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DE FAMILIE DUCLOS (VEURNE)
JOERI STEKELORUM
Op 25 juni 1749 doet ene Nicolais du Clos, postmeester van paarden en koopman in wijnen te Veurne, een aanvraag
(bron: Stadsarchief Veurne, Oud Archief nr. 343 f. 328bv-330v) bij het magistraat van de stad en kasselrij Veurne,
met name “dat hy suppliant sigh geerne soude geneiren met het logieren ende herberghen van passanten ende
aen de selve midtsgaeders aen d’inwoonders deser stede te venten ende debitteeren wyn, bier ende andere
liqueuren, emmers de selve te tracteeren gelyck alle hostelliers verobligiert syn te doen”. Hij vraagt dus de
toelating om een hostelrie te mogen inrichten in de stad Veurne waarbij hij overnachting wil aanbieden, evenals
het schenken van wijn en likeuren. Hij wil zich daarbij conformeren aan de bestaande regelgeving, met name aan
de politieke ordonnantie (31.08.1639 en 14.09.1712) over het houden van hostelryen. Hij motiveert bovendien
zijn aanvraag als volgt: “te decken drye bedden ende ses peirden te houden, waerby noch gheconsidereert dat de
fonctie van postmeester van peerden den supplliant noodtsaeckt ende verobligiert van ghedeurighlyck eene
merckelycke partie van peirden ende tot dies de noodighe stallen t’onderhouden ende te gebruycken by t’welcke
niemant eenige prejuditie ofte schaeden lyden en can, te meer aengesien den suppliant syn wynmagazyn separaet
ende buyten syn huys is houdende ende t’allen tyde subiet is aen de retrouve ende invont die de pachters van
t’stats octroy sullen believen te nemen”.
Het magistraat vroeg hierover diverse adviezen. Eerst en vooral van het ambacht van de herbergiers van Veurne.
Zij waren blijkbaar niet erg happig om een niet lid toelating te verlenen, gezien ze een tegenstrijdigheid met de
ordonnantie opmerkten: “niet validelyck te connen toestemmen, in den tydt dat het gonne door hem by requeste
verpaght, t’eenemael is incompatible met syne commercie als coopman van wynen”. Het advies werd verleend
op 26 juni 1749 door deken Joannes Denys en de leden J. Vanloo, Frans Matsaert, Joannes Boeckx, M. Vandeputte,
P(iete)r Devisscher, Mattheus Bernaert, P(iete)r Declercq, J.B. Watisset, P(iete)r Jacobus Bostyn, Frans
Coolenbrant en Frans Leenman.
De volgende in de rij om advies te geven was de luitenant-baljuw J.B. Allemeesch. Ook hij verwijst expliciet naar
de ordonnanties van 1639 en 1712 waarbij het “is verboden aen de wynstekers ofte wynvercoopers woonende
binnen deste stadt eenigh volck in hemlieden huyse saete te verleenen en ghelaeghwys te laeten dryncken, als
oock eenighe wyn by cannen ofte stoopen te laeten haelen ofte venten op de boete van t’sestigh ponden par(isi)s”.
Hij haalt er bovendien nog twee plakkaten bij, met name deze van 22 juni 1589 en 1 juli 1616 die stelt dat het
niet “te permitteeren eenighe hosteliers ofte herberghen te houden dan de gonnen noodigh zyn naer advenante
van het gemeente van de stadt ofte dorp”. Hij liet wel het oordeel aan het magistraat die moest oordelen “offer
nogh eenige herbergen binnen dese stadt noodigh zyn, en of uwe edelheden van intentie syn van hunnen politicque
ord(onnanti)e te vernietighen”…
De pachter van het octrooi op bier en wijn, Mercello, verklaarde op 26 juni “que le s(ieur) Du Clos, maitre des
postes en cette ville, luy a payé les droits de ville suivant la taxe tant de l’une, que de l’autre boisson jusqu’à ce
jour, le tout sans aucune de finalité de sa part”.
Ten slotte was er de ontvanger van de domeinen Richard die op 2 juli 1749, in naam van de heer Dieu pachtergeneraal van de domeinen, verklaarde dat Duclos zijn wijnmagazijn inderdaad buiten zijn woning gelegen was en
hij geen bezwaar heeft tegen de aanvraag.
Na deze adviesronde kan Nicolas Duclos zijn wederwoord geven. Hij meent te weten dat op de vergadering van
het ambacht van herbergiers het enkel Vandeputte was die tegen de aanvraag was omwille van strijdigheid met
de ordonnantie; hij stelt bovendien dat het niet de bedoeling is om te verkopen bij zin wijnmagazijn, maar wel
op een andere plaats waar de hostelerie is en hij bovendien nu reeds de kantine van het garnizoen open houdt.
Op 5 juli geeft het magistraat de toelating mits Duclos lid wordt van het ambacht van de herbergiers en het advies
van de ontvanger van de domeinen wordt gevolgd.
***
De aanvrager, Nicolas Duclos, was een Fransman, geboren op 15 maart 1701 in La Falaise, een kleine gemeente
langs de Seine, een 50-tal kilometer ten westen van Parijs. Op 13 oktober 1745 wordt hij poorter van de stad en
de kasselrij Veurne. Hij moet dus minstens een jaar voordien reeds in de stad zijn komen wonen. Op 7 juli 1744
vielen de Franse troepen de in de sinds 1713 Oostenrijkse Nederlanden gelegen stad Veurne binnen: het garnisoen
capituleerde den 10en, den coninck die alsdan was tot Dunckercke arriveerde op den 13en in het camp voor
Veurne alwaer langs de poorte van Nieupoort hebbende sien defileren het garnisoen met alle d’honneurs militaire
dede zynen entrée binnen de selve stadt, alwaer in de groote kercke ghesongen wiert den te Deum (zie Colens
Jules, La guerre de 1744-1748, in La Flandre, tome 4 p. 59-78 en 203-220). Met de vrede van Aken op 18 oktober
1748 kwam hieraan een einde. Het duurde evenwel tot januari 1749 vooraleer de Franse bezettingstroepen de
Oostenrijkse Nederlanden ontruimden.
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Doopakte van Nicolas Duclos, La Falaise, 15-03-1701
Nicolas was het twaalfde kind van wijnbouwer Charles Duclos (La Falaise, 1654-1720) en het vierde kind van zijn
derde echtgenote Marie Leroux. Enkele dagen nadat hij poorter van Veurne werd, huwt hij in de Sint-Niklaaskerk
van Veurne met Marie Jeanne Pieternelle Verleure, weduwe sinds 1727 van procureur Francois L’Abé. Zij werd
geboren in Duinkerke op 13 oktober 1705 als dochter van Michael Verleure en Petronille Clabots.
Het echtpaar Duclos-Verleure worden aldus de stamouders van een nageslacht, die twee gekende nakomelingen
zou tellen: kanunnik Adolf Duclos en madame Arlette Duclos, liberaal gemeenteraadslid en schepen te Poperinge,
volksvertegenwoordiger en provincieraadslid.
Nicolas Duclos overleed in Veurne op 8 januari 1762 en werd twee dagen nadien begraven in de Sint-Niklaaskerk.
Zijn echtgenote overleed in Nieuwpoort op 11 december 1779.
Kinderen van Nicolas en Marie:
1 Nicolaus Guilielmus Duclos, geboren op 05-09-1746 in Veurne. Volgt II-a.
2 Ludovicus Eugenius Duclos, geboren op 06-12-1747 in Veurne en er overleden op 05-03-1748.
3 Joanna Maria Duclos, geboren op 07-12-1748 in Veurne en er overleden op 12-01-1749.
4 Ludovicus Franciscus Duclos, geboren op 14-03-1751 in Veurne. Volgt II-b.
5 Maria Josepha Duclos, geboren op 11-05-1753 in Veurne er overleden op 11-06-1753.
II-a Nicolaus Guilielmus Duclos is geboren op 05-09-1746 in Veurne, zoon van Nicolas Duclos (zie I) en Marie Jeanne Pieternelle
Verleure. Nicolaus is overleden op 02-11-1789 in Veurne, 43 jaar oud. Nicolaus trouwde met Agneta Petronilla Renier. Agneta
is geboren in Duinkerke, dochter van Jean Baptiste Renier en Joanna Petronille Clothilde Clarebout. Agneta is overleden op
27-07-1798 in Veurne.
Kinderen van Nicolaus en Agneta:
1 Maria Joanna Agneta Duclos, geboren op 21-03-1770 in Veurne en er overleden op 03-06-1770.
2 Ludovicus Franciscus Joannes Duclos, geboren op 08-04-1773 in Veurne. Volgt III-a.
3 Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos, geboren op 03-10-1775 in Veurne. Volgt III-b.
4 Michael Benedictus Duclos, geboren op 20-07-1781 in Veurne en er overleden op 08-10-1783
II-b Ludovicus Franciscus Duclos is geboren op 14-03-1751 in Veurne, zoon van Nicolas Duclos (zie I) en Marie Jeanne
Pieternelle Verleure. Ludovicus is overleden op 13-08-1794 in Veurne, 43 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1794 in Veurne
(Sint-Walburga). Ludovicus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1775 met Joanna Francisca Wangermain, ongeveer 29
jaar oud. Joanna is geboren op 14-01-1746 in Hondschoote, dochter van Jean Baptiste Wangermain en Isaballa Francisca
Coulier. Joanna is overleden op 05-11-1803 in Veurne, 57 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Joanna:
1 Maria Joanna Duclos, geboren op 11-07-1776 in Veurne en er overleden op 06-06-1842, 65 jaar oud. Maria trouwde,
28 jaar oud, op 03-07-1805 in Veurne met Philippus Franciscus Delanghe, 21 jaar oud, geboren op 01-02-1784 in
Veurne, zoon van Philippus Jacobus Delanghe en Monica Barbara Idou. Philippus is overleden op 27-11-1845 in Veurne,
61 jaar oud. Beroep: traiteur.
2 Ludovicus Josephus Nicolaus Duclos, geboren op 03-04-1778 in Veurne. Volgt III-c.
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3 Josephina Agneta Maria Duclos, geboren op 07-09-1780 in Veurne, overleden op 14-09-1840 in Gent in de Bijloke,
60 jaar oud. Josephina trouwde, 28 jaar oud, op 08-02-1809 in Gent met Joannes Baudouinus Gavel, 24 jaar oud.
Joannes is geboren op 12-10-1784, zoon van Baudouin Gavel en Catharina Petronilla Piersens. Joannes is overleden
vóór 1820, ten hoogste 36 jaar oud. Beroep: behanger-garnierder.
4 Josephus Melchior Duclos, geboren op 04-01-1783 in Veurne en er overleden op 12-05-1784.
5 Catharina Coleta Duclos, geboren op 24-11-1784 in Veurne en overleden op 22-01-1833 in Gent, 48 jaar oud. Beroep:
naaister. Ongehuwd.
6 Henricus Josephus Duclos, geboren op 20-12-1789 in Veurne. Henricus is overleden na 1812, minstens 23 jaar oud.
Van zijn overlijden, noch nakomelingen, vonden we tot nu toe enig spoor.
III-a Ludovicus Franciscus Joannes Duclos is geboren op 08-04-1773 in Veurne, zoon van Nicolaus Guilielmus Duclos (zie II-a)
en Agneta Petronilla Renier. Ludovicus is overleden op 25-07-1808 in Veurne, 35 jaar oud. Beroep: dagloner/werkman.
Ludovicus trouwde, 25 jaar oud, op 08-02-1799 in Veurne met Genoveva Susanna D’Hulst, 26 jaar oud. Genoveva is geboren
op 10-11-1772 in Alveringem, dochter van Josephus D’Hulst en Mildra Constantia Duyck. Genoveva is overleden op 12-08-1828
in Veurne, 55 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Genoveva:
1 Jaques Benoit Edouard Duclos, geboren op 08-06-1800 in Veurne. Volgt IV-a.
2 Louis Francois Charles Duclos, geboren op 21-01-1803 in Veurne. Volgt IV-b.
3 Rosalie Genovieve Duclos, geboren op 25-10-1805 in Veurne en er overleden op 05-06-1806.
4 Honorine Albertine (Josephine) Duclos, geboren op 08-09-1807 in Veurne. Josephine is overleden na 1815.

III-b Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos is geboren op 03-10-1775 in Veurne, zoon van Nicolaus Guilielmus Duclos
(zie II-a) en Agneta Petronilla Renier. Josephus is overleden op 30-09-1843 in Veurne, 67 jaar oud (inventaris na overlijden
opgemaakt door notaris F.X. Ghewy te Veurne (63/1843, 16-17 & 20 november). Beroep:
apotheker.
Josephus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-08-1797 in Veurne met Maria Theresia Peellaert, 18 jaar oud,
geboren op 14-10-1778 in Veurne, dochter van Benignus Josephus Peelaert en Maria Magdalena
Doncker. Maria is overleden op 21-10-1820 in Veurne, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 18-05-1822 in Veurne met Joanna Clara Josepha Declercq, 29 jaar oud, geboren op 12-05-1793
in Veurne, dochter van Petrus Jacobus Declercq en Isabella Clara Moens. Joanna is overleden op 05-07-1858 in Veurne, 65 jaar
oud. Joanna is weduwe van Engelbertus Jacobus Demolder (ovl. 1821).

Kinderen van Josephus en Maria:
1 Natallie Anne Duclos, geboren op 03-11-1799 in Veurne en overleden op 31-03-1840 in Lille (F). Beroep:
drankenhandelaarster. Natallie: (1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1822 in Veurne met Franciscus Joannes
Depoorter, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 25-01-1799 in Nieuwpoort, zoon van Franciscus Xaverius Depoorter
en Anna Maria Dewilde. Franciscus is overleden op 30-04-1830 in Kortrijk, 31 jaar oud. (2) trouwde, 31 jaar oud, op
04-05-1831 in Doornik met Jean Baptiste Lestarquit, 28 jaar oud. Jean is geboren op 04-11-1802 in Vaulx, zoon van
Eloi Joseph Lestarquit en Marie Augustine Wuibaux.
2 Pierre Joseph Benigne Duclos, geboren op 25-12-1800 in Veurne en er overleden op 04-05-1802.
3 N. Duclos, levenloos geboren kind, geboren op 03-02-1805 in Veurne.
4 Pauline Catherine isabelle Cecile Duclos, geboren op 30-04-1807 in Veurne en er overleden op 01-04-1823 in
Veurne, 15 jaar oud.
5 Hortense Narcisse Rose Flore Duclos, geboren op 27-12-1811 in Veurne.
6 Desire Henri Pierre Joseph Duclos, geboren op 08-02-1816 in Veurne. Volgt IV-c.
7 Amelia Joanna Duclos, geboren op 27-03-1834 in Veurne en er overleden op 26-11-1835 in Veurne.
Kinderen van Josephus en Joanna:
8 Edmundes Josephus Duclos, geboren op 01-11-1823 in Veurne. Volgt IV-d.
9 Victor Augustus Duclos, geboren op 21-03-1825 in Veurne. Volgt IV-e.
10 Zelia Joanna Duclos, geboren op 05-05-1826 in Veurne en er overleden op 16-09-1826.
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11 Edouardus Seraphinus Duclos, geboren op 28-11-1827 in Veurne. Volgt IV-f.
12 Zelia Joanna Duclos, geboren op 06-01-1831 in Veurne. Zelia is overleden op 19-04-1904 in Veurne, 73 jaar oud.
Zelia trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1857 in Veurne met Henricus Carolus Nootaert, 27 jaar oud. Henricus is geboren
op 25-10-1829 in Veurne, zoon van Henricus Nootaert en Henrica Constantia Vandenberghe. Henricus is overleden in
1903 in Veurne, 74 jaar oud. Beroep: schoenmaker.
13 Leopoldus Josephus Duclos, geboren op 02-06-1832 in Veurne. Volgt IV-g.
III-c Ludovicus Josephus Nicolaus Duclos is geboren op 03-04-1778 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Duclos (zie II-b)
en Joanna Francisca Wangermain. Ludovicus is overleden op 20-05-1845 in Brugge, 67 jaar oud. Beroep: kleermaker.
Hij was een oud-soldaat van Napoleon: in dienst getreden in januari 1799 in het 71ste Linieregiment, vervolgens in het 35ste
regiment Infanterie om te eindigen bij de Grenadiers van de fameuze Garde Impérial (24 mei 1807). Hij maakte de campagnes
mee in Oost-Europa van 1799 tot 1802, van 1803-1805 streed hij in Batavië om vanaf 1806 deel uit te maken van La Grande
Armée in Italië (1806), Spanje (1808), Duitsland (1809) en Rusland (1812). Op 10 december 1813 wordt vermoed dat hij in
Rusland werd gevangen genomen.
Ludovicus:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 11-10-1819 in Veurne met Joanna Theresia Fournier, 34 jaar oud. Joanna is geboren op 15-081785 in Veurne, dochter van Andreas Fournier en Isabella Clara Bonte. Joanna is overleden op 28-01-1821 in Veurne, 35 jaar
oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 30-04-1821 in Veurne met Theresia Albertina Pollinghel, 46 jaar oud. Theresia is geboren op 0104-1775 in Oeren, dochter van Franciscus Pollinghel en Isabella Clara Six. Theresia is overleden op 05-06-1837 in Veurne, 62
jaar oud.
(3) trouwde, 59 jaar oud, op 04-09-1837 in Veurne met Maria Theresia Joanna Cloet, 54 jaar oud. Maria is geboren op 11-051783 in Veurne, dochter van Carolus Eugenius Cloet en Joanna Theresia Billiet. Maria is overleden op 23-12-1874 in Veurne, 91
jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Joanna:
1 Maria Theresia Duclos, geboren op 17-07-1820 in Veurne. Maria is overleden op 18-08-1901 in Veurne, 81 jaar oud.
Maria bleef ongehuwd.
2 N. Duclos, levenloos geboren zoon, geboren op 28-01-1821 in Veurne.
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IV-a Jaques Benoit Edouard Duclos is geboren op 08-06-1800 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Joannes Duclos (zie IIIa) en Genoveva Susanna D’Hulst. Jaques is overleden op 21-03-1841 in Veurne, 40 jaar oud. Beroep: tabakswerker.
Jaques:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 23-09-1830 in Lo met Josephina Victoria Demeersseman, 24 jaar oud. Josephina is geboren op
18-05-1806 in Lo, dochter van Petrus Joannes Demeersseman en Carolina Amelia Dequidt. Josephina is overleden op 15-111835 in Veurne, 29 jaar oud (oorzaak: kinderbed).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 27-01-1836 in Veurne met Catharina Coletta Moeneclaey, 37 jaar oud. Catharina is geboren op
26-12-1798 in Izenberge, dochter van Gabriel Joannes Moeneclaey en Maria Theresia Becuwe. Catharina is overleden op 30-111850 in Brugge, 51 jaar oud.
Kinderen van Jaques en Josephina:
1 Josephus Leopoldus Duclos, geboren op 21-01-1832 in Veurne en er overleden op 13-02-1832.
2 Paulina Josephina Duclos, geboren op 28-01-1833 in Veurne. Paulina is overleden op 20-04-1861 in Veurne, 28 jaar
oud. Beroep: werkster. Zij krijgt een dochter Rosalia Sophia, geboren in 12-1857 en overleden op 12-02-1858 in Veurne.
3 Maria Sophia Duclos, geboren op 25-01-1834 in Veurne en er overleden op 17-02-1834.
4 Carolus Ludovicus Josephus Duclos, geboren op 30-01-1835 in Veurne en er overleden op 01-04-1835.
5 N. Duclos, levenloos geboren dochter, geboren op 14-11-1835 in Veurne.
Kinderen van Jaques en Catharina:
6 Celestina Desiree Duclos, geboren op 19-06-1837 in Veurne en er ongehuwd overleden op 05-02-1909.
7 N. Duclos, levenloos geboren kind, geboren op 07-11-1838 in Veurne.
IV-b Louis Francois Charles Duclos is geboren op 21-01-1803 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Joannes Duclos (zie IIIa) en Genoveva Susanna D’Hulst. Louis is overleden op 10-11-1866 in Jabbeke, 63 jaar oud. Beroep: timmerman.
Louis trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1835 in Jabbeke met Coleta Borgoo, 24 jaar oud. Coleta is geboren op 07-04-1811 in
Jabbeke, dochter van Casimirus Borgoo en Maria Anna Deleu. Coleta is overleden op 09-05-1887 in Jabbeke, 76 jaar oud.
Kinderen van Louis en Coleta:
1 Joannes Duclos, geboren op 18-06-1836 in Jabbeke en er overleden op 08-07-1906, 70 jaar oud. Joannes bleef
kinderloos. Beroep: schoenmaker. Joannes trouwde een eerste maal, 53 jaar oud, op 29-01-1890 in Jabbeke met
Victoria Vanhessche, 58 jaar oud. Victoria is geboren op 09-04-1831 in Jabbeke, dochter van Joannes Vanhessche en
Marianne Vermeulen. Victoria is overleden op 23-06-1893 in Jabbeke, 62 jaar oud. Joannes hertrouwde, 58 jaar oud,
op 26-07-1894 in Jabbeke met Ludovica Wanket, 48 jaar oud. Ludovica is geboren op 04-03-1846 in Jabbeke, dochter
van Godefridus Wanket en Julie De Simpel. Ludovica is overleden na 1906, minstens 60 jaar oud.
2 Edouard Duclos, geboren op 18-06-1838 in Jabbeke en er ongehuwd overleden op 30-11-1917.
3 Carolus Duclos, geboren op 12-11-1839 in Jabbeke en er ongehuwd overleden op 17-03-1910. Beroep: schoenmaker.
4 Sophia Duclos, geboren op 14-04-1842 in Jabbeke en er overleden op 31-07-1867.
5 Ludovicus Duclos, geboren op 10-02-1845 in Jabbeke en er overleden op 12-04-1894, 49 jaar oud. Beroep:
schoenmaker en herbergier. Ludovicus trouwde, 41 jaar oud, op 26-01-1887 in Jabbeke met Leonia Baltens, 23 jaar
oud. Leonia is geboren op 12-03-1863 in Oedelem, dochter van Eduardus Baltens en Virginia Devriendt. Leonia is
overleden op 16-07-1945 in Oostende, 82 jaar oud. Het koppel kreeg twee zoons en drie dochters. Zonder mannelijke
nakomelingen.
6 Amandus Duclos, geboren op 02-05-1847 in Jabbeke en er overleden op 22-06-1865, 18 jaar oud. Beroep:
timmerman.
7 Joseph Duclos, geboren op 18-12-1849 in Jabbeke. Joseph is overleden op 12-04-1874 in Brugge, 24 jaar oud. Joseph
bleef kinderloos. Beroep: schoenmaker. Joseph trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1873 in Jabbeke met Maria Louisa
Vandevannet, 22 jaar oud. Maria is geboren op 02-07-1851 in Loppem, dochter van Frans Vandevannet en Catharina
Vanhee.
8 Petrus Duclos, geboren op 02-01-1853 in Jabbeke en er overleden op 01-04-1889, 36 jaar oud. Beroep: timmerman.
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1879 in Jabbeke met Eugenia Doom, 24 jaar oud. Eugenia is geboren op 05-061855 in Jabbeke, dochter van Joannes Doom en Rosalia Houvenaeghel. Eugenia is overleden op 13-09-1924 in SintAndries, 69 jaar oud. Eugenia trouwde later op 23-03-1892 in Jabbeke met Augustus Cobbaert (1857-1917). Het koppel
kreeg twee zoons en twee dochters, waarvan nog naamdragers als afstammeling in leven zijn (regio Brugge).
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IV-c Desire Henri Pierre Joseph Duclos is geboren op 08-02-1816 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus
Duclos (zie III-b) en Maria Theresia Peellaert. Desire is overleden op 06-06-1882 in Brugge, 66 jaar oud. Beroep: apotheker.
Desire trouwde, 22 jaar oud, op 07-11-1838 in Brugge met Hortense Justine Bogaert, 27 jaar oud. Hortense is geboren op 2609-1811 in Brugge, dochter van Joannes Franciscus Bogaert en Anna Carolina Verhaeghe. Hortense is overleden op 01-01-1892
in Pervijze, 80 jaar oud, in de pastorie bij haar zoon Adolphe.
Kinderen van Desire en Hortense:
1 N. Duclos, levenloos geboren zoon, geboren op 21-05-1840 in Brugge.
2 Adolphe Juliaan Duclos, geboren op 31-08-1841 in Brugge en er overleden op 06-03-1925, 83 jaar oud. Zie zijn
biografie hierna.
3 Marie Josephine Duclos, geboren op 16-03-1843 in Brugge en er ongehuwd overleden op 22-12-1921.
4 Anna Marie Francoise Duclos, geboren op 18-12-1850 in Brugge en er overleden op 13-07-1863.
5 Joseph Desire Duclos, geboren op 10-06-1853 in Brugge. Joseph is overleden op 30-12-1914 in Oostende, 61 jaar
oud. Hij is begraven op 04-01-1915 in Oostende, Sint-Pieter & Pauluskerk. Joseph bleef ongehuwd. Hij was priester
(01-10-1875 leraar zang aan de Normaalschool van Torhout; priester gewijd 10-06-1876 met eremis te Torhout op 0106-1876, Muziekschool Lemmens in Mechelen 1879-1880, onderpastoor OLV Poperinge december 27-12-1880;
onderpastoor Sint-Pieters & Paulus Oostende 24-05-1886, ontslag 18-07-1888)

Kanunnik Adolphe Duclos
Adolphe Duclos was de zoon van de Brugse apotheker Desiderius Pieter Hendrik Cornelis Duclos, geboren op 11 februari 1816
te Veurne. Zijn vader was een van de oprichters van de Katholieke partij van Brugge. Zijn moeder Hortense Bogaert, werd
geboren in de Kuipersstraat te Brugge op 26 september 1811. Zij stamde uit verschillende generaties drukkers. Zij was de
kleindochter van de stichter van de 'Gazette van Brugge'.
Duclos liep school in het atheneum van Brugge, vervolgens in het college van Ieper en vanaf de vierde middelbare in SintLodewijkscollege in Brugge. In de retorica 1859-60 had hij de priester en taalkundige Leonard Lodewijk De Bo (1826-1885) als
leraar.
In oktober 1860 trad hij binnen in het Klein Seminarie in Roeselare. In 1861 vervolgde hij zijn studie aan het groot-seminarie
in Brugge, en leerde toen Guido Gezelle kennen. Op 10 juni 1865 werd hij priester gewijd en aansluitend leraar benoemd in
het West-Vlaamse Torhout. Vanaf 1868 was hij ondersecretaris en 'bewaarder van de relikwieën' in het bisdom en in 1884 werd
hij erekanunnik. In 1889 werd hij pastoor in Pervijze bij Diksmuide en in 1897 in Ieper.
Op 20 mei 1903 werd hij teruggeroepen naar Brugge. Hij verbleef in zijn neogotische woning aan de Hendrik-Consciencelaan.
Hij werd benoemd tot kanunnik van het kapittel. Op 13 december 1910 werd hij econoom opzichter van het bisschoppelijk
college en op 13 december 1911 werd hij benoemd tot kanunnik-cantor.
Op zijn doodsbrief werd vermeld : 'Kanonik-Cantor, Secretaris van het Kappitel en van het Bureel der Kerkmeesters der
hoofdkerk van Brugge, briefwisselend lid der Koninklijke Commissie van gedenkstukken, Ridder van de Leopoldorde'
In 1871 volgde Duclos Guido Gezelle op als redacteur van het weekblad Rond den Heerd (1871-1902). Gezelle had het
redacteurschap vanwege financiële en gezondheidsproblemen moeten afgeven. Met Adolf Duclos brak voor het katholieke
gezinsblad 'Rond den Heerd' een bloeiperiode aan. In 1874 was hij stichtend voorzitter van de 'Gilde van Sinte Luitgaarde',
opgericht ter ondersteuning van 'Rond den Heerd'.
In 1875 was hij initiatiefnemer en medestichter van een Brugse afdeling van het Davidsfonds. Gedurende meer dan drie
decennia zou hij in het hoofdbestuur van deze vereniging zetelen.
Duclos was ook bestuurslid en later voorzitter van de Société Archéologique de Bruges, voorloper van wat het Gruuthusemuseum
werd. Hij speelde een voorname rol in de feestelijkheden bij de onthulling in 1887 van het standbeeld ter ere van Breydel en
De Coninck, en ontwierp verschillende religieuze processies en historische stoeten.
Duclos behoorde samen met Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest tot de belangrijkste vertegenwoordigers van
het West-Vlaamse particularisme, de Vlaamse Beweging in West-Vlaanderen. Kenmerkende standpunten van deze groepering
waren het ultramontane katholicisme en de koestering van de eigen streektaal. Het Standaardnederlands werd door de
particularisten in verband gebracht met "Hollandse steriliteit" en het protestantisme. Ook de taalbemoeienissen van de in 1886
opgerichte Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde konden niet rekenen op de instemming van Duclos en c.s. die het
West-Vlaamse taaleigen wilden behouden. 'Rond den Heerd' werd een belangrijke spreekbuis voor deze beweging, totdat deze
rol rond 1880 door andere tijdschriften werd overgenomen.
Duclos speelde ook een gezaghebbende rol in de ideeën over architectuur en monumentenzorg. Voorstander van het bouwen
in 'Brugse stijl', promoveerde hij de neogotiek volgens de Engelse canons. Hij onderhield goede vriendschapsbanden met James
Weale, Jean Bethune, Jules Helbig en in Brugge met onder meer Louis Grossé en Samuel Coucke. Hij hield een uitgebreide
documentatie bij, die later in het bezit kwam van priester en historicus Michiel English en na diens dood door de provincie
West-Vlaanderen werd verworven. Duclos mengde zich in talrijke discussies over bouwen en restaureren en werd een actief lid
van de Provinciale Commissie voor monumenten.
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Het voornaamste en meest blijvende werk van Duclos is zijn Bruges, histoire et souvenirs dat, een eeuw na publicatie, nog
altijd een standaardwerk blijft over Brugge en in zijn allesomvattende ambitie ondertussen op vele punten aangevuld of
verbeterd is, maar nooit vervangen.
Een straat in Brugge - (gemeenteafdeling Sint-Pieters) draagt sinds 1949 zijn naam.
(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Duclos)

IV-d Edmundes Josephus Duclos is geboren op 01-11-1823 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Edmundes is overleden op 18-05-1877 in Veurne, 53 jaar oud. Beroep:
apotheker.
Edmundes trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1847 in Veurne met Maria Sophia Barbara Boudeweel, 19 jaar oud. Maria is
geboren op 12-02-1828 in Veurne, dochter van Petrus Boudeweel en Maria Anna Bossant. Maria is overleden op 04-03-1896 in
Oudenburg, 68 jaar oud. Maria trouwde later op 30-01-1886 in Oudenburg met Jan Francis Depraetere (1816-1895).
Kinderen van Edmundes en Maria:
1 Hectoor Isidoor Polydoor Duclos, geboren op 13-02-1849 in Veurne en overleden na 1904 in Sint-Joost-ten-Node.
Beroep: kantoorbediende. Hectoor trouwde, 33 jaar oud, op 03-01-1883 in Veurne met Maria Theresia Degraeuwe,
47 jaar oud. Maria is geboren op 01-03-1835 in Pervijze, dochter van Ludovicus Carolus Degraeuwe en Joanna
Theresia Misselyn. Maria is overleden na 1904 in Sint-Joost-ten-Node, minstens 69 jaar oud. Maria is weduwe van
Benedictus Ludovicus Coppein (ovl. 1879)
2 Gustaf Arthur Victor Duclos, geboren op 12-09-1850 in Veurne. Volgt V.
3 Zenaide Zoe Duclos, geboren op 28-12-1853 in Veurne. Zenaide trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1877 in Veurne
met Henricus Franciscus Vanzeeland, 22 jaar oud. Henricus is geboren op 02-08-1854 in Bierbeek, zoon van
Arnoldus Vanzeeland en Maria Elisa Vanbedts. Henricus is overleden na 1877 in Bierbeek, minstens 23 jaar oud.
Beroep: drogist, woonde in Vilvoorde in 1896
4 Theophile Emile Duclos, geboren op 26-03-1858 in Veurne en er overleden op 15-04-1858.

8 | jrg. 20 nr. 1

IV-e Victor Augustus Duclos is geboren op 21-03-1825 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos (zie

III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Victor is overleden op 23-10-1867 in Poperinge, 42 jaar oud. Beroep: boekdrukker.
Victor trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1848 in Poperinge met Nathalia Virginia Visage, 31 jaar oud. Nathalia is geboren op
10-05-1817 in Poperinge, dochter van Joannes Ludovicus Visage en Maria Theresia Baeckeroot. Nathalia is overleden op 2208-1887 in Poperinge, 70 jaar oud.
Kinderen van Victor en Nathalia:
1 Emerentia Maria Cornelia Duclos, geboren op 14-03-1849 in Poperinge. Emerentia is overleden op 19-10-1934 in
Tielt, 85 jaar oud. Emerentia trouwde, 31 jaar oud, op 07-09-1880 in Poperinge met Henricus Seraphinus
Brutsaert. Henricus is geboren in Pollinkhove.
2 Edmondus Victor Duclos, geboren op 05-04-1850 in Poperinge en er overleden op 15-07-1850.
3 Hemma Maria Cornelia Duclos, geboren op 29-01-1852 in Poperinge. Hemma is overleden op 01-02-1910 in
Kortrijk, 58 jaar oud. Kloosterzuster (Op 18-02-1873 ingetreden bij de Zusters Paulinen te Kortrijk, professie op 2501-1875 onder de naam Margaretha)
4 N. Duclos, levenloos geboren dochter, geboren op 14-08-1853 in Poperinge.
5 Emilius Richardus Renatus Duclos, geboren op 13-08-1855 in Poperinge en er overleden op 15-12-1855.
6 Renatus Eleodore Amatus Duclos, geboren op 12-06-1857 in Poperinge en er overleden op 04-09-1857.
7 Firminus Ludovicus Duclos, geboren op 23-07-1858 in Poperinge en er overleden op 14-08-1858.
IV-f Edouardus Seraphinus Duclos is geboren op 28-11-1827 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Edouardus is overleden op 17-04-1891 in Antwerpen, 63 jaar oud. Beroep:
kapitein en majoor in het leger (Achtste Linieregiment).
Edouardus trouwde, 44 jaar oud, op 09-01-1872 in Diest met Anna Théodorina Carolina Deprez, 30 jaar oud. Anna is
geboren op 13-01-1841 in Antwerpen, dochter van Carolus Ludovicus Deprez en Maria Cesara Eponina Cuno. Anna is overleden
omstreeks 1911 in Schaarbeek, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Edouardus en Anna:
1 Augusta Maria Hortentia Eponina Duclos, geboren op 11-09-1873 in Antwerpen. Augusta is overleden op 27-121873 in Diest, 3 maanden oud (bij haar grootouders, Cabaretstraat)
2 Augusta Emma Hortensia Eponina Maria Duclos, geboren op 27-04-1875 in Antwerpen. Augusta trouwde, 22 jaar
oud, op 15-06-1897 in Antwerpen met Augustus Petrus Maria Hyacinthus Segers, 29 jaar oud. Augustus is geboren
op 21-01-1868 in Antwerpen, zoon van Petrus Joannes Segers en Augusta Francisca Maria Cornelia Josepha Hyacintha
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Cambier. Augustus is overleden op 05-02-1902 in Antwerpen, 34 jaar oud. Beroep: bureeloverste. Augusta
hertrouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1903 in Antwerpen met Emile Albert Laurent Delsaux, 27 jaar oud. Emile is
geboren op 05-12-1875 in Grandglise (Hen.), zoon van Albert Delsaux en Caroline Joseph Dupont. Beroep: luitenant
bij het zesde linieregiment.
3 Julia Maria Adolphina Duclos, geboren op 12-04-1885 in Antwerpen en er overleden op 13-07-1889.
IV-g Leopoldus Josephus Duclos is geboren op 02-06-1832 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Leopoldus is overleden op 15-11-1895 in Oostende, 63 jaar oud. Beroep:
drukkersknecht.
Leopoldus trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1860 in Oostende met Eugenia Leopoldina Coleta Weysen, 27 jaar oud. Eugenia is
geboren op 19-04-1833 in Oostende, dochter van Joannes Franciscus Weysen en Coleta Genoveva Demoor.
Kinderen van Leopoldus en Eugenia:
1 Julius Leopoldus Victor Duclos, geboren op 31-03-1861 in Oostende en overleden op 12-04-1939 in Zevekote.
Beroep: drukkerknecht. Julius trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1885 in Oostende met Victorina Vanoverbeke, 25
jaar oud. Victorina is geboren op 14-08-1860 in Middelkerke, dochter van Josephus Vanoverbeke en Rosalia Henrion.
Zij hadden één dochter: Helena Maria Duclos, geboren op 13-07-1885 in Oostende. Helena is overleden op 08-081885 in Middelkerke, 26 dagen oud.
2 Leontina Melania Duclos, geboren op 20-12-1863 in Oostende. Leontina is overleden op 12-03-1899 in Brugge, 35
jaar oud. Leontina trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1887 in Oostende met Charles Louis Marie Gregorius, 31 jaar
oud. Charles is geboren op 21-11-1855 in Brugge, zoon van Franciscus Joannes Gregorius en Rosalia Cosman. Charles
trouwde later op 24-04-1901 in Veurne met Romania Eugenia Nootaert (geb. 1860).
3 Maria Eugenia Duclos, geboren op 01-09-1865 in Oostende en er overleden op 16-11-1866.
4 Maria Leonia Duclos, geboren op 24-12-1868 in Oostende en er overleden op 26-07-1873.
V Gustaf Arthur Victor Duclos is geboren op 12-09-1850 in Veurne, zoon van Edmundes Josephus Duclos (zie IV-d) en Maria
Sophia Barbara Boudeweel. Gustaf is overleden op 12-01-1901 in Veurne, 50 jaar oud. Beroep: drogist.
Gustaf trouwde, 29 jaar oud, op 13-11-1879 in Hondschoote met Julia Moncarey, 32 jaar oud. Julia is geboren op 09-06-1847
in Hondschoote, dochter van Jean Baptiste Moncarey en Jeanne Therese Delanote. Julia is overleden op 11-08-1932 in
Veurne, 85 jaar oud.
enig kind van Gustaf en Julia:
Guillielmus Antonius Edmondus (Guillaume) Duclos, geboren op 25-01-1881 in Veurne en er overleden op 28-061962. Beroep: apotheker. Hij trouwde met Rachel de Vallejo, geboren op 27-09-1889 in Veurne en er overleden op
04-03-1932 in Veurne, 42 jaar oud.
Zij hadden één dochter: Arlette Emilienne Duclos, geboren op 23-09-1918 in Houtem en overleden op 09-03-2010 in
Poperinge, 91 jaar oud. Arlette trouwde op 15-06-1939 in Veurne met Sylvain Lahaye, brouwer, geboren op 03-061909 in Poperinge en er overleden op 11-09-1976. Het echtpaar overleed kinderloos. Arlette Duclos was liberaal
provincieraadslid sinds 1949, liberaal gemeenteraadslid te Poperinge (sinds 1953) en liberaal volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Tielt (1968-1974). Ze was voorzitster van de Liberale Vrouwenbond, lid van het
Jeugdbeschermingscomité te Ieper en ondervoorzitter van de Liberale Mutualiteit aldaar.

Rachel de Vallejo
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Arlette Duclos “madame Arlette”

VOORSTELLING VAN NIEUWE PUBLICATIES
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IMPRESSIE VAN ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE 24-01-2020

Onze nationale voorzitter Wilfried Devoldere en onze regionale voorzitter Joeri Stekelorum ‐ overzichtsfoto met tal van leden.
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JAN VAN CANEYT WAPENT ZICH IN 1568
GABY VAN CANNEYT & JAN VAN ACKER
Jan van Caneyt wapent zich in 1568 tegen mogelijke valse beschuldigingen wegens het aanhangen van het
protestantisme in de periode van de Beeldenstorm van augustus 1566
Genealoog Arnold Preneel die in zijn stamboom verwant is met de familie Van Canneyt vond in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel, Rekenkamer, Kwitanties van Rijsel, nr. 201, twee attesten voor Jan van Caneyt, op twee
opeenvolgende dagen opgesteld:
Een attest op 25.05.1568 in het Latijn opgesteld door Guilielmus de Fraeije, pastoor van de parochiekerk van
Ardooie.
Een attest op 26.05.1568 in het Nederlands opgesteld door baljuw en schepenen van jonkheer Andries van
Claerhout, heer van Ardooie, van zijn heerlijkheid en vierschaar van Ayshove in Ardooie.
Wie was Jan van Caneyt?
In het boek Vijf eeuwen geschiedenis 1500-2000 van de familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, Koksijde,
2003, van Gaby Van Canneyt zijn de oudste sporen van de familie Van Canneyt terug te vinden in de disrekeningen
van Ardooie van de jaren 1553-1581 en een oorkonde uit 1561 uitgevaardigd door de schepenen van de heerlijkheid
Ayshove. (Marijn van Caneyt fs. Marijn was schepen deelsman van deze heerlijkheid Ayshove). Nu kunnen we deze
twee attesten van 1568 daaraan toevoegen. Op de pagina's 18-20 komt deze Jan van Caneyt ter sprake op basis
van de disrekeningen van Ardooie. We resumeren dit om de man enigszins te situeren.
Jan van Caneyt komt voor het eerst voor in 1565 en voor het laatst in 1580. Hij is een vrij bemiddelde burger. In
1565 behoort hij naast Marijn fs. Marijn van Caneyt tot de goede lieden ter hulpe ende onderhoudenesse van den
aermen in desen tyd ende winter vierentsestig. Marijn van Caneyt betaalt dan 3 pond parisis als steun aan de dis
en Jan van Caneyt 14 pond parisis.
Ook in latere disrekeningen worden hij en Marijn van Caneyt vermeld. In 1570 werd Marijn van Caneyt fs. Marijn
vergoed van houte ghecocht om den aermen bedraghent 123 pond 10 s., en in 1576 Jan van Caneyt van coope van
houte op de grote ra 59 pond parisis. Begin 1574 stond hij met iemand anders borg bij de instelling van een
jaarrente van 12 pond parisis voor de dis, te betalen op 15 augustus, door Michiel vander Helle. In de rekening van
1580-1581 zien we dat Jan van Caneyt zowel deze rente als een andere (van 8 pond parisis, namens Michiel vander
Cnock) betaalde. Hij was dus een soort zaakwaarnemer.
Het attest in het latijn van 25.05.1568
Universis et singulis presentes litteras inspecturis, Guilielmus de Fraeije, presbiter curatus ecclesię de Hardoije
Brugensis diocesis, perpetuam in christo Jesu, salutem. Cum ex iniuncto nobis officio precipue ubi requisiti
fuerimus veritatis testimonium adhibere teneamur super vita moribus et conversatione nostrorum subditorum
quorum notitiam habemus hinc est quod Joannem van Caneijt coniugatum inter ceteros nostrorum parochianorum
esse virum probum et honestum tenore presentium certificamus et attestamur nullo excommunicationis vinculo
innodatum nullaque hereticę pramtatis habe infectum sed obedientem sanctę Romanę ecclesię filium semper
fuisse et esse de presenti. Quare quid ad vos perpetrati sui sceleris gratiam nuploraturus declinaverit eiusdem
humaniter et gratiose recipere pro vestra benignitate non dedignemini in permissiorum fidem ac testimonium
chirographum consuetum presentem annexui hac 25a maij 1568 (getekend) Willem de Fraeije
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Dit document is een attest dd. 25.05.1568 door Guilielmus [= Willem] de Fraeije, pastoor van de parochiekerk van
Ardooie, bisdom Brugge. Hij verklaart dat Joannes van Caneijt, gehuwde, een van zijn parochianen, een vir probus
et honestus is (een waardig en eerlijk man), dat hij nooit door excommunicatie is getroffen en nooit door de
ketterij aangetast is, maar dat hij steeds gehoorzaam aan de Katholieke Kerk is geweest en is.
Dit document heeft duidelijk te maken met het reformatorische gedachtengoed dat in die tijd sterk in opkomst
was met onder meer de Beeldenstorm in augustus 1566. De gebeurtenissen in Steenvoorde in het huidige FransVlaanderen worden gezien als het begin van de Beeldenstorm, die zich daarna in spoedtempo over heel de Lage
Landen verspreid had. Maar daarna kwam onder de hertog van Alva de repressie op gang.
Jan van Caneyt was een medewerker van de dis van Ardooie, een katholieke organisatie. Hij moest dus in zijn
onberispelijk gedrag bevestigd en aldus beschermd worden tegen mogelijke valse aantijgingen.
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Het attest in het Nederlands van 26.05.1568
Uute dies dat recht heescht ende redene begheert de waerhede ghetuucht te zyne in allen zaken, zonderlynghe
dies verzocht zynde, zo eyst dat wy bailliu ende schepenen van weghen edele ende weerde heere joncheer Andries
van Claerhout, heere van Hardoeye, van zynder heerlichede ende vierschare van Aeyshove in Hardoeye,
appendanten sLandts vanden Vryen, tot verzoucke van Jan van Caneyt, onzen laet, certifieren ende attesteren
eenen yghelicken dat dezelve Jan van Caneyt ghegoedt ende ghestaedt es in erfgront ende catheylen ons
ghebleken boven alle schulden totter somme van tsestich ponden grooten Vlaemscher munten, lettel min ofte
meer, belast met eene cruepelen wyfve ende twee kinderen, zonder meer. In oirconden der waerheden deze
lettren van attestatien ghehanteekent by Jan Reylof, bailliu vander zelver heerlichede, ende Adriaen van Caloen,
cleercq aldaer, by laste van schepenen dezen XXVJen mey XVC achtentsestich (getekend) J. Reylof (n) Adriaen
Caloen 1568
Precies één dag na het attest van de pastoor bekomt Jan van Caneyt een tweede document. Het is opnieuw een
attest, maar nu door de burgerlijk-gerechtelijke overheid en in het Nederlands. Op 26.05.1568 verklaren baljuw
en schepenen van jonkheer Andries van Claerhout, heer van Ardooie, van zijn heerlijkheid en vierschaar van
Ayshove in Ardooie, op verzoek van Jan van Caneyt, hun laat, dat die Jan van Caneyt ghegoedt ende ghestaedt es
in erfgront ende catheylen ... boven alle schulden tot ca. 60 pond gr.vl. bezit, en dat hij belast is met een
creupelen wyfve en 2 kinderen zonder meer. Het document bedoelt dus zijn solvabiliteit te attesteren. Hij bezit
netto zeker 60 pond gr. vl. en draagt enkel de last van een kreupele vrouw en 2 kinderen.
Net zoals Marijn van Caneyt schepen deelsman was van de heerlijkheid Ayshove en weldoener van de dis, wordt
hier bevestigd dat ook Jan van Caneyt laat is van deze heerlijkheid Ayshove en volgens de disrekeningen eveneens
weldoener en een soort zaakwaarnemer van de dis. Wellicht hiervoor moest hij in zijn solvabiliteit bevestigd
worden.

Besluit uit deze beide documenten
Wat kunnen we nu uit deze stuken leren?
Vermoedelijk moet Jan van Caneyt eind mei 1568 de nood gevoeld hebben om via officiële instanties te laten
bevestigen dat hij zowel solvabel als goed katholiek was. Misschien beoogde hij een bepaalde functie waarvoor
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dit vereisten waren, of had hij economische plannen waarvoor dat nodig was - of was er misschien nog wat anders
waardoor hij de nood aanvoelde om dit alles duidelijk te stellen? Misschien vreesde hij een vervolging (het is de
periode van Alva’s Bloedraad en andere repressies), en wapende hij zich alvast met dat attest van de pastoor
tegen een in de lucht hangende beschuldiging wegens het aanhangen van de nieuwe godsdienst, het Calvinistisch
Protestantisme.
Deze stukken zijn evenwel ook voor de genealogie van de familie Van Canneyt van belang. Van deze Jan was
bekend dat hij een zoon had, Joannes, geboren rond 1560 (zie ons boek, p. 242). Uit het tweede attest, dit van
de baljuw en schepenen, blijkt dat er een tweede kind was. Daarnaast wisten we niets over zijn vrouw. Haar naam
wordt ook in dit attest jammer genoeg niet gegeven, maar wel wordt er gezegd dat zij kreupel was. En de pastoor
van zijn kant bevestigde dat Jan wel degelijk gehuwd was.
Op die manier blijkt dat ook uit droge attesten soms gegevens naar voor komen, die helpen onze genealogie
concreter te maken en aan te vullen met nog onbekende gegevens.
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u30
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Chantal Loones, ondervoorzitster
Philip Overbergh, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Willy Moons, Gaby Van Canneyt, Pierre
Ryckaert,Hilon Vanleenhove, Marleen Berneel, Caroline Beele
bestuursleden

