

bevatten: foto’s gemaakt door en in opdracht van Goussey zelf en enkele bijzonder mooie 

potloodtekeningen. Daarnaast is er ook een album gelabeld “molenpostzegels” dat naast postzegels 

nog een grote hoeveelheid andere, veelal zeldzame, molen-iconografie bevat zoals sigarenbandjes, 

stickers, stempels… Tenslotte zijn er nog enkele thematische documentatie- en fotomappen over 

molengerelateerde onderwerpen: molenaars en molenbouwers, molententoonstellingen (met foto’s 

van en artikels over door Goussey georganiseerde tentoonstellingen), een selectie artikels uit De 

Belgische Molenaar, de molenafbeeldingen gepubliceerd door Ons Molenheem (cfr. supra) en een 

afschrift van de lijst molentermen uit Alfred Ronse’s standaardwerk De Windmolens. 

 

Ook in de volksdevotie-mappen hanteert hij, uitgezonderd twee mappen over volksdevotie in de 

Visserij, hetzelfde onderscheid tussen West- en Frans-Vlaanderen. In beide gevallen zijn er enkele 

algemene mappen en enkele mappen over kapellen, heiligdommen etc. Het gros van de collectie is 

tenslotte de verzameling mappen met devotionalia: litanieën, bidprentjes, penningen, 

bedevaartsvaantjes… netjes geklasseerd per heilige/onderwerp van devotie (ook zaken als het heilig 

bloed, het heilig kruis… komen aan bod) en daaronder per gemeente. Vooral van Onze Lieve Vrouw is 

er een grote hoeveelheid devotionalia in de collectie aanwezig. De mappen volksdevotie in de visserij 

bevatten een stapeltje typoscripten en kopieën van artikels die als serie verschenen zijn in het 

Visserijblad, en een verzameling devotionalia. 

 

Tot slot zijn er nog twee mappen die wat los staan van de rest. Een ervan bevat documentatie over 

Marguerite Yourcenar (pseudoniem voor de Crayencour), verzameld in het kader van de organisatie 

van de negende Frans-Vlaamse veertiendaagse die Yourcenar als thema had. De tweede map bevat 

foto’s en postkaartjes van gebouwen en stadszichten van verschillende Frans-Vlaamse gemeenten en 

komt niet voor in deze lijst. Gezien een aantal stickers die achteraan in een enveloppe aan de map 

zijn toegevoegd vermoeden we dat deze map samengesteld is in het kader van de 3de Frans-Vlaamse 

veertiendaagse met als thema “La Flandre verdoyante et fleurie”. 

 

Voor de losse documentatie blijft deze beschrijving, net als de schenkingsovereenkomst, eerder vaag. 

Dit komt waarschijnlijk ten dele omdat deze documenten zich, door het gebrek aan orde en 

samenhang, moeilijk laten beschrijven boven het stukniveau. Ook over de totale omvang van de 

documentatieverzameling buiten de ringmappen zijn zowel de schenkingsacte als de inhoudslijst 

echter zeer onduidelijk. De boeken en tijdschriften die deel uitmaakten van de schenking worden in 
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de schenkingsakte slechts in zeer algemene termen vernoemd en komen in de inhoudslijst zelfs 

helemaal niet voor. 

 

Na overbrenging van de erfgoedafdeling in Boeverbos naar de provinciale bibliotheek werd ter 

voorbereiding van een toekomstige inventarisatie in 2012 nogmaals een inhoudslijst gemaakt van de 

verzameling. Ditmaal werden de losse documentatie en de boeken, tijdschriften en brochures wel 

grondig beschreven. Er werd melding gemaakt van 10 dozen waarbij de inhoud van elke doos grondig 

werd beschreven. De meeste bevatten nagenoeg uitsluitend boeken en tijdschriften met hier en daar 

wat knipsels, notities of brochures ertussen. Een doos is gevuld met enveloppes met foto’s, geordend 

per gemeente. Een andere doos bevat twee kleinere dozen met stukken die Goussey’s rol in de 

organisatie van de Frans-Vlaamse veertiendaagse tussen 1975 en 1999 documenteren. 

 

Bij nadere inspectie bleek er tenslotte nog een elfde doos te zijn die in deze lijst niet beschreven 

werd en die voornamelijk persoonlijke documenten (briefwisseling, vakantiefoto’s, werkgerelateerde 

documenten…) bevatte. Tijdens de voorbereiding van de inventarisatie hebben we de lijst aangevuld 

met de nodige informatie over deze elfde doos. De map met foto’s uit Frans-Vlaanderen die op de 

oudere lijst niet voorkwam, wordt hier wel vermeld en wordt meegeteld als één van de mappen 

volksdevotie in Frans-Vlaanderen. Dit strookt echter niet met de inhoud die veel breder gaat dan 

louter kerken en kapellen. 

 

Een ander deel van de verzameling (650AD) lag al herverpakt in het depot en wordt in geen van 

bovenstaande documenten vermeld. Dit deel van de verzameling omvat, naast een beperkt aantal 

boeken en tijdschriften, voornamelijk historische, heemkundige en toeristische documentatie 

(krantenknipsels, brochures, artikels, notities…) over een breed scala van aan West- en Frans-

Vlaanderen gerelateerde onderwerpen. Bijzonder noemenswaardig hieronder zijn een aantal grossen 

en originelen van verkoop- en pachtaktes, verleden door verschillende notarissen uit de regio 

Veurne, uit de periode van de vroege 19e eeuw tot het interbellum. Hoe deze precies in het bezit van 

Goussey zijn gekomen is onduidelijk. Ook hier weer is er heel wat documentatie over molens en 

molinologie aanwezig. Ook over volksdevotie kan hier documentatie teruggevonden worden, maar 

slechts in geringe mate. Hoewel de mappen in deze 25 dozen doorgaans min of meer thematisch 

samenhangend zijn, is er over het geheel genomen relatief weinig orde en samenhang aanwezig. 

 

Daarnaast zijn er ook al heel wat boeken en tijdschriften die al vanaf 2003 (dus nog voor de 

overbrenging van de verzameling naar de provinciale bibliotheek) in de catalogus opgenomen zijn 

met het trefwoord ‘fonds Aimé Roger Goussey’. Tegelijkertijd werd er ook een lijst opgemaakt met 
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door Goussey geschonken boeken en tijdschriften die de bibliotheek al in bezit had en die bijgevolg 

niet in de collectie zijn opgenomen. Wanneer en onder welke omstandigheden de dozen van 650AD 

en deze boeken en tijdschriften precies in de collectie van de provinciale bibliotheek terechtgekomen 

zijn is onduidelijk. Het lijkt echter vast te staan dat ze voor de schenking van 2000 aan de provinciale 

bibliotheek geschonken zijn zonder dat daar ooit een schenkingsovereenkomst of inhoudslijst van is 

opgesteld. Aangezien de documentatie in 650AD wel is herverpakt, maar niet geordend of 

geïnventariseerd, hebben we deze mee opgenomen in deze inventarisering. Ter voorbereiding 

hebben we ook van deze 25 dozen een summiere inhoudslijst opgesteld. 

 

 

Inventarisatie 

Het fonds A.R. Goussey is een persoonsarchief en volgt dan ook de typische structuur ervan met een 

opsplitsing in privé- en publiek leven. De verschillende functies, taken en activiteiten die Goussey in 

zijn privé- en publiek leven uitoefende en die aanleiding gaven tot documentproductie, geven 

vervolgens de verdere ordening van het archief vorm. 

 

Onder publiek leven hebben we een opdeling gemaakt tussen Gousseys beroepsactiviteiten 

(waarover we slechts één mapje met enkele klantenlijsten en brieven hebben) en zijn activiteiten als 

heemkundige, waarin zijn belang voornamelijk ligt. Naast zijn activiteiten als (bestuurs-)lid van 

verschillende heemkundige verenigingen, publicist en documentatieverzamelaar was vooral zijn werk 

als medeorganisator van de Frans-Vlaamse veertiendaagse in Nieuwpoort een belangrijk en goed 

gedocumenteerd aspect van zijn heemkundige werkzaamheden. 

 

De documentatiecollectie — het gros van het fonds Goussey — maakt integraal deel uit van het 

archief. Aangezien het tot stand gekomen is in de context van Goussey’s heemkundige 

werkzaamheden verschaft het door zijn structuur interessante informatie over Goussey als 

archiefvormer en zijn manier van werken. Bijgevolg moeten we ook de documentatie als archief 

benaderen, met respect voor de oude orde. Die oude orde handhaven en/of respecteren in alle 

ordeningsbeslissingen is voor deze verzameling niet altijd even evident. Buiten de verzameling netjes 

geordende ringmappen, die weliswaar een groot aandeel van de volledige collectie 

vertegenwoordigt, is de orde immers vaak ver te zoeken. 

 

De drie hierboven beschreven delen van de verzameling (de ringmappen, dozen en de documentatie 

in 650AD) bevatten documentatie over ruwweg dezelfde vier onderwerpen: Molens, volksdevotie, 
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Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen, al zijn de verhoudingen tussen deze onderwerpen niet in alle 

delen van het fonds dezelfde. Dit stelt ons in staat om te werken met een relatief eenvoudige 

thematische classificatie, ontworpen op basis van de structuur die al in de goed geordende 

ringmappen aanwezig was, waarin de volledige documentatieverzameling ingeschoven kon worden. 

Om praktische redenen en om de ordening van Goussey zo veel mogelijk te bewaren hebben we zo 

weinig mogelijk herordend of vermengd maar hebben we ervoor gekozen om de min of meer 

coherente documentatiemappen die al bestonden ongewijzigd te laten en in hun geheel een plaats in 

de nieuwe ordening te geven. De losse documentatie uit de dozen waarin geen orde aanwezig was 

hebben we gesorteerd volgens hetzelfde stramien als de rest van de verzameling opdat het vlot in 

dezelfde structuur ingepast zou kunnen worden. De documentatie uit de mappen, 650AD en de 

dozen zijn in dit klassement ingevoegd maar zijn niet fysiek herordend. We hebben een intellectuele 

ordening opgelegd waaraan de plaatsnummers gekoppeld zijn. Op die manier is het mogelijk de 

zaken zowel in hun oorspronkelijke context (cfr. fysieke ordening) te raadplegen als in de 

overzichtelijke en logische ordening van de inventaris. 

 

De molenfotoalbums en de mappen met molendocumentatie houden een topografisch 

ordeningsprincipe aan. In de eerste plaats wordt eer een onderscheid gemaakt tussen West- en 

Frans-Vlaanderen en de rest van de wereld. Daaronder wordt er dan op gemeente/land gesorteerd. 

Voor West-Vlaanderen wordt er eerst gesorteerd op arrondissement en vervolgens op gemeente. 

Oorspronkelijk was dit van toepassing op zowel de fotoalbums als de documentatiemappen. De 

fotoalbums zijn echter al enkele jaren geleden onder handen genomen, waarbij de ordening per 

arrondissement weggelaten is en er zuiver alfabetisch op gemeentenaam geordend is. De losse 

documentatie die in de loop der jaren door Goussey bij die albums toegevoegd is (vnl. 

krantenknipsels), is hierbij verwijderd en afzonderlijk geordend en herverpakt. 

 

Voor de documentatiemappen hebben we de structuur van Goussey op basis van arrondissementen 

gen gemeenten volledig overgenomen. Uitgezonderd een beperkt aantal stukken die, rekening 

houdend met het geografisch ordeningsprincipe, duidelijk niet op hun plek zaten, hebben we hier 

niet aan geraakt. 

 

De andere mappen molendocumentatie die minder organisch samenhangen met de rest zijn, 

afhankelijk van hun onderwerp, opgenomen onder West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Europa of 

een rubriek “Algemeen”. Tenslotte is er nog een rubriek molententoonstellingen. Hoewel daar maar 

één album van was, konden we daarover in de dozen en 650AD nog heel wat terugvinden wat een 

afzonderlijke rubriek rechtvaardigde. 
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Onder de volksdevotiemappen vinden we een opnieuw een onderverdeling in West- en Frans-

Vlaanderen. In beide gevallen vinden we een beperkte hoeveelheid algemene documentatie en 

documentatie m.b.t. kapellen, heiligdommen, kloosters… Het grootste deel van deze verzameling 

bestaat echter uit mappen met devotionalia die netjes geordend zijn per heilige en daarbinnen 

geografisch per plaats waar de heilige vereerd wordt. Ook hier hebben we Goussey’s orde 

overgenomen. Om het overzicht te bewaren hebben we één omslag per heilige gebruikt (behalve 

voor Onze Lieve Vrouw waarvan er zoveel materiaal aanwezig was dat we een mapje per gemeente 

waar ze vereerd wordt gebruikt hebben). Omdat heiligennamen niet zo voor de hand liggend zijn als 

gemeentenamen en vaak op meerdere manieren geschreven kunnen worden hebben we voor de 

volksdevotiemappen een gedetailleerdere inhoudstafel gemaakt die gebruikt kan worden om een 

beter idee te krijgen van wat er is en waar het teruggevonden kan worden. Over volkdsdevotie in de 

visserij zijn er twee mappen waarvan één typoscripten en kopies van een artikelreeks uit het 

visserijblad en het andere documentatie en devotionalia bevat. 

 

De boeken en tijdschriften die deel uitmaakten van de schenking Goussey zijn in de online-catalogus 

ingevoerd waarbij steeds het trefwoord “Fonds A.R. Goussey” is toegevoegd om de herkomst 

duidelijk te maken. Uitzondering hierop zijn de dubbels die enkel in de collectie opgenomen zijn als 

ze unieke kenmerken hadden zoals een handgeschreven notitie, opdracht… Om geen informatie te 

verliezen is er wel een lijst opgesteld van alle werken die deel uitmaakten van het fonds Goussey en 

die niet in de collectie opgenomen zijn.  

 

 

Materiele bewaring 

Op vlak van meteriele bewaring zijn de meest noodzakelijke maatregelen genomen. Zaken waarvoor 

dat nog niet het geval was zijn geschoond en herverpakt. Alle paperclips, nietjes, spelden, plakband… 

zijn in de mate van het mogelijke verwijderd. Problematisch bij het schonen waren de vele 

penningen die deel uitmaakten van de verzameling volksdevotie en die op verschillende manieren 

aan de bladen bevestigd zijn. Sommige waren met lijm en plastieken hoesjes bevestigd en zijn tijdens 

het schonen losgemaakt en in omslagen gestopt om niet zoek te raken. Een groot deel was echter 

vastgenaaid op het blad en zou dus losgeknipt moeten worden wat met veel gedoe en een groot 

risico op schade aan de stukken gepaard zou gaan. Deze hebben we bijgevolg niet verwijderd, te 

meer daar de meeste penningen nog in goede staat waren en onder goede 

bewaringsomstandigheden normaliter niet snel zullen beginnen oxideren. In de toekomst zouden 
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deze penningen evenwel ook verwijderd moeten worden om corrosieschade aan de documenten te 

voorkomen. 
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INVENTARIS 

 

0. Algemeen 

 

I. Privé-leven 

I.1. Gezin 

I.2. Vrije tijdsbesteding 

I.3. Briefwisseling 

 

II. Openbaar Leven 

II.1. Werk 

II.2. Heemkundig werk 

II.2.1. Netwerken 

II.2.1.a. Adressenlijsten 

II.2.1.b. Lidmaatschappen 

II.2.1.c. Uitbouw bibliotheek 

II.2.2. Organisatie Frans-Vlaamse 14-daagse 

 

III. Documentatieverzameling 

III.1. Molens 

III.1.1. Documentatie 

III.1.1.a. Algemeen 

III.1.1.b. West-Vlaanderen - Algemeen 

III.1.1.c. West-Vlaanderen - Alfabetisch op gemeente 

III.1.1.d. Frans Vlaanderen 

III.1.1.e. België 

III.1.1.f. Europa 

III.1.1.g. Molententoonstellingen 

III.1.2. Beeldmateriaal 

III.1.2.a. Algemeen 

III.1.2.b. West-Vlaanderen alfabetisch op gemeente 

III.1.2.c. Frans Vlaanderen  

III.1.2.d. België  

III.1.2.e. Europa 
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III.1.2.f. Divers 

 

III.2. Volksdevotie 

III.2.1. Algemeen 

III.2.2. West-Vlaanderen 

III.2.3. Frans-Vlaanderen 

III.2.4. Visserij 

 

III.3. Frans Vlaanderen 

III.3.1. Documentatie 

III.3.2. Beeldmateriaal 

 

III.4. West-Vlaanderen 

III.4.1. Documentatie 

III.4.1.a. Algemeen 

III.4.1.b Alfabetisch per gemeente 

III.4.2. Beeldmateriaal 

 

III.5. Andere onderwerpen 

 

IV. Boeken en tijdschriften  
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0. Algemeen 

667AD20(0) Doodsbrief, inventaris voorwerpen in Bulskampveld, krantenknipsel 

 

I. Privé-leven 

I.1. Gezin 

667AD21(1) "Recettes de Charcuterie"   1 schriftje 

667AD21(1) Schoolboekje van Simone Goussey   1 schriftje 

 

I.2. Vrije tijdsbesteding 

667AD20(1-2) Notities: liedjes, gedichtjes, verhaaltjes   2 omslagen 

667AD20(3) Borchures van verschillende vakantiebestemmingen   1 omslag 

667AD44 Vakantiefotos   1 omslag 

 

I.3. Briefwisseling 

667AD20(4) Enkele brieven en kaartjes   1 omslag 

650AD3Postkaartjes, brieven…   1 omslag 

 

II. Openbaar Leven 

II.1. Werk 

667AD21(2) Stukken betreffende werkzaamheden voor Gillain Frères   1 omslag 

 

II.2. Heemkundig werk 

II.2.1. Netwerken 

II.2.1.a. Adressenlijsten 

667AD21(4) Adresboekje, adressenlijst "Bachten de Kupe", Adreskaartjes  

restaurants   1 omslag 

  

II.2.1.b. Lidmaatschappen 

667AD21(3) Lidkaarten van Diverse verenigingen   1 omslag 

667AD21(3) Brief i.v.m. inschrijving op publicaties "Ons Erfdeel"   1 stuk 

667AD21(3) Briefwisseling in verband met lidmaatschappen  

(zat tussen boeken en tijdschriften)   1 omslag 

 

II.2.1.c. Uitbouw bibliotheek 

667AD21(3) Brief i.v.m. inschrijving op publicaties "Ons Erfdeel"   1 stuk 
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667AD21(5) Stukken betreffende de aankoop en uitwisseling van boeken   1 omslag 

667AD22(1) Boekenlijst met publicaties over molens   1 stuk 

667AD21(6) Reclame en bestelbonnen (zat tussen boeken)   1 omslag 

 

II.2.2. Organisatie Frans-Vlaamse 14-daagse 

667AD26(1) s.d. — Ongedateerde affiche   1 stuk 

667AD26(2) 1975 — Briefwisseling, programma's, nota's, catalogi…   1 omslag 

667AD26(3) 1976 — Krantenknipsels   1 omslag 

667AD26(4) 1977 — Affiches   1 omslag 

667AD26(5) 1979 — Sticker, programmas   1 omslag 

667AD26(6) 1981 — Programma, krantenknipsel   1 omslag 

667AD26(7) 1982 — Briefwisseling, programma's, krantenknipsels,  affiches   1 omslag 

667AD26(8) 1983 — Briefwisseling, programma's en affiches   1 omslag 

667AD26(9) 1984 — Briefwisseling, Krantenknipsels, nota's, programma's 

 en affiches   1 omslag 

667AD26(10) 1985 — Verslagen, programma's en affiches   1 omslag 

667AD26(11) 1986 — Programma   1 stuk 

667AD26(12) 1987 — Krantenknipsel   1 stuk 

667AD26(13) 1988 — Briefwiseling, notas, toespraken en programma's   1 omslag 

667AD26(14) 1989 — Briefwisseling, nota's, verslagen, krantenknipsels, 

programma's   1 omslag 

667AD26(15) 1990 — Briefwisseling, krantenknipsels, affiches, programmas, nota's 1 omslag 

667AD26(16) 1991 — Briefwisseling, krantenknipsels, programma's,  stratenplan 1 omslag 

667AD26(17) 1992 — Briefwisseling, programma's, krantenknipsels en affiches 1 omslag 

667AD27(1) 1993 — Briefwisseling, programma's, nota's, krantenknipsels, affiches 1 omslag 

667AD27(2) 1994 — Briefwisseling, nota's, programmas en krantenknipsels   1 omslag 

667AD27(3) 1995 — Briefwisseling, programma's, krantenknipsels en affiches 1 omslag 

667AD27(4) 1996 — Briefwisseling, programma's, vergaderverslagen en affiches 1 omslag 

667AD27(5) 1999 — Verslagen, programma's en nota's   1 omslag 

650AD2(1) Documentatie i.v.m. ANV-Prijs Nieuwpoortse werkgroep 1999   1 omslag 

667AD18(2) Documentatie betreffende de familie Cleenewerck de Crayencour (Noord-Frankrijk)  

en in het bijzonder betreffende Marguerite Yourcenar   1 omslag 
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III. Documentatieverzameling 

 

III.1. Molens 

III.1.1. Documentatie 

III.1.1.a. Algemeen 

650AD4(9) Knipsels, folders, prenten, brochures Molens West-Vlaanderen, Belgie, 

Europa   1 omslag 

650AD4(10) Knipsels, folders, prenten, brochures Molens West-Vlaanderen, Belgie, 

Europa   1 omslag 

650AD4(11) Knipsels, folders, prenten, brochures Molens West-Vlaanderen, Belgie, 

Europa   1 omslag 

650AD10(2) Doodsbrief v.e. molenaar, krantenknipselsknipsels over molenaars en het  

molenaarsberoep, molenaarscursus.   1 omslag 

650AD10(2) Knipsels en documentatie: molens in België, Frans-Vlaanderen en Nederland 

     1 omslag 

667AD9(1) Molenaarscursus   1 omslag 

667AD8(2) Documentatie over molenbouwers, molenaars en molenliefhebbers: foto's, 

 bidprentjes, overlijdensberichten, krantenknipsels, nota's, folders,  

brieven   1 omslag 

667AD11(3) Molentaal. Afschrift uit "De Windmolens", Alfred Ronse 1934   1 omslag 

667AD22(1) Boekje met dia's "Alte Wassermühlen als moderne kleinkraftwerke" 

667AD22(1) Artikel "les derniers meuniers"   1 stuk  

 

III.1.1.b. West-Vlaanderen - Algemeen 

667AD22(2) Documentatie over molens in West-vlaanderen   1 omslag 

650AD4(2) Notaboekjes adressen molens   1 omslag 

650AD4(12) Knipsels en documentatie molens in West-Vlaanderen   1 omslag 

650AD4(14) Knipsels en documentatie molens in West-Vlaanderen   1 omslag 

650AD10(3) Knipsels en documentatie molens in West-Vlaanderen   1 omslag 

650AD10(4) Knipsels uit tijdschrift de Belgische molenaar over verschillende West-vlaamse 

molens   1 omslag 

667AD9(2)-667AD10(1) 

Documentatie en briefwisseling over molens - veel over organisatie van eigen 

molententoonstellingen   2 omslagen 

660AD7 Documentatie uit molenfotoalbums   1 doos  
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III.1.1.c. West-Vlaanderen - Alfabetisch op gemeente 

667AD22(3) Documentatie molens in West-Vlaanderen, per gemeente   1 omslag 

667AD1(1) Arrondissement Brugge A-C   1 omslag 

667AD1(2) Arrondissement Brugge D-K   1 omslag 

667AD1(3) Arrondissement Brugge L-Z   1 omslag 

667AD2(1) Arrondissement Diksmuide A-L   1 omslag 

667AD2(2) Arrondissement Diksmuide M-Z   1 omslag 

667AD2(3) Arrondissement Ieper A-V   1 omslag 

667AD3(1) Arrondissement Ieper W-Z   1 omslag 

667AD3(2) Arrondissement Kortrijk A-L   1 omslag 

667AD3(3) Arrondissement Kortrijk M-Z   1 omslag 

667AD3(4) Arrondissement Oostende A-G   1 omslag 

667AD4(1) Arrondissement Oostende H-Z   1 omslag 

667AD4(2) Arrondissement Roeselare A-Z   1 omslag 

667AD4(3) Arrondissement Tielt A-Z   1 omslag 

667AD5(1) Arrondissement Veurne A-D   1 omslag 

667AD5(2) Arrondissement Veurne E-M   1 omslag 

667AD5(3) Arrondissement Veurne N-Z   1 omslag 

667AD13(1-2) Documentatie Roel Goussey: Molens West-Vlaanderen per  

arrondissement   1 omslag 

 

III.1.1.d. Frans Vlaanderen 

650AD10(2) Knipsels en documentatie: molens in Frans-Vlaanderen   1 omslag 

667AD22(4) Documentatie Molens in Frans-Vlaanderen   1 omslag 

667AD6(1) Frans Vlaanderen A-R   1 omslag 

667AD6(2) Frans Vlaanderen: S-Z   1 omslag 

 

III.1.1.e. België 

667AD23(1) Documentatie Molens in Vlaanderen (Antwerpen, Oost-Vlaanderen,  

Limburg)   1 omslag 

650AD4(14) Knipsels: artikels uit Belgische molenaar   1 omslag 

650AD4(15) Knipsels: artikels uit Belgische molenaar   1 omslag 

650AD10(2) Knipsels en documentatie: molens in België, Frans-Vlaanderen  

en Nederland   1 omslag 
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667AD13(1-2) Documentatie Roel Goussey: Molens België en daarbuiten   1 omslag 

667AD10(2) Knipsels uit de Belgische Molenaar: Molenartikels van J. Maes  

en andere   1 omslag 

667AD23(2) Documentatie Molens in Vlaanderen, alfabetisch per gemeente  1 omslag 

 

III.1.1.f. Europa 

667AD23(3) Documentatie molens in verschillende Europese landen   1 omslag 

650AD4(13) Knipsels, documentatie beeldmateriaal, molens uit  

verschillende landen in europa   1 omslag 

650AD10(2) Knipsels en documentatie: molens in België, Frans-Vlaanderen  

en Nederland   1 omslag 

 

III.1.1.g. Molententoonstellingen 

667AD23(4) Brochures, catalogi en plakkaatjes van molententoonstellingen 

georganiseerd door Goussey   1 omslag 

667AD11(1) Gastenboek molententoonstellingen   1 stuk 

 

III.1.2. Beeldmateriaal 

III.1.2.a. Algemeen 

667AD44 Allerlei foto's en iconografie molens   1 omslag 

667AD24(1) Foto's van molens en fotografische reproducties van  

molenafbeeldingen en kaarten   1 omslag 

667AD43 Fotonegatieven van molens   2 rolletjes 

667AD8(1) "Prentkaartenkataloog" molenfoto's België, uitgegeven  

door "Ons Molenheem"   1 omslag 

667AD7(1) Molenfoto's België, uitgegeven door "Ons Molenheem" 1-297   1 omslag 

667AD7(2) Molenfoto's België, uitgegeven door "Ons Molenheem" 298-686 1 omslag 

 

III.1.2.b. West-Vlaanderen alfabetisch op gemeente 

667AD42 Molenfoto's Gemeentes A-O   1 doos 

667AD43 Molenfoto's Gemeentes P-Z   1 doos 

667AD43 Westouter: bouw en inhuldiging van molen: foto's   1 doos 

667AD24(2) Foto's en prentkaarten molens in West-Vlaanderen   1 omslag 

660AD1 Album molenfoto's West-Vlaanderen: A-B   1 doos 

660AD2 Album molenfoto's West-Vlaanderen: D-H   1 doos 
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660AD3 Album molenfoto's West-Vlaanderen: I-K   1 doos 

660AD4 Album molenfoto's West-Vlaanderen: L-O   1 doos  

660AD5 Album molenfoto's West-Vlaanderen: P-U   1 doos 

660AD6 Album molenfoto's West-Vlaanderen: V-Z   1 doos 

 

III.1.2.c. Frans Vlaanderen  

667AD44 Foto's molens in Frans-Vlaanderen   1 doos 

667AD24(3) Foto's en prentkaarten molens in Frans-Vlaanderen   1 omslag 

667AD14(1) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: A-B   1 omslag 

667AD14(2) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: C   1 omslag 

667AD14(3) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: D-G   1 omslag 

667AD15(1) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: H-K   1 omslag 

667AD15(2) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: L-P   1 omslag 

667AD16(1) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: S-T   1 omslag 

667AD16(2) Album molenfoto's Frans-Vlaanderen: V-Z   1 omslag 

 

III.1.2.d. België  

667AD44 Oost-Vlaanderen: foto's en postkaarten   1 doos 

667AD24(4) Foto's en prentkaarten molens in België   1 omslag 

667AD17(1) Album molenfoto's België   1 omslag 

 

III.1.2.e. Europa 

667AD44 Molenfoto's Frankrijk en andere landen   1 doos 

667AD24(5) Foto's en prentkaarten molens in Nederland   1 omslag 

667AD17(2) Album molenfoto's Frankrijk   1 omslag 

667AD17(3) Album molenfoto's Nederland   1 omslag 

667AD18(1) Album molenfoto's Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Denemarken,  

Zweden, Portugal, Polen, Rusland, Griekenland   1 omslag 

 

III.1.2.f. Divers 

667AD11(1-2) Fotoalbum molententoonstellingen   2 omslagen 

667AD24(6) Architectuurtekeningen van een molen in Mariakerke en  

een ongeïdentificeerde molen in de buurt van Amsterdam   2 stukken 

667AD24(8) Prenten en knipsels — Allerlei molenafbeeldingen uit kranten,  

tijdschriften…   1 omslag 
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667AD24(7) Iconografie: Postzegels, bierviltjes, stempels, stickers…  

met molenafbeeldingen   1 omslag 

650AD4(12) Verpakkingsmaterialen en reclame met afbeeldingen molens   1 omslag 

650AD10(2) Postkaarten, sigarenbandjes, stickers… met molenafbeeldingen   1 omslag 

667AD19(1-2) Allerhande moleniconografie: bevat o.a. postkaarten met  

molens, stempels, allerhande drukwerk betreffende postzegels  

met molens, foto's, sigarenbandjes met molens…   2 omslagen 

667AD24(9) Molenkalenders van allerlei uitgevers   1 omslag 

650AD10(2) Verschillende molenkalenders   1 omslag 

 

III.2. Volksdevotie 

III.2.1. Algemeen 

650AD9(1-2) Bidprentjes heiligen (alfabetisch)   2 omslagen 

650AD9(3-4) Knipsels, artikels, folders religieuze kunst en volksdevotie   2 omslagen 

DIA000961-000992 Dia’s volksdevotie:  dia’s gebruikt voor illustratie en  

tentoonstelling boek "Les Saints Guerisseurs" (Bethune,  

sept-okt 1995)      32 stukken 

 

III.2.2. West-Vlaanderen 

667AD40(7) Algemeen Inventaris volksdevotie West-Vlaanderen 

667AD28(1)-30(1)  Algemeen 

667AD30(1a)-35(35)  West-Vlaanderen: Heiligen 

 

III.2.3. Frans-Vlaanderen 

667AD36(1) Algemeen 

667AD36(2)-38(9) Heiligen 

667AD38(11)-39(8) Kapellen 

 

III.2.4. Visserij 

667AD39(9) Artikels uit het Visserijblad 

667AD39(10)-40(6) Lokale verering  

 

 

III.3. Frans Vlaanderen 

III.3.1. Documentatie 
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667AD40(8) Artikels, krantenknipsels en brochures over Frans-Vlaanderen en  

verschillende Frans-Vlaamse gemeentes   1 omslag 

650AD1 Artikelreeks Tisje-Tasje   1 omslag 

650AD2(1) Knipsels en kopies uit boeken - Geschiedenis en heemkunde van  

Frans-Vlaanderen (Frans-Vlaamse beweging, WOI, Napoleon…)   1 omslag 

650AD2(1) Artikelreeks les bonnes histoires de Battiche   1 omslag 

650AD7(2) Torrewachter (Frans-Vlaamse krant) n°1-105 (deel in kopie)   1 omslag 

650AD7(3) Torrewachter (Frans-Vlaamse krant) n°1-105 (deel in kopie)    1 omslag 

650AD27(1) Brochures: "foire exposition agricole d'Hazebrouck"   1 omslag 

650AD27(2) Brochures, krantenknipsels, artikels… Cultuur en landbouw  

Hazebrouck en Frans Vlaanderen + nog een deel Brochures:  

"foire exposition agricole d'Hazebrouck"   1 omslag 

650AD8(2) Documentatie over Warhem (o.a. enkele edities van gemeentelijk  

informatieblad)   1 omslag 

650AD17 Briefwisseling Jerome Moeneclaey, afkomstig uit Warneton,  

gemeenteontvanger van Vinkem bij Veurne   1 omslag 

650AD27(3-6) Brochures en documentatie: geschiedenis en toerisme  

département du Nord, Pas de Calais   4 omslagen 

 

III.3.2. Beeldmateriaal  

667AD40(9) Foto's en postkaarten van verschillende locaties en evenementen  

in Frans-Vlaanderen   1 omslag 

667AD38(10) Fotoalbum: gebouwen en stadszichten in Frans-vlaanderen   1 omslag 

667AD44 Foto's diverse gebouwen in Frans-Vlaanderen   1 omslag 

 

III.4. West-Vlaanderen 

III.4.1. Documentatie 

III.4.1.a. Algemeen 

667AD25(1) Knipsels en artikels geschiedenis van West-Vlaanderen: Grenspaal  

in het Zwin, WOI, Rode bende, Verzet tegen de Franse bezetter   1 omslag 

667AD25(1a) Weerspreuken   1 omslag 

667AD25(1b) Foldes over diverse West-Vlaamse volkskundige onderwerpen   1 omslag 

650AD6 Krantenknipsels: Allerlei onderwerpen geschied- en heemkunde van  

West-Vlaanderen (WOI, ambachten, seizoensarbeid…) en verschillende 

vervolgverhalen   1 omslag 
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650AD11 Aktes i.v.m. pacht, verkoop, erf   1 omslag 

650AD12(1-2) Aktes i.v.m. pacht, verkoop, erf   2 omslagen 

650AD14 Krantenknipsels diverse geschied- en heemkundige onderwerpen  

West- en Frans Vlaanderen   1 omslag 

650AD14(4) Knipsels en artikels WOI in de Ijzerstreek (Westhoek en  

Frans-Vlaanderen)   1 omslag 

650AD14(5) Knipsels en artikels Middeleeuwse geschiedenis West- en  

Frans-Vlaanderen   1 omslag 

650AD19 Krantenknipsels: WOI en WOII in West-Vlaanderen   1 omslag 

667AD12(1) Extract uit de Toponymie De Flou   1 omslag 

667AD12(2) Lijst van de bronnen onvolledig teruggevonden in de nalatenschap  

van wijlen Karel De Flou, zoveel mogelijk aangevuld   1 omslag 

 

III.4.1.b Alfabetisch per gemeente 

667AD25(2) Artikels, krantenknipsels en brochures over verschillende gemeenten  

(hoofdzakelijk Nieuwpoort)   1 omslag 

650AD14(g-r) Krantenknipsels over West-Vlaamse gemeenten (g-r)   1 omslag 

650AD14(s-w) Krantenknipsels over West-Vlaamse gemeenten (s-w)   1 omslag 

650AD16 Krantenknipsels i.v.m. oplichtingszaak arme klaren Brugge   1 omslag 

650AD24 Krantenknipsels en brochures: geschiedenis en toerisme Ieper   1 omslag 

650AD26 Brochures: toerisme Koksijde   1 omslag 

650AD2(1) Krantenknipsels geschiedenis van Nieuwpoort (WOI, sloop van  

enkele historische fabrieksgebouwen)    1 omslag 

650AD15(5) Nota's, knipsels en brochures: Geschiedenis, musea en tentoonstellingen  

in Nieuwpoort   1 omslag 

650AD16 Krantenknipsels i.v.m. hotel van de arme klaren te Nieuwpoort   1 omslag 

650AD16 Krantenknipsels geschiedenis en actualiteit (jaren'80) Nieuwpoort 1 omslag 

650AD21 Krantenknipsels geschiedenis Nieuwpoort   1 omslag 

650AD22 Kopies oorlogsdagboek "oorlogsherinneringen van een  

Nieuwpoortse familie"   1 omslag 

650AD23 Krantenknipsels en brochures: geschiedenis en toerisme Nieuwpoort 1 omslag 

650AD3 Krantenknipsels Poperinge: verkiezing van de hopkoningin   1 omslag 

650AD25 Brochures: toerisme Poperinge   1 omslag 

650AD17 Briefwisseling Jerome Moeneclaey, afkomstig uit Warneton,  

gemeenteontvanger van Vinkem bij Veurne   1 omslag 
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650AD4(8) Knipsels Watou tijdens WOI   1 omslag 

650AD5 Bidprentjes, mensen Watou (WOI en WOII)    1 omslag 

650AD5 Nota over de Bargoenstraat   1 stuk 

650AD10(1) Bidprentjes inwoners en geestelijken Watou   1 omslag 

650AD13(1-4) Knipsels, documentatie, promotiemateriaal en programma's  

gregoriaans festival in Watou   4 omslagen 

650AD8(1) Brochures en documentatie geschiedenis Wervik   1 omslag 

 

III.4.2. Beeldmateriaal 

667AD25(3) Prenten, foto's, postkaarten   1 omslag 

650AD7(1) Afbeeldingen verschillende gemeentes Frans- en Belgisch  

  Vlaanderen (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend West-Vlaanderen) 1 omslag 

650AD7(1) Prenten en kalenders met afbeeldingen van Watou   1 omslag 

 

III.5. Andere onderwerpen 

667AD40(10) Documentatie over dichter Bert Peleman en schilder André Gailliaerde 1 omslag 

667AD41(1) Selectie tijdschriften, kranten en knipsels over verschillende onderwerpen 

(hoofdzakelijk de Vlaamse Beweging en het Belgisch koningshuis) 1 omslag 

 

IV. Boeken en tijdschriften 

650AD2(2) Mededelingen werkgroep geschiedenis volkskunde heemkunde KFV 

650AD4(1) Molenpublicaties 

650AD4(3) Aantal edities "levende molens" en de "Belgische Molenaar" 

650AD4(4) Molenpublicaties 

650AD4(5) Bachten de Kupe met molenartikels 

650AD4(6) Bachten de Kupe met molenartikels 

650AD4(6) Brochure molententoonstellingen 

650AD4(6) Molenpublicaties 

650AD4(7) Brochures molens 

650AD4(8) Brochures molens 

650AD4(12) Aantal edities Belgische Molenaar 

650AD15(1) Brochures, catalogi, folders over Nieuwpoort 

650AD15(2) Brochures Nieuwpoort en kusttoerisme, en postkaarten ornitologisch museum  

Nieuwpoort 

650AD15(3) Catalogi, borchures, Nieuwpoort en kuststreek 
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650AD15(4) Catalogi, borchures, Nieuwpoort en kuststreek 

650AD18 Journal de la marbrerie et de l'art decoratif 

650AD20 Uitgaven van het "comité Flamand de France" 

667AD25(1) Exemplaren van de West-Vlaamse gidsenkring en enkele toeristische folders 

667AD42 Diverse publicaties molens en heemkunde 

 

Voor een volledig overzicht van de boeken en brochures uit het fonds Aimé Goussey zie ook: 

catalogus provinciale bibliotheek, trefwoord “Fonds Aimé Goussey” 

 

 

http://winob.extranet.cevi.be/pbc/List.csp?SearchT1=fonds+aim%C3%A9+goussey&Index1=Aindex8%24&Database=2&Location=NoPreference&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=fonds+aim%C3%A9+goussey&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D3*C3*02*EB8*9F*40*89F*07*ACy*D5*A1*15z&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount=

