
Erfgoeddag in april 2019 is nog een eind weg, maar 
wie wil deelnemen, kan op 17 oktober al terecht in 
het Stadhuis voor een inspirerende infosessie over 
het thema Hoe maakt u het? . UiT in Oostende ging 
langs bij Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende, 
een trouwe deelnemer van Erfgoeddag, en sprak er 
met Bernard Legrand (voorzitter), Filip Menu 
(ondervoorzitter) en Julien Bulinckx (secretaris).

Annelies Dierickx-Visschers
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Wat is Familiekunde 
Vlaanderen?
Familiekunde Vlaanderen Regio 
Oostende maakt deel uit van 
Familiekunde Vlaanderen vzw, 
de door de Vlaamse Overheid 
erkende cultureel-erfgoed-
organisatie gespecialiseerd 
in genealogie en onderzoek 
naar familiegeschiedenis. 
Familiekunde Vlaanderen heeft 
22 lokale afdelingen, waarvan 
Oostende er één is. Daarnaast 
heeft Familiekunde Vlaanderen 
drie documentatiecentra in 
Brussel en Vlaanderen. Het docu-
mentatiecentrum in Oostende is 
het tweede grootste centrum, 
en misschien wel het meest 
bezochte. In Oostende hebben 
we ook een klein museum over 
familiekunde dat op aanvraag te 
bezoeken is.

Hoe is Familiekunde Vlaanderen 
Regio Oostende historisch 
gegroeid?
Familiekunde Vlaanderen vzw 
zag het licht in 1964. Eén van 
de twaalf stichters was Eddie 
Vanhaverbeke. Eddie stichtte 
in 1965 de regionale afdeling 
Oostende om familiekunde ook 
lokaal te promoten. Hij was tot 
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2015, meer dan 50 jaar lang, bezieler en 
voorzitter van Familiekunde Vlaanderen 
Regio Oostende.

Waarvoor kan het publiek bij jullie 
terecht?
Familiekunde Vlaanderen Regio 
Oostende helpt mensen graag op weg 
bij het onderzoek naar hun familiege-
schiedenis. Ons documentatiecentrum 
(Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6) is 
een erg open centrum. 40 tot 50 mede-
werkers zetten zich op vrijwillige basis in 
om familiekunde te promoten en toegan-
kelijk te maken. We bewaren en beheren 
een bibliotheek van ruim 15.000 boeken, 
ongeveer 2 miljoen overlijdensberichten 
(bidprentjes, rouwberichten,...) en vele 
genealogische documenten, databanken 
en publicaties. Iedereen is welkom om 
die schat aan informatie te raadplegen, 
van leden van Familiekunde Vlaanderen 
tot nieuwsgierigen. En onze vrijwilli-
gers delen graag hun kennis met je om 
bijvoorbeeld je eigen familiestamboom 
op te stellen.

Jullie zijn vaste deelnemers aan 
Erfgoeddag?
Dat klopt. We zijn trouwe deelne-
mers en stellen jaarlijks op Erfgoeddag 
onze deuren open zodat nieuwsgieri-
gen een kijkje kunnen komen nemen in 
het documentatiecentrum. Vorig jaar 
maakten we ook een speurtocht rond 
vrouwelijke Oostendse sporthelden, in 
samenwerking met de dienst Cultuur 
van de Stad Oostende en erfgoedcel 
Kusterfgoed. Via historische documen-
ten en hedendaagse databanken kon je 
meer te weten komen over het opmer-
kelijke levensverhaal van bijvoorbeeld de 
Oostendse zwemster Fernanda Caroen. 
Zij behaalde een vierde plaats in de 
400 meter vrije slag op de Olympische 
Spelen van 1948 in Londen.

De slogan van Erfgoeddag 2019 is 
‘Hoe maakt u het?’ Wat vinden jullie 

van dat motto? Hebben jullie al inspi-
ratie om een Erfgoeddagactiviteit uit 
te werken?
Bij het opzoeken van familiegeschie-
denis komt heel wat ‘kunde’ te pas. In 
die zin hebben onze vaardige mede-
werkers een kennis onder de knie die 
niet wijdverbreid is. Ook maken onze 
geboorte- en overlijdensakten melding 
van oude beroepen met een lange 
geschiedenis, of beroepen die we zelfs 
niet meer kennen. Wie weet nog bijvoor-
beeld wat een ‘scieur de long’ is? (N.v.d.r.: 
Een ‘scieur de long’ bezat de vaardig-
heid om met een zaag boomstammen 
in de lengte te snijden.) En misschien 
geeft het lokale informatiemoment ons 
nog meer aanknopingspunten om met 
de thema’s ambachtelijkheid en vak -
manschap aan de slag te gaan. ■
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Julien Bulinckx toont de speurtocht die Familiekunde 
Vlaanderen ontwikkelde samen met Stad Oostende en 
erfgoedcel Kusterfgoed naar zwemster Fernanda Caroen. 
Caroen (1920–1998) was samen met Yvonne Vandekerck-
hove een bekend sporter tijdens de oorlogsjaren. Beide 
zwemsters braken meerdere nationale records. In 1948 na-
men de meisjes deel aan de Olympische Spelen in  Londen. 
Fernanda Caroen werd er vierde in de 400 meter vrije slag. 
Daarnaast werd ze in 1948 Belgisch kampioene op de 
400 meter en de 100 meter.


