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KWARTIERSTAAT VAN GERMAIN SCHEPENS 

GABY VAN CANNEYT 

De kwartierstaat van Germain Schepens is een typevoorbeeld voor iemand die in de kuststreek geboren werd.  

 De linkerhelft van de kwartierstaat die de voorouders van zijn vader Kamiel Schepens weergeeft is 
gekenmerkt door meer technische beroepen. Er komt geen enkele zeeman aan te pas. Beroepen als schrijnwerker, 
spoorbediende, schoenmaker, en landbouwer komen erin voor alsook een schaapherder waarvan Germain een deel 
van zijn DNA heeft gëerfd. 

 De rechterhelft van de kwartierstaat die de voorouders van zijn moeder Gabriëlle Emelie Van Outryve 
weergeeft is in hoofdzaak gekenmerkt  door het leven op de zee. Maar liefst acht voorvaders zijn visser, twee 
loods en een voormoeder is nettenbreister. Tot overmaat van ramp krijgen twee voorouders rond de jaren 1800 
een zeemansgraf met alle gevolgen vandien. Zie verder. 

Onderstaande tekst geeft bijkomende uitleg over de kwartierstaat van Germain Schepens. Deze kwartierstaat 
vermeldt zes generaties aangeduid door de cijfers 1 tot 6 in de linkermarge. De kwartierstaat is ingedeeld in 63 
vakken waarin telkens één naam voorkomt. Elk vak noemt men een kwartier. 

Kwartier 1: Germain Schepens, in genealogische termen de “probant” genoemd, de man waarover het gaat. Om 
Germain te typeren moet je denken aan humor, technieker, radioamateur, Leffe, man van de geluidsopname en 
nog veel van dergelijke activiteiten. In zijn beroepsleven was hij leraar elektronica in het technisch onderwijs.  

In de kwartierstaat zijn zijn ouders vermeld in het kwartier 2 en het kwartier 3. En zo gaat het steeds verder. Zijn 
grootouders langs vaders kant zijn te vinden in het kwartier 4 en het kwartier 5. Deze langs moederskant in het 
kwartier 6 en het kwartier 7. 

Kwartier 2: Kamiel Schepens. In een andere akte wordt hij “Camillus Emilius” genoemd en in een derde akte 
“Camille Emile”. Kamiel was een aannemer schrijnwerker en woonde in de Stockholmstraat 43-45 te Oostende. 
Op het einde van zijn leven maakte hij drie prachtige eiken doodskisten die hij op de zolder bewaarde. In één van 
deze werd hij begraven. In een tweede kist werd zijn zoon begraven. De derde kist die voor zijn vrouw bestemd 
was kwam jammergenoeg in verkeerde handen terecht. 

Kwartier 3: Gabriëlle Emelie VANOUTRYVE werd geboren te Vlissingen (NL) op 10-09-1892. Haar ouders zijn 
gehuwd in Oostende op 28-09-1881 en werden ingeschreven in de bevolkingsregisters van Vlissingen op 17-08-1889. 
In 1892 werd Gabriëlle in Vlissingen geboren en op 19-04-1912 werden haar ouders in de bevolkingsregisters van 
Vlissingen uitgeschreven. Dit heeft alles te maken met het feit dat de vader aanvankelijk visser was en naderhand 
loods is geworden. De familie VANOUTRYVE is dus een Vlaamse familie. 

Kwartier 4: Richard Constant Schepens wordt in zijn huwelijksakte als “timmermansknecht” benoemd. Later zal 
hij uitgroeien tot “schrijnwerker”.  

Kwartier 8: Constantin SCHEPENS ° Hundelgem 21-11-1824. In de transcripties van de registers van de burgerlijke 
stand ontdekte mijn schoonbroer André Verfaillie dat Constantin SCHEPENS verkeerdelijk genoteerd was, als 
geboren zijnde in Wondelgem, wat tot heelwat verwarring zorgde. Dit was eveneens zo in de kwartieren 16 en 17. 
Constantin woonde in de Lijndraaiersstraat 33 te Oostende. In zijn huwelijksakte wordt hij brouwersgast genoemd. 
In een andere akte werkt hij in een zeepziederij. 

Kwartier 10: Michael Vandendrynck was spoorbediende. Hij hertrouwde met Ludovica Vanremoortere te Bredene 
op 28-04-1869. In deze akte wordt hij “wachtmeester” genoemd. Hij woonde in Stene. 

Kwartier 13: Carolina Catharina Vroome stierf als vissersweduwe in de Ooststraat 55 te Oostende. 

Kwartier  15: Carolina Virginia Maria Coopman echtgenote van de visser Carolus Joannes Naesen was 
nettenbreister. Een heel toepasselijk beroep in de visserswereld. 

Kwartier 20: Michiel VANDEDRYNCK geboren te Roggel (NL) +/- 1800 was een schaapherder. Wellicht hebben zijn 
genen de keuze van Germain zijn laatste hond - een Bordercollie - bepaald.  

Kwartier 25: Theressia Francisca Lauwereins is gestorven in Oostende in de Westmolenstraat 19. 

Kwartier 26: Cornelius Franciscus Vroome was loodskapitein en heeft een tweede huwelijk aangegaan  met Anna 
Francisca Josepha Vandeputte wonende in Oostende. 

Kwartier 27: Joanna Jobse de echtgenote van de loodskapitein Cornelius Franciscus Vroome stierf in 1820 op de 
Kalfsmarkt 2 te Oostende. 
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Kwartier 28 en 29: Milo Cosmas Naesen van kwartier 28 en Joanna Antonia Massel van kwartier 29 hebben beiden 
een vader die op zee gestorven is. Zie kwartieren 56 en 58. 

Kwartier 29: De vissersweduwe Joanna Antonia Nassel stierf in de Schippersstraat 58 te Oostende.  

Kwartier 31: De vissersweduwe Virginia Amelia Misdom stierf in de Lijnboomstraat 29 te Oostende. 

Kwartier 32 en 33: Van Joannes Baptista Schepens gehuwd met Maria Carharina Vandevelde is in de archieven 
niets terug te vinden. Dit komt wellicht omdat de archieven van Hundelgem niet in het Rijksarchief gedeponeerd 
werden. 

Kwartier 34 en 35: Het kwartier 34 is blanco gebleven. Dergelijk geval wordt als een kwartierverlies bestempeld. 
In kwartier 35 staat Coleta DERIDDER vermeld die in kwartier 17 haar onwettige dochter die haar naam draagt 
“Maria Josepha DERIDDER” vermeldt, geboren in Velzeke op 30-03-1793. Dit fenomeen deed zich meermaals voor 
in die tijden. In het beste geval erkende de wettige vader zijn kind wanneer er een huwelijk op volgde. In de rand 
van de huwelijksacte werd dan het onwettig kind erkent en kreeg het de naam van zijn wettelijke vader.  

Kwartier 48 en 49: Identiek geval van kwartierverlies zoals in het kwartier 34 en 35. Nu wordt in kwartier 49 Anne 
VANOUTRYVE vermeld die in kwartier 24 haar onwettige zoon die haar naam draagt Petrus Jacobus VANOUTRYVE 
vermeldt. Zelfde opmerking als in vorig geval.  

Kwartier 56: Petrus Jacobus NAESEN geboren te Oostende was een visser en wordt in de registers van de 
burgerlijke stand op 16-06-1806 een “zeemansgraf” toegewezen.  

Mevrouw Ruth Pirlet, coördinator wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum was zo vriendelijk om 
haar medewerking te verlenen aan het ontcijferen van dit zeemansgraf.  

Via https://www.genealogieonline.nl/stamboom-naesen-dellaert/R80.php. kon zij opmaken dat Petrus Jacobus 
NAESEN omkwam toen hij in 1806 aan de slag was op het Franse fregatschip “La Revanche”. Zoals zovele vissers 
en andere Vlaamse mannen, was ook Petrus NAESEN vermoedelijk gedwongen om tijdens die periode zijn job op 
te geven, om te dienen in de Franse marine. 

Ondertussen heeft onze voorzitter Joeri Stekelorum ook niet stil gezeten en vond hij via www.delpher.nl volgende 
tekst verschenen in de Oprechte Haarlemse Courant op 17-07-1806. 

“ Te Cuba is opgebragt een schip van Savannah la Mar, op Jamaica en te Baracoa het schip The Argijle, van 
Charleston naar Londen, een fregatschip van Londen, en twee brikschepen van Jamaica. 

Door de Fransche fregatten La Revanche, La Guerriere en Sirene, zijn den 20 april op 50 gr. 5 min. breedte, 32 
gr. 12 min. Lengte genomen de Engelsche schepen Ruth van Liverpool, The Lark van Darmouth, en nog vijf andere, 
alle naar Newfoundland. Het eerste is te St. Michaël opgebragt, en alsdaar totaal verongelukt. Het tweede is in 
den grond geboord. Te Mallaga is opgebragt het schip Virgin of Europe van Gibraltar ” 

Beide bronnen vermelden het fregatschip “La Revanche” waarop Petrus NAESEN omgekomen is en zijn zeemansgraf 
bezegeld wordt. 

Kwartier 58: Jacobus Franciscus NASSEL geboren in Nieuwpoort is in Engeland gestorven als “Matroos in Franse 
zeedienst”. Op zijn overlijdensacte wordt vermeld: 

“Afwezig sedert 20 jaar. Was matroos in Franse zeedienst tot 1810 wanneer hij te Vlissingen door de Engelsen 
krijgsgevangen is gemaakt en naar Engeland of naar Ierland is gevoerd. Sedertdien geen maeren van hem 
bekomen. Te duchten dat hij op zee is verongelukt daar het schijnt dat de vloot waarop te Vlissingen gevangen 
zeelieden werden verscheept vergaan is op de kusten van Engeland” 

Kwartier 60 en 62: Beiden zijn schoemakers die veilig bij hun leest gebleven zijn. 

Tot zover de voorouders van Germain Schepens waarover  toch een en ander te vertellen valt. Misschien is dit een 
gelegenheid om nog wat dieper in te gaan op deze boeiende reeks voorouders.  

 

Opgemaakt in coronatijden te Koksijde op 1 november 2020 
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CENTURIAL: GENEALOGISCH SOFTWAREPROGRAMMA 

MARLEEN BERNEEL 

Website: https://www.centurial.net/nl 

Deze software heb ik gevonden op een van de facebook groepen genealogie. En gebruik ik. Als het gedownload is 
kan je de taal in het Nederlands zetten. Je kan ook de tutorials bekijken voor je begint. Bij aanvang is het gratis. 
Na een aantal personen in te geven (ik denk een 20-tal) kan je verder  doen en betaal je 20 euro per jaar. Er is 
ook hulp als je niet verder kan. Ik heb al verschillende vragen gesteld via de facebook groep Centurial en kreeg 
heel vlug een antwoord en hulp. Je kan ook via twitter en youtube maar deze laatste twee heb ik niet. Er zijn ook 
regelmatig nieuwigheden waarvan je op de hoogte wordt gesteld per mail. 

Veel van de meest populaire genealogische softwareprogramma's die tegenwoordig beschikbaar zijn, kunnen we 
‘op conclusies gebaseerd’ noemen. Hiermee kan je als genealoog een stamboom maken door gegevens over 
personen en relaties in te voeren. De meeste van hen laten je ook een regel of twee invoeren over de bron van de 
informatie. 

Centurial is op bewijs gebaseerd. Bij Centurial begin je met het invoeren van de informatie die in een bron werd 
gevonden. Pas later in het proces combineer je alle informatie in een enkele stamboom. 

Conclusies kunnen worden herleid tot bewijsmateriaal en bronnen. 

Het echte voordeel van deze benadering ten opzichte van genealogie-software op basis van conclusies, is dat je 
jouw conclusies altijd kunt herleiden tot het bewijsmateriaal en de bronnen waarop het was gebaseerd. 

Herschikken is standaard mogelijk. 

Je kunt hierdoor ook later in het onderzoeksproces de informatie van bronnen nog herschikken, wanneer je nieuwe 
informatie vindt die je naar nieuwe inzichten leidt. 

Alle plezier van op conclusie gebaseerde softwareprogramma's. En meer. 

Centurial is, in tegenstelling tot enkele van de weinige andere evidence-based genealogieprogramma's, niet 
bedoeld als aanvullende toepassing bij softwareprogramma's op basis van conclusie. In plaats daarvan wil het deze 
programma’s vervangen en biedt het alle mooie diagrammen en inzichten van traditionele genealogische software, 
allemaal op bewijs gebaseerd. 

VOEG EEN BRON TOE 

Op bewijs gebaseerd aan genealogie doen vereist 
bewijs en bewijs komt uit bronnen. Dus de 
Centurial cyclus begint met het toevoegen van een 
nieuwe bron aan het project. 

Een bron kan van alles zijn. Een boek. Een 
volkstelling. Een interview met je moeder. Een 
document dat je op internet hebt gevonden. Een 
grafsteen. Iets. Je begint dus met het selecteren 
van het type bron dat je toevoegt. Afhankelijk van 
het geselecteerde type wordt je gevraagd om de 
eigenschappen in te vullen van de specifieke bron 
die je toevoegt. Titels, auteurs, begraafplaatsen, 
interviewer en geïnterviewde, etc. 

Op basis van de waarden die je voor de bron 
invoerde wordt er een bronvermelding gemaakt. 
Deze ondersteunde bronverwijzing is in 
overeenstemming met Evidence Explained van 
Elizabeth Shown Mills. 
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VOEG EEN BESTAND TOE 

Nadat een bron is gemaakt, kun je met 
Centurial bestanden aan de bron 
toevoegen. Een foto die je van de 
grafsteen hebt genomen, of een 
digitale scan van een geboorteakte. 
Een screenshot van de website die je 
hebt gevonden, of een audio-opname 
van een interview. 

Centurial is uitgerust met viewers voor 
afbeeldingen (bmp, jpg, gif en png) en 
PDF. Andere typen kunnen eveneens 
worden toegevoegd, maar deze zullen 
worden geopend met externe apps, indien je die hebt geïnstalleerd. 

GEDCOM-bestanden zijn ook toegestaan, voor het geval je bron het onderzoek is van een andere genealoog. Deze 
zullen zelfs automatisch worden geïmporteerd. 

 

EXTRAHEER ALLE INFORMATIE 

Dan begin je de informatie uit de bron te 
extraheren door een graaf te tekenen van alle 
personen die in de bron worden genoemd, plus 
hun onderlinge relaties. Voor elke persoon en 
voor elke relatie extraheer je de beweringen 
die de bron te bieden heeft. Voor personen 
extraheer je achternaam (namen), 
voornamen, bijnamen, geslacht, 
geboortedagen en -plaatsen, overlijdensdata, 
etc. Voor relaties extraheer je het type relatie (ouder / kind, partners), trouwdatum en -plaats en scheiding. 

In deze fase is het cruciaal dat je niet meer en niet minder dan de exacte informatie in de bron extraheert. Op 
deze manier kunnen je elk bewijsmateriaal herleiden tot de oorspronkelijke bron. 

IMPORTEER VAN HET INTERNET 

Tegenwoordig zijn veel genealogische bronnen 
online beschikbaar op het internet. Daarom is 
er een Centurial browser extensie beschikbaar 
voor Chrome en Firefox, waarmee je met een 
enkele klik een webpagina naar Centurial 
importeert. 

Allereerts leest Centurial de gegevens van de 
website en zet deze om in een correcte 
bronvermelding. Vervolgens zal Centurial 
proberen om ook genealogisch relevante 
informatie uit de webpagina te lezen. Op basis 
van al deze gegevens wordt dan een nieuwe 
bron aangemaakt in je Centurial project. 

Voor een groeiend aantal websites bevat 
Centurial specifieke web-scrapers die door hun 
kennis van de website de gegevens nog beter inlezen. 

 

 

Vergroten 
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CORRELEER DE INFORMATIE 

Als je klaar bent met het extraheren van alle 
informatie, ben je klaar voor een speciale stap in de 
Centurial cyclus. De informatie in de nieuw 
toegevoegde bron wordt gecorreleerd met de 
informatie uit alle andere bronnen die al aanwezig zijn 
in het onderzoeksproject. Op deze manier creëer je een 
grotere stamboom, door persoons- en relatiegegevens 
uit verschillende bronnen te combineren. Die worden 
door deze correlatie toegevoegd aan de hypothetische 
personen en relaties waarvan je denkt dat ze ooit 
bestonden. 

Laten we als voorbeeld eens kijken naar een van mijn 
eigen voorouders. In een volkstelling uit 1890 vind ik 
een Hendrik Coenen, 6 jaar oud, met zijn ouders 
woonachtig in Voerendaal, Nederland. Dit zou best 
dezelfde Hendrik Coenen kunnen zijn wiens graf ik ooit bezocht en fotografeerde. In deze fase van het 
onderzoeksproces kies ik ervoor om de informatie over deze (hypothetische) persoon uit de 2 bronnen te 
correleren. 

Centurial biedt een algoritme voor het automatisch correleren van de informatie in hypothesen. Correlatie hoeft 
alleen dan handmatig te worden verbeterd als dat nodig is. Correlaties zijn nooit definitief en kunnen later, 
wanneer nieuwe informatie wordt ontdekt, worden gewijzigd, herschikt of volledig worden verwijderd. 

 

BEKIJK DE CONCLUSIES 

Zodra de informatie is gecorreleerd met 
hypothetische personen en relaties, wordt het 
bewijs. Centurial biedt 
een persoonweergave, waarin alle bewijs uit 
de verschillende bronnen voor één persoon bij 
elkaar kan worden bekeken. 

In deze weergave worden voor elk feit - 
achternaam, voornaam, geboortedatum en -
plaats, enz - één of 
meer conclusies weergegeven. Elke conclusie 
is gebaseerd op het beschikbare 
bewijsmateriaal, zelfs als het bewijsmateriaal 
tegenstrijdig is. 

Deze weergave lijkt natuurlijk op een 
persoonskaart in traditionele, op conclusies 
gebaseerde genealogiesoftware. Het 
belangrijkste verschil is dat binnen Centurial 
geen van de conclusies rechtstreeks kan 
worden bewerkt; alle conclusies worden 
getrokken uit het beschikbare 
bewijsmateriaal! 

 

Vergroten 

 

Vergroten 
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ANALYSEER HET BEWIJS 

Alle conclusies zijn dus gebaseerd op 
het beschikbare bewijsmateriaal en 
kunnen daarom niet rechtstreeks 
worden bewerkt. Maar 
we kunnen moeten dat bewijs 
beoordelen. Hiervoor biedt Centurial 
de analysedialoog voor elk feit 
(achternaam, geboortedatum, enz.). 

In de analysedialoog wordt alle 
bewijsmateriaal met betrekking tot 
het feit (de onderzoeksvraag) getoond, 
samen met de bron, bronclassificatie 
(origineel, afgeleid of geschreven), 
beweringsclassificatie (primair, 
secundair of onbekend) en 
bewijsclassificatie (direct, indirect of 
negatief). 

Al het bewijs kan nu worden 
beoordeeld. Conflicten tussen bewijs kunnen worden opgelost, elk stuk bewijs kan als aannemelijk of niet 
aannemelijk worden gemarkeerd en er kan een bewijsargument worden toegevoegd. Vervolgens worden de 
conclusies bijgewerkt om deze nieuwe analyse van het bewijs weer te geven. 

Later, wanneer nieuw, gerelateerd bewijs wordt gevonden, markeert Centurial de analyse voor beoordeling en 
nodigt jou - de genealoog - uit om al het bewijs opnieuw te beoordelen. 

BLADEREN. DELEN. GENIETEN! 

Wanneer nieuwe bronnen en bestanden 
zijn toegevoegd, geciteerde en 
geëxtraheerde informatie en 
bewijsmateriaal in kaart is gebracht, is 
gecorreleerd en geëvalueerd, zit het 
zware werk erop. Maar Centurial heeft 
meer te bieden. 

Allereerst kent 
de Netwerkweergave van Centurial 
geen gelijke in de bestaande 
genealogiepakketten. Het netwerk 
toont uw zorgvuldig opgebouwde 
stamboom op een moderne, 
geanimeerde manier en biedt overzicht 
en inzicht. 

Met Centurial kun je je bevindingen ook delen. Je onderzoek kan op een aantal manieren worden geëxporteerd, 
waaronder de gebruikelijke zoals GEDCOM, zodat je jouw resultaten kunt delen met anderen. Later zal Centurial 
worden aangevuld met rapporten en lijsten. 

Met Centurial doe je genealogie anders dan met de meeste andere softwarepakketten, maar het biedt dezelfde 
aangename resultaten. Met dat ene grote verschil. Het is op bewijs gebaseerd! 
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BEVEREN-IJZER EN ZIJN INWONERS 1771-1775 

WERNER GOUSSEY 

Enkele jaren terug vond ik op de website van “Archives Départementales du Nord” een geografische kaart met als 
benaming “Carte de la partie méridionale de la Seigneurie de Honschote et ses environs”. Een deel van de kaart 
heeft betrekking op Beveren-Ijzer. De kaart is interessant omdat de woonplaats van de inwoners is aangeduid met 
een getal op de kaart. Voor een deel van de inwoners uit Beveren-Ijzer kunnen we dus de exacte woonplaats 
lokaliseren. De kaart dateert, volgens een check van de genealogische gegevens, uit de periode 1771-1775. 

 

Ik deed ook een poging om dezelfde oefening te doen voor de andere gemeenten (Hondschoote, Leisele, Haringe, 
Killem, Oostcappel). Helaas was dit onbegonnen werk. De schrijver van dienst was, mijn inziens, zo onwetend 
over de familienamen en taalkundig van een zeer laag niveau (tenzij het een Franse onderdaan was en dan nog), 
want de namen zijn gewoonweg verminkt. Je moet echt de gemeente door en door kennen om tot enig resultaat 
te komen. 
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Noms des P. de BEVEREN 

1 Joan Batiste GEORGE 

2 Ouvriers - pauvres gens sans vaches 

3 Pieter CRUPENDEN 

4 Castian BENOIT 

5 Jacobus AMLOOT, Hofman 

6 Jean Batiste NEVIAN 

7 Francis SPELLBOUCK 

8 Jean DENIS 

9 Joanes VANDENBROUCK

10 La veuve Pieter VERBIESSE 

11 Jacobus DEKEIJSER 

12 Michel MONTEINBERGHE

13 Joanes SAMPERS, cabaret 

14 Jean CAMUS, cabaret 

15 Ferme de Pierre OVERLINDE 

16 M. DE SOTE, greffier 

17 Maison du curé 

18 Castian HAECK 

19 Jacque ALLACKER 

20 Jaque COENE 

21 Jean LEPE 

22 Vincent DEROUSSEN 

23 Toes BRUWAEURD 

24 Pierre BOUCQRIJ 

25 Chateau de Mr KOTZ 

26 Antoine DESAGERS 

27 La veuve Pieter LEFEVRE 

28 Jacobus BLONDEEL, cabaret 

29 Cornelis BILIARD 

30 Charle MAIEUX, boulanger 

 

1. Joan Batiste GEORGE  

George Joannes Baptiste, fs Petrus en Caulier Maria, landbouwer, geboren te Beveren-IJzer. 1ste huwelijk met 
Verleene Maria Theresia uit Leisele. 2de huwelijk te Beveren-IJzer op 26-01-1773 met Ghyselen Joanna Theresia 
uit Beveren-IJzer. Hij overleed te Beveren-IJzer op 4-02-1791 en was op dat moment “hoofdman” van Beveren-
IJzer. Staat van goed nr. 17181 (in 1770) en nr. 25549 (in 1791) werden opgemaakt bij het overlijden van Verleene 
M.-Th. en George Joannes Baptiste.  

2. Ouvriers, pauvres gens, sans vaches 

Hier zijn geen specificaties wie er precies woonde. 

3. pieter Crupenden  

Cruptindaerde Pieter, als weduwnaar van Flamend Petronella, huwde hij te Beveren-IJzer op 9-05-1741 met 
(Vanden)Bussche Maria Catharina, geboren te Killem. Pieter overleed te Beveren-IJzer op 18-12-1775. 
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4. Castian BENOIT 

Benouwt Christianus Dominicus, fs Vincentius ex Nipkerke en Joanna Top uit Proven, is geboren te Proven. 1ste 
huwelijk met Petronella Bavelaere uit Haringe. 2de huwelijk te Beveren-IJzer op 4-05-1762 met Maria Joanna 
Butaye die geboortig is van Krombeke. Christianus Dominicus overleed te Beveren-IJzer op 12-09-1794, hij was 69 
jaar oud. 

5. jacobus AMLOOT, Hofman 

Ameloot Jacobus Josephus, fs Joannes Baptist en Maria Anna Allende. Hij is geboren te Beveren-IJzer op 1-04-
1712. Hij huwde te Beveren-IJzer op 29-08-1752 met Loys Jacoba Dorothea, geboortig van Beveren-IJzer. Hij 
overleed te Beveren-IJzer op 9-02-1780. Zijn echtgenote overleed op 77 jarige leeftijd te Beveren-IJzer op 27-09-
1804. Bij het opmaken van de kaart was hij “hoofdman” van Beveren-IJzer. 

6. jean Batiste NEVIAN 

Nevejan Jean Baptiste (° Beveren-IJzer 12-11-1723 - † Beveren-IJzer 26-09-1803), huwde te Krombeke op 22-09-
1767 met Maria Anna G(h)eeraer(d)t (° Krombeke - † Beveren-IJzer 21-11-1808). 6 kinderen werden geboren te 
Beveren-IJzer. 

7. francis SPELLBOUCK 

Spilleboudt Franciscus (° Leisele - † Beveren-IJzer 16-12-1810), timmerman. Hij huwde te Beveren-IJzer op 14-01-
1772 met Marie Jacoba Dekeyser (° Hondschoote (Fr) - † Beveren-IJzer 30-04-1794), weduwe van Winnocus Miny 
uit Herzeele (Fr).  

Wetenswaardigheid : tijdens de Franse Revolutie (1793-1794) verborg hij het O.L.V-beeld dat zich bevond 
in de kerk van Beveren-IJzer. 

8. jean DENIS 

Denis (Denys) Jean, is geboren te Beveren-IJzer. Hij huwde te Beveren-IJzer op 7-02-1760 met Jacoba Constantia 
Vandevoorde, geboortig van Haringe. Kinderen werden geboren te Beveren-IJzer. 

9. joanes VANDENBROUCK 

Vandenbroucke Joannes Baptiste, geboren te Krombeke. Hij huwde te Beveren-IJzer op 23-03-1756 met Mantez 
Maria Catharina (weduwe van Joannes Franciscus Leroy), geboren te Stavele. Maria Catharina overleed te Beveren-
IJzer al op 2-11-1762. Joannes Baptiste hertrouwt te Stavele op 10-05-1763 met Delegher Maria Joanna, geboren 
te Stavele. Maria Joanna overleed te Beveren-IJzer op 25-05-1777. Zij was 36 jaar oud. Joannes Baptiste overleed 
te Beveren-IJzer op 21-11-1803 (29 Brumaire an 12). Zijn zoon met name Joannes Baptiste Audomarus (1772-1854) 
werd burgemeester van Beveren-IJzer van 1836 tot 1842. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Van den Broucke”) 

10. La veuve pieter VERBIESSE 

Verbiest Petrus, afkomstig uit Houtkerke (Fr), huwde te Beveren-
IJzer op 7-11-1741 met Salomey (Salomé) Maria Catharina afkomstig 
van Steenwerck (Fr), weduwe van Benedictus Allacker uit Krombeke. 
Petrus overleed te Beveren-IJzer op 9-04-1757. Pastoor Fauvarcq 
stelde zijn begrafenisakte zelfs 2 maal op (onder de nummers 1106 
en 1107). Maria Salomey overleed te Beveren-IJzer op 28-04-1792 op 
85-jarige leeftijd.  

Wetenswaardigheid : aan de rechterzijde van de dreef die 
leidt van de Grensstraat naar de hofstede, staat een kapel 
(anno 2017). Op geografische kaarten wordt ze aangeduid 
als “Van Biens kapelle”. 

 

11. jacobus DEKEIJSER 

Dekeyser Jacobus Cornelius, is geboren te Hondschoote (Fr). Hij huwde te Beveren-IJzer op 22-12-1745 met 
Demersseman Joanna Francisca, geboren te Bambeke en weduwe van Ameloot Antonius († Beveren-IJzer 25-10-
1744). 
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12. michel MONTEINBERGHE 

Vanmontenberghe Michaël, is geboren te Westvleteren. Hij huwde met Baes Maria Dorothea, geboren te Poperinge 
St-Jan. Beiden overleden te Beveren-IJzer, hij op 10-11-1780, 61 jaar oud, zij op 25-09-1774, 65 jaar oud. 

13. joanis SAMPERS, cabaret 

Samper(s) Joannes Andreas, is geboren te Oostvleteren op 18-02-1741 (“Samper” in de doopakte). Hij huwde te 
Beveren-IJzer op 28-01-1766 met Velter Catharina Theresia, geboren te Beveren-IJzer. Andreas Sampers, de vader 
van Joannes Andreas, overleed te Beveren-IJzer op 20-01-1763. In de SVG 4720, opgesteld naar aanleiding van zijn 
overlijden, heeft hij als beroep ”brouwer”. In de overlijdensakte van Catharina Theresia te Beveren-IJzer op 27 
vendemiaire an 5 (18-10-1796), is Joannes Andreas vermeld als “brouwer”.  

In de huwelijksakte van zijn dochter Marie Josephe Constance te Beveren-IJzer op 28 ventose an 9 (19-03-1801), 
is Joannes Andreas eveneens “brouwer”. Het betreft de Brouwerij en herberg “St-Arnold”. Hij overleed te 
Beveren-IJzer op 22-10-1816. 

14. jean CAMUS, cabaret 

Camu Joannes Franciscus, huwde te Beveren-IJzer op 14-04-1761 met Carton Maria Joanna. Beiden waren geboren 
te Beveren-IJzer. Joannes overleed te Beveren-IJzer op 4-05-1787, 58 jaar oud. In zijn overlijdensakte staat dat 
hij “caupo” is, herbergier. In andere akten gebruikt de pastoor het woord “tabernarius”.  

Het betreft hier de herberg “de Swaene”, later “’t Swaenhof”. In de 19e en 20e eeuw was het “Gemeentehuis” 
(tot 1953) er gevestigd.  

15. ferme de pierre OVERLINDE 

(niet te traceren) 

16. M. DE SOTE, greffier 

Desodt Petrus Albertus, is geboren te Oostvleteren op 22-08-1724 als zoon van Petrus en Constantia Liefooge. Hij 
huwde te Alveringem op 24-04-1752 met Maria Anna Carolina Reyphins, dochter van Augustinus en Domicella Maria 
Jacoba Scherrier. In zijn huwelijksakte heeft hij als beroep “notarius”. De akte zelf is een halve pagina lang, het 
dubbele van de andere akten. Dit toont de status van de familie aan. Petrus Albertus is overleden te Beveren-IJzer 
op 17-12-1787. In zijn overlijdensakte lezen we o.a. het volgende :”Consessor et Recepto Sacra viatico Dominus” 
en “notarius hereditarius hujus parochia, scriba per 38 annos”. Hij woonde te Beveren-IJzer en was 64 jaar oud. 

Wetenswaardigheid : in de Kasselrij Veurne is de familie Reyphins een oud geslacht dat opklimt tot de 
13e eeuw. Meerdere leden van deze familie bekleedden er bestuurlijke en geestelijke ambten. In het 
“Geschiedboek der gemeente Rousbrugge-Haringhe van 1800 tot 1907” door L.-A. Rubbrecht, ere 
secretaris van die gemeente, wordt de familie Reyphins behandeld van p. 32 tot en met p. 50. 

17. maison du curé 

Claeys Jacobus Martinus, pastoor te Beveren-IJzer van 1770 tot 1779. Hij is geboren te Poperinge St-Bertinus op 
15-12-1727 en overleed plotseling te Adinkerke op 14-06-1779. 

Het is onder zijn herderschap dat op 1 januari 1779 de bliksem insloeg op de naald van de kerktoren van Beveren-
IJzer. De schade kon hersteld worden in één dag. 

Hij is tevens de laatste pastoor die in de kerk begraven werd. 

18. Castian HAECK 

Christianus Dehaeck, is geboren te Beveren-IJzer op 13-01-1689. Hij huwde er op 8-01-1721 met Camu Isabella, 
die er al op 21-03-1722 overleed. Christianus, weduwnaar, huwde te Beveren-IJzer op 20-01-1724 met Horrein 
(Orein) Isabella Petronella uit Oost-Cappel. Christianus overleed te Beveren-IJzer op 15-12-1775 en Isabella 
Petronella volgde hem al op 14-11-1776. 

19. jaeque ALLACKER 

(H)Allacker Jacobus Joannes ° Beveren-IJzer op 8-05-1736. Hij huwde te Beveren-IJzer op 6-05-1766 met Camu 
Catharina Theresia ° Beveren-IJzer 30-07-1733. Jacobus Joannes overleed te Beveren-IJzer op 31-01-1818, 82 j. 
oud. 

20. jaque COENE 

Coene Jacobus Cornelius, is geboren te Krombeke. Hij huwde te Beveren-IJzer op 13-02-1770 met Lansweert Maria 
Theresia geboortig van Stavele. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Coene”)  
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21. jean LEPE 

Lepé Joannes Baptiste, is geboren te St-Jan Poperinge. Hij huwde te Beveren-IJzer op 2-03-1756 met Thoma Maria 
Magdalena, geboortig van Bambeke (Fr). Joannes Baptiste overleed te Beveren-IJzer op 2-05-1786. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Ryckeboer”) 

22. Vincent DEROUSSEN 

Roussen Vincent Cornelis, is geboren te Killem (Fr). 1ste huwelijk te Killem op 26-05-1762 met (De)Fraeye Agnes, 
eveneens geboren te Killem. Zij overleed te Beveren-IJzer op 10-05-1778, 36 j. oud. 2de huwelijk met Decra Maria 
Cornelia Theresia, geboren te Reninge. Zij overleed te Beveren-IJzer op 8-08-1781, 30 j. oud. 3de huwelijk met 
Butseraen Maria Constantia, geboren te Killem en overleden te Beveren-IJzer op 2-01-1787, 34 j. oud.  

23. toes BRUWAEURD 

De voornaam is onduidelijk om hier een verband te kunnen leggen 

24. pierre BOUCQRIJ 

Boucry Pierre François, is geboren te St-Floris (Fr) op 8-11-1730. Hij huwde te Herzeele (Fr) op 28-05-1765 met 
Deconinck Isabelle Constance, geboren te Herzeele (Fr) op 29-05-1743. Pierre François en zijn echtgenote 
overleden te Beveren-IJzer; hij op 24-06-1811, zij op 5-03-1813. Landbouwers op de Kasteelhoeve. 

25. chateau de Mr KOTZ 

de Codt Henri (°Ieper 22-09-1725 - † Ieper 6-01-1775) huwde te Ieper op 12-07-1756 met Merghelynck Marie 
Madeleine (° Ieper 8-05-1731 - † ). Hij is eigenaar van de Kasteelhoeve.  

Hun dochter Amélie Louise (° Ieper 2-02-1770 - † 1-09-1812) huwt te Tournai 7-10-1793 met Iweins François Jean 
(° Tournai 22-09-1762 - † Tournai 12-02-1852) die de volgende eigenaar van de Kasteelhoeve wordt. 

(Op de Popp-kaart gekend als “le Chateau Ferme”) 

Wetenswaardigheid: https://www.dekroniekenvandewesthoek.be/het-spook-van-beveren-aan-den-ijzer/ 

26. antoine DESAGERS 

Desagher Antonius, is geboren te Haringe op 1-04-1730 (“Dezagher” in doopakte). Hij huwde te Haringe op 28-09-
1756 met Lefever (Lefevre) Maria Francisca, geboortig van Steenvoorde (Fr). Hij overleed te Beveren-IJzer op 2-
05-1782, 52 jaar oud.  

27. La veuve pieter LEFEVRE 

Wellicht (onder voorbehoud) Petrus Judocus Defever, zoon van Judocus, geboren in Lo en overleden in Beveren-
Ijzer op 22-03-1763. Hij huwde een eerste maal in Beveren-Ijzer op 11-12-1742 met Maria Joanna Goetgeluck, 
(weduwe van Franciscus Platevoet), overleden in Beveren-Ijzer op 18-01-1747. Hij huwde een tweede maal in 
Beveren-Ijzer op 20-02-1748 met Maria Francisca Demersseman uit Haringe, aldaar geboren rond 1719 en overleden 
in Beveren-Ijzer op 16-03-1784. Allen werden in de kerk van Beveren-Ijzer in het middenkoor begraven. 

28. jacobus BLONDEEL, cabaret 

Blondeel Jacobus Franciscus, is geboren te Proven op 17-11-1739. Hij huwde met Lejeune Maria Anna, geboortig 
van Hondschoote (Fr).  

Het betreft hier de herberg genaamd “haegedoorne”. In het Stadsarchief van Veurne (SAV) onder het nummer 
944, bevindt er zich een aanvraag van Jacobus Blondeel, om de herberg, na een leegstand van 7 à 8 jaren, te 
heropenen. Na negatieve adviezen, krijgt hij op 9-05-1770 hiervoor toch toelating.  

Wetenswaardigheid : Op 1 floréal an 10 (21-04-1802) werd een kind van het vrouwelijk geslacht gevonden 
bij de herberg genaamd “den haegedoorne”, meer bepaald tegen de muur van de schuur gebruikt door 
Petrus Jacobus Demersseman, landbouwer. De vondelinge kreeg de naam Dieudonnée Haegedoorne. 

29. Cornelis BILIARD 

Billiaert Cornelis, is geboren te Hondschoote (Fr). Hij is gehuwd met Vermeersch Isabella, geboortig van Stavele. 

30. Charle maieux, BOULANGER 

Mahieu Carolus Benedictus, is geboren in Reningelst. Hij huwde te Beveren-IJzer op 21-11-1769 met Cloedt 
Theresia Constantia, geboren te Beveren-IJzer op 13-01-1743. Carolus en Theresia overleden te Beveren-IJzer 
respectievelijk op 22-08-1804 en 23-04-1806. 
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Detail van de kaart, grondgebied Beveren-IJzer  Situering op de Ferrariskaart (ca. 1777) 

 

 

 

Situering op de Popp-kaart 
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FOTO VAN DE “TONEELKRING DER BEVERENSCHE VRIENDEN” DATERING : 
OMSTREEKS 1906  

WERNER GOUSSEY 

 

1. De Backer Joseph-Leopold (° Beveren-IJzer 1-05-1880 – † Poperinge 1-07-1973), veldwachter, gehuwd met 
Deschrevel Marie (° R-H 30-04-1883 - † R-H 21-02-1947). 

2. Maeyaert Jozef (° Staden 30-01-1884 - † ) 

3. Ooghe Henri (° Beveren-IJzer 14-07-1856 – † Beveren-IJzer 16-12-1928), metser/herbergier, gehuwd te Stavele 
2-08-1882 met Vannobel Emma Maria (° Stavele 11-11-1864 - † Beveren-IJzer 4-02-1940).  

Het uithangbord van deze herberg was “IN DE NACHTEGAAL”. 

Tijdens WO I kreeg deze herberg de bijnaam “de 14 billekes”.  

Het gezin telde 7 dochters, vandaar de naam “de 14 billekes”, beweren sommigen. Een andere theorie is dat 
het gaat om de moeder en de 6 oudste dochters. Meer aannemelijk gezien de jongste dochter Yvonne slechts 
10 jaar was bij het begin van WO-I.  

4. Lips Camiel Theophile (° Beveren-IJzer 25-09-1864 – 
† Deurne Zuid 22-10-1933),  schoenmaker, gehuwd te 
Beveren-IJzer 26-04-1893 met Wemaere Emilie Leonie (° 
Alveringem 27-03-1869 - † Borgerhout 20-05-1959), 
herbergierster, Plaatshoek 13 in 1900.  

5. Theuninck Arsenius Hieronimus (° Beveren-IJzer 15-
12-1872 – † Beveren-IJzer 22-05-1953), gehuwd te 
Beveren-IJzer 13-05-1903 met Debacker Felicie Maria 
Cornelia (° Beveren-IJzer 21-08-1884 - † Poperinge 10-
10-1971). 

6. Onbekend. 

7. Lips Florentius Cornelius (° Beveren-IJzer 2-01-1867 
– † Vinkem 8-10-1925), kleermaker, gehuwd te Beveren-
IJzer 27-11-1890 met Pouchele Juliana Amelia (° 
Izenberge 8-12-1866 - † ). 

8. Vienne Gustavus Cornelius (° Beveren-IJzer 10-09-1870 - ? ), kleermaker, gehuwd te Beveren-IJzer 20-05-1896 
met Decroos Lucia Octavia Cornelia (° Beveren-IJzer 10-05-1873 - † ). 

9. Hollevoet Gery (° Krombeke 29-07-1881 - † ), fs Jan, boekhouder van de toldienst. Op 2-06-1904 vertrokken 
naar Zele.  

10. Van Poucke X……. (schoolmeester ?). 

11. Wicke Fidelis Amandus (° Beveren-IJzer 28-08-1843 - † ?), commissionaris in vlas/herbergier, gehuwd 
Beveren-IJzer 29-09-1880 met Ganne Ida Maria (° Beveren-IJzer 4-04-1850 - † Kortrijk 12-06-1906). Het 
uithangbord van de herberg was “A L’ANGE D’OR”, later werd het “IN DE SMISSE”, om in 1933 “IN DE WITTE HEN” 
te worden. Dit pand, gelegen naast de woning van de weduwe Cnockaert-Regheere, werd rond 1975 gesloopt 
omwille van de wegverbreding. 

12. Hollevoet Petrus Joannes (° Ramskapelle 4-02-1854 - † Beveren-IJzer 3-09-1915), klerk bij Notaris Peel, 
gehuwd te Izenberge 22-09-1880 met Rubben Emma Maria Florentia (° Izenberge 14-10-1859 - † ). 

13. Tahon Joseph Alphonsius (° Beveren-IJzer 3-04-1875 – † Beveren-IJzer 23-05-1950), gemeentesecretaris, 
gehuwd te Beveren-IJzer 31-05-1904 met Maeyaert Irma Maria (° Staden 5-09-1882 - † Beveren-IJzer 22-02-1970), 
de zus van Maeyaert Jozef (hierboven). 
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INTERESSANTE PUBLICATIE:  

DIKSMUIDE EN DE GEMEENTEN AAN DE IJZER – WEDEROPBOUW 1919-1920 

DOOR ARCHIVARIS CHRIS VANDEWALLE & HISTORICUS SIMON AUGUSTYN 

Na de Eerste Wereldoorlog lag de Westhoek in puin. 
Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de streek 
krabbelde recht. In tien jaar tijd herrees de Westhoek als 
een Feniks uit zijn as. Tegen het einde van de jaren 
twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Die 
wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de 
Westhoek. Met het project Feniks2020 wordt de 
wederopbouw in grote en kleine verhalen weer tot leven 
gebracht. 

Voor het eerst wordt de geschiedenis van de 
wederopbouw van Diksmuide en de IJzerstreek gebundeld 
in een overzichtelijk boek. In ‘Diksmuide en de 
gemeenten van de IJzer - Wederopbouw 1919-1929’ staat 
het herstel van de stad, de omliggende dorpen en de 
landbouw centraal, maar gaat ook aandacht naar de 
inwoners van de streek. De mensen die de regio uit het 
niets weer opbouwden. Het stadsarchief werkte dit 
boeiende boek uit. Het boek met 352 pagina’s (22 x 27 
cm) is uitgebreid geïllustreerd met unieke foto’s. 

Kostprijs boek: 20 euro 

Verzendingskosten: 10 euro (afhalen mogelijk in het Stadsarchief/Stadhuis) 

Bestel uw exemplaar digitaal: https://www.diksmuide.be/.../bestelformulier---boek...  

Klik verder op de link voor reservatie en bestelling.  

Te koop bij op het Stadhuis (onthaalbalie) of de Dienst voor Toerisme (Grote Markt 6) van Diksmuide.  
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