
FONDSEN WESTFLANDRICA 

De fondsen waarvan een inventaris bestaat, zijn aangegeven in het rood 

English-Duclos                             

• Fonds uitgebouwd door de priester-historicus-archivaris Michiel English (1885-1962) 
en de priester en notoire Brugse historicus Adolf Duclos (1841-1925). 

• Volkskundige en (kunst)historische documentatie, documentatie in verband met 
heiligen en volksdevotie (eigen notities, bidprentjes, litanieën en andere 
devotionalia), personalia (hoofdzakelijk doodsbrieven), manuscripten van lezingen en 
artikels en een grote hoeveelheid briefwisseling van zowel Duclos als English. 

• Daarnaast bevat het fonds stukken uit het fonds van Egied Strubbe, stukken in 
verband met de opzoekingen en werkzaamheden van Luc Devliegher waaronder 
fotoafdrukken op basis van de glasnegatieven van René Matton, krantenknipsels en 
opmetingen van molens en ander bouwkundig erfgoed. 

Alexis Verbouwe (1872-1968) 

• Fotograaf en historicus/heemkundige 
• Iconografische collectie met steekkaarten en inventaris van de arrondissementen 

Brugge, Diksmuide, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Veurne, Ieper en Oostende met heel 
wat originele stukken waaronder lithografieën, gravures, etsen, tekeningen, 
aquarellen, enzovoort. Daarnaast bevat de collectie knipsels uit kranten en 
tijdschriften, reproducties en afdrukken van prenten en kaarten, oude kaarten en 
plattegronden op grote formatien en fotografische reproducties die Verbouwe zelf 
maakte. 

Walter Baes (Sint-Andries, Brugge, 1927) 

• Schrijver, journalist en fotograaf 
• Krantenknipsels over kunst, cultuur, lokale geschiedenis, heem- en volkskunde, 

monumenten- en landschapszorg, ambachten en aanverwante onderwerpen en 
landschapsbeelden en portretten. 

Emile Bertrand (1872-1929) 

• Wiskundige, fysicus, docent en professor 
• Frontfoto's van het IJzerfront tussen Nieuwpoort en Diksmuide (1915-1918), foto's 

van het leven achter het front in De Panne en de regio Veurne, contactafdrukken 
Wereldoorlog I en egodocumenten. 

Bond der West-Vlamingen in Brussel (20e eeuw) 

• Organisatie voor het behoud van de Vlaamse cultuur, ontspanningsactiviteiten en 
bevorderen van de integratie van nieuwkomers 

• Verslagboeken (1906-1914), briefwisseling met de Antwerpse en Gentse kring, 
boekhoudkundige stukken, registers van de bibliotheek, informatie in verband met 



de leden, briefwisseling over de aanmaak van de vlag, gelegenheidsdrukwerk en het 
tijdschrift. 

Renaat Bosschaert (1938-2007) 

• Schilder, graficus, kalligraaf en keramist 
• Verzameling met (kunst)historische en volkskundige informatie per gemeente, 

knipsels over West-Vlaamse personen, foldertjes, postkaarten, foto's, enzovoort. 
• Inventaris Renaat Bosschaert 

Herman Bossier (1897-1970) 

• Journalist, redacteur, schrijver, vertaler 
• Knipsels van artikels van Bossier, documentatie ter voorbereiding van zijn publicaties 

over Huysmans en de zaak-Coucke/Goethals, manuscripten voor vertalingen, 
typoscripten, een uitgebreide briefwisseling, een boekencollectie, stukken in verband 
met zijn vader Arthur (1869-1951) en zijn broer Walter (1898-1977). 

Wilfried Carlier (1931-2002) 

• Amateurhistoricus 
• Artikels over funeraire kunst, landschappelijke ontwikkelingen in zijn geboortestad 

Brugge en omgeving (het zwin), documentatie van het opzoekingswerk (kopieën van 
artikels en boekfragmenten), eigen notities, typoscripten van artikels, enzovoort. 

Maurice Catteeuw (1884-1974) 

• Horlogemaker, heemkundige, conservator 
• Verzameling van documentatie en nota's, typoscripten van nota's, lezingen en 

publicaties over (voornamelijk) de geschiedenis van Diksmuide. 

Meubelwerkhuizen Claeys (1902-1990) 

• Vervaardiger van kerkmeubels, burgerlijk meubilair en volledige wooninrichtingen 
• Verzameling van tekeningen uit de periode 1923-1989 met schetsen, ontwerpen voor 

meubels en wooninrichting, (ingekleurde) presentatietekeningen, 
uitvoeringsplannen, detailtekeningen van meubelonderdelen of decoratie, 
reclamedrukwerk en enkele foto's. 

Jules Coomans (1871-1937) 

• Architect, interieurarchitect, stadsarchitect 
• Architectuurtekeningen met ontwerpschetsen op papier of calques, 

presentatietekeningen, uitvoeringstekeningen en blauwdrukken waaronder 
tekeningen voor de restauratie en de wederopbouw van enkele monumenten in 
Ieper en Poperinge. 

 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/11_Bosschaert.pdf


Werner De Baere (1921-2004) 

• Fotograaf (privé en later ook persfotograaf) 
• Foto's van festiviteiten aan de kust, zeewijdingen, ongevallen, openingen van 

gebouwen of winkels, ontvangsten van prominenten, sportwedstrijden, cafés, 
missverkiezingen, optochten, thuiswedstrijden van Cercle en Club Brugge, enzovoort. 

Rita De Busschere 

• Dochter van August De Busschere: mede-eigenaar van de familiedrukkerij 'De 
Busschere-Bonte' (1840-1983) 

• In de drukkerij vervaardigd drukwerk (albums met gedachtenisprentjes, 
gelegenheidsdrukwerk, affiches, stalen van verpakkingsmateriaal) uit de jaren 1960-
1970, archivalia in verband met de drukkerij en het socio-culturele leven in Izegem, 
een groot aantal kranten uit de regio Izegem-Roeselare (eerste kwart van de 20ste 
eeuw) en een onvolledige reeks van de krant De Mandelbode. 

Familie de Cock 

• West-Vlaamse juristenfamilie 
• Verzameling van juridische procesdossiers (1871-1875), een doos met een akte van 

verdeling van de nalatenschap Mevrouw Barones 't Serclaes en een sekwesterdossier 
van de firma Wolff M.H. uit Frankfurt, een brochure over een openbare verkoop en 
een nota over het aantal notarissen in het kanton Brugge. 

Valentin Degrande (midden 20ste eeuw) 

• Onderwijzer 
• De geschiedenis van Assebroek, de Eerste Wereldoorlog, volksdevotie en de West-

Vlaamse wegkapelletjes. 

Maurits De Jonghe (1924-2011) 

• Boekenliefhebber en –verzamelaar 
• Edities van verschillende boeken, bibliofiele uitgaven, knipsels en drukwerk Stijn 

Streuvels, enkele brieven en nieuwjaarswensen en een pagina uit een manuscript van 
Reinaert De Vos. 

Karel M. De Lille (1932-2002) 

• Publicist, schrijver 
• Persoonlijk archief met manuscripten en typoscripten van zijn publicaties, 

voorbereidende documentatie, knipsels en allerlei curiosa. 

André De Meulemeester (1894-1973) 

• Gevechtspiloot tijdens WOI, industrieel, kunstenaar en mecenas van diverse sociaal-
culturele initiatieven en verenigingen 



• Brieven en foto's van André, zijn familie, collega's en vrienden, contracten, 
benoemingsbesluiten en onderscheidingen van de periode als gevechtspiloot, 
documenten die voortkomen uit zijn inzet voor verenigingen en 
herdenkingsmomenten, stukken van familieleden, enzovoort. 

• Inventaris André De Meulemeester 

Albert en Walter De Pauw 

• Verzameling van documenten en briefwisseling van de Blankenbergse familie De 
Pauw en enkele stukken omtrent de Tweede Wereldoorlog zoals 
rantsoeneringskaarten, het militair zakboekje, het burgerlijke mobilisatieboekje, 
diverse lidkaarten en memorabilia omtrent herdenkingsplechtigheden. 

Uitgeverij Desclée-De Brouwer (eind 19e eeuw) 

• Uitgever publicaties van de neogotische Sint-Lucasbeweging, lithografisch drukwerk 
en een omvangrijk album met gelegenheidsdrukwerk. 

Jos De Smet (1898-1972) 

• Historicus 
• Persoonlijk archief met boeken, brochures, overdrukken van artikels over 

voornamelijk geschiedenis, kunstgeschiedenis en heemkunde. 

Jozef De Waele (Brugge, 1933) 

• Stadsmolenaar stad Brugge 
• Verzameling van documentatie over wind- en watermolens waaronder een rijk 

fotoarchief. 
• Inventaris Jozef De Waele 

Charles D'Hont (1896-1981) 

• Zoon van een arbeider bij de Brugeoisie, fotograaf 
• Privéverzameling met familiefoto's, studioportretten, voetbalwedstrijden, 

boogschutters, officiële gebeurtenissen zoals het inhalen van een burgemeester en 
de inhuldiging van een oorlogsmonument, het strandleven, diverse gebouwen in 
Knokke, bezoeken van de koninklijke familie en verwoestingen van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Fotocollectie van Paul, een Duitse militair (Eerste Wereldoorlog) 

• Een onbekende Duitse oorlogsmilitair 
• Foto's die met het Izegemse Kriegslazarett (een Duits oorlogshospitaal) in verband 

gebracht kunnen worden, de landelijke omgeving van Izegem, verwoeste Zonnebeke, 
een uitstapje naar Brugge, plezier makende soldaten in het kasteel van Wielsbeke, 
een reeks foto's van de regio Kortrijk-Menen-Wevelgem, enzovoort. 

• Inventaris fotocollectie Duitse militair 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/1_DeMeulemeester_Inventaris.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/2_DEWAELE_Inventaris.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/12_DuitsMilitair.pdf


Uitgeverij Erel/Omnia (1954-1994) 

• Drukkerij uit Oostende, gespecialiseerd in klein en gelegenheidsdrukwerk 
• Bedrijfsarchief, honderden originele persfoto's en een krantencollectie. 

Jaak Fontier (Brugge, 1972) 

• Kunstcriticus, essayist en dichter 
• Verzameling documentatie over beeldende kunst (voornamelijk beeldende en 

toegepaste kunst uit de tweede helft van de 20e eeuw) waaronder informatie over 
tentoonstellingen, brochures, knipsels uit tijdschriften en kranten, materiaal over 
groepstentoonstellingen, enzovoort. 

• Inventaris Jaak Fontier 

Jozef Geldhof (1925-1989) 

• Priester en historicus 
• Notities ter voorbereiding van zijn boeken, manuscripten van enkele onuitgegeven 

werken, historische aantekeningen (over bijvoorbeeld Meetkerke en de omliggende 
gemeenten) en oudere manuscripten van andere auteurs. 

Remi Ghesquiere (1866-1964) 

• Organist, componist en dichter 
• Selectie van Ghesquieres in eigen beheer uitgegeven werken, één geluidsband, 

enkele foto's, dagboeken van Ghesquiere vanaf 1893 en handgeschreven 
aantekeningen bij muziekstukken. 

Aimé Goussey (1915-2004) 

• Heemkundige 
• Heem- en volkskundige verzameling over West-Vlaams molenerfgoed, volksdevotie 

en Frans-Vlaamse geschiedenis met aantekeningen, een handbibliotheek, 
documentatie en beeldmateriaal. 

• Inventaris Fonds Aimé Goussey 

Theo Hosten (1896-1985) 

• Strijder Eerste Wereldoorlog en schrijver 
• Verzameling met documenten en krantenknipsels in verband met de Eerste 

Wereldoorlog, een map over de terechtstelling van Emile Verfaillie in Veurne in 1918 
en een map over de herdenking van het kerstbestand van 1914. 

Kruispunt (Brugge, 1959) 

• Brugs literair tijdschrift met poëzie, proza, boekbesprekingen en essays 
• Redactioneel archief (manuscripten, documentatie…), boekhoudkundig archief 

(jaarrekeningen, subsidieaanvragen…), boeken en literaire tijdschriften. 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/9_Fontier.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/3_Goussey_Inventaris.pdf


Georges Lebacq (1876-1950) 

• Schilder en schrijver 
• Verzameling van werken op papier (potlood, zwart krijt of waterverf) waarvan de 

meeste uit de Eerste Wereldoorlog dateren en enkele reproducties van zijn werk. 
• Inventaris Georges Lebacq 

Léon Martel (1895-1918) 

• Vrijwilliger in het Belgisch leger 
• Verzameling in verband met de Eerste Wereldoorlog met een aantal brieven, een 

dagboekje, documentatie over het dagelijks leven aan het front, fotoschriftjes, enkele 
leesboeken en een aantal voorwerpen. 

• Inventaris Fonds Léon Martel 

Urbain Naert (1935-2002) 

• Postzegelverzamelaar en heemkundige 
• Documentatieverzameling van notities, krantenknipsels, prenten… over West-

Vlaanderen en de manuscripten en typoscripten van enkele artikels uit het 
heemkundig tijdschrift Noortover. 

• Inventaris Urbain Naert 

Jozef Pauwels (1870-1975) 

• Priester en aalmoezenier aan het front 
• Fonds in verband met Wereldoorlog I met originele dagboekjes, typoscripten met de 

correcties, fotonegatieven, verslagboeken, begrotingen en allerhande drukwerk van 
de Vlaamse Studiekring, losse stukken met de in 1915 opgestarte bibliotheek de 
Heilig Hartbond en oorlogsmeters. 

Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving in West-Vlaanderen 
(Brugge, 1940) 

• Vereniging met als doel het promoten van hedendaagse toegepaste kunst via 
prijskampen, voordrachten, publicaties en tentoonstellingen 

• Documentatie over de werking van het comité tussen 1954-1988 met briefwisseling, 
wedstrijdreglementen, wedstrijdinzendingen, de voorbereiding van 
tentoonstellingen, uitnodigingen, affiches, foto's van de tentoonstellingen en 
persknipsels over de activiteiten. 

• Inventaris Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving in 
West-Vlaanderen 

Restauratieplannen Sint-Medarduskerk Wervik 

• In 1845 begon de restauratie van de Sint-Medarduskerk die meer dan een halve 
eeuw in beslag zou nemen 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/10_Lebacq.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/5_Martel_Inventaris.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/8_Naert_Inventaris.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/4_Kunstambachten_Inventaris.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-11/4_Kunstambachten_Inventaris.pdf


• Verzameling met 450 ontwerptekeningen voor de restauratie van de kerk, een aantal 
ontwerpen voor herstellingswerken van de schade van de Eerste-Wereldoorlog en 
ontwerpen voor meubilair. 

Hervé Stalpaert (1914-1981) 

• Onderwijzer, voorzitter van de Bond van West-Vlaamse Volkskundigen en lid van de 
Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde 

• Enkele boeken en brochures uit de persoonlijke bibliotheek, jaargangen van Brugse 
parochiebladen, persoonlijke aantekeningen, documentatie, foto's, overdrukken 
betreffende volkskundige onderwerpen, verkiezingsdrukwerk, manuscripten van 
boeken en artikels, teksten van volkundige bijdragen, enzovoort. 

André Strubbe (20e eeuw) 

• Historicus en publicist     
• Bibliotheek –en documentatieverzameling met boeken, knipsels van Strubbes eigen 

artikels, typoscripten van enkele publicaties, notities en documentatie over (West-
)Vlaamse historische personages. 

Egied Strubbe (1897-1970) 

• Jurist, rechtshistoricus en hoogleraar 
• Boeken en brochures over de geschiedenis van België en West-Vlaanderen, alsook 

boeken over (of uit de tijd van) de Eerste Wereldoorlog, knipsels en documenten. 

Achiel Stubbe (1896-1963) 

• Priester en kunsthistoricus 
• Kunsthistorische nota's en voorbereidende notities en typoscripten van Stubbes 

kunsthistorische publicaties, voorbereidingen van redevoeringen en enkele brieven 
met kunstenaars en schrijvers (1930-1960). 

Eduard Trips (1921-1927) 

• Classicus en leraar 
• Handgeschreven en getypte reisverslagen, schriftjes met krantenknipsels over de 

Brugse actualiteit in de jaren zestig en enkele publicaties van Trips in Brugs 
Ommeland, Brugge die scone en Biekorf. 

Jules Valckenaere (1866-1930) 

• Priester, volkskundige en schrijver 
• Manuscripten van gedichten en toneelstukken van Valckenaere, noties over de 

kerken van Beerst en Werken, briefwisseling en een summier dagboek van zijn 
verblijf in Veulettes. 

 



Ronald Van Belle (Brugge, 1943) 

• Kunsthistoricus met de studie van grafmonumenten als specialisatie 
• Wrijfprenten en de natekeningen uit zijn boek over grafmonumenten in West-

Vlaanderen 

Jozef Van den Heuvel (1922-2002) 

• Priester en leraar 
• Losse aantekeningen, fotokopieën, knipsels, artikels in handschrift of typoscript, 

drukproeven van boeken, prentjes, folders, brochures, alsook enkele oude drukken 
en archiefstukken 

Baron Emmanuel van der Elst (1894-1972) 

• Edelman, jurist en auteur 
• Documentatie over de geschiedenis van het Sint-Janshospitaal waaronder afschriften 

van rekeningen en een typoscript van een tussentijdse versie van het volledige werk 
en beeldmateriaal met de West-Vlaamse volkscultuur 

Eugeen Van Steenkiste (1841-1914) 

• Katholiek politicus en geneesheer 
• Boeken over sociale en religieuze onderwerpen en over schilderkunst, 

verkiezingsdrukwerk, onderscheidingen, diploma's, getuigschriften, enkele (groeps-
)foto's en een map documentatie en notities over allerlei geneeskundige, culturele en 
politieke onderwerpen. 

Joris Verbeke (1880-1965) 

• Ingenieur-architect 
• 650 titels uit zijn persoonlijke bibliotheek (boeken, brochures en tijdschriften) over 

architectuur, kunstgeschiedenis, regionale geschiedenis, Vlaamse literatuur en de 
Vlaamse beweging. 

Vereniging Algemeen Nederlands 

• Interne en externe briefwisseling, vergaderverslagen en notulen, voorbereidende 
stukken en programma's van VBO/VAN-initiatieven, boekhoudkundige stukken als 
kasboeken, begrotingen, jaarrekeningen en facturen… van de West-Vlaamse afdeling. 

Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers 

• Vereniging met als doel de West-Vlaamse literatuur te steunen en bekend te maken 
• Werkingsdocumenten zoals vergaderagenda's, notulen en verslagen van zowel 

algemene- als bestuursvergaderingen, het financieel archief, dossiers over de 
verschillende activiteiten en publicaties van de vereniging, persknipsels, enzovoort. 



Herwig Verleyen (Dendermonde, 1946) 

• Taalkundige, dichter, heemkundige, essayist en gepensioneerd Vlaams ambtenaar uit 
Brugge 

• Eigen publicaties, boeken, brochures, tentoonstellingscatalogi, poëziebundels, 
enzovoort. 

James Weale (1832-1917) 

• Oudheidkundige en kunsthistoricus 
• Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende enkele van de 

belangrijkste onderzoekdomeinen van James Weale over de oude Vlaamse 
schilderkunst, alsmede handschriften en miniaturen. 

Uitgeverij A.J. Witteryck 

• Leraar, auteur en uitgever van schoolboeken uit Oostkamp 
• Verzameling van 649 titels waarvan heel wat geschreven door Antoon Witteryck 

(1865-1934) 

 

 


