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Het verhaal van Marie Florence Carlu en Camille Martin 

Ons Oltid ievers verhaal begint op de Hogen Doorn. Aan de Brugsesteenweg, op de grens met Ingelmunster, woonde 
bakker Theodorus Carlu met zijn vrouw Francisca Verheye. Het levensverhaal van hun dochter Marie Carlu, alias 
Marietje Kerlut, staat al sinds jaar en dag op deze site en aan haar broer Florimond, die als pater naar de Filippijnen 
trok, daar een school stichtte én een kathedraal bouwde, en er zelfs een straat is die naar hem vernoemd is, wijdden 
we één van onze eerste afleveringen.

Dit keer volgen we het bewogen levenspad van de oudste zuster van Marietje: Marie Florence Carlu. Zij werd geboren 
op 1 december 1870. Ze huwde te Hulste op 14 april 1896 met Camille Constant Martin. Camille was geboren in Len-
delede op 27 mei 1869 maar zijn ouderlijke thuis bevond zich, net als dat van Florence, ook langs de Brugsesteenweg. 
Het nummer 52, iets nader naar het centrum van Hulste. Camille’s vader Constantinus was daar timmerman-metser. 
Bij veel Hulstenaren doet dit waarschijnlijk een belletje rinkelen want op die plaats woont nog altijd een Martin: zijn 
achterneef Chauffagist Aurel Martin. 
 
Na hun huwelijk gaan Camille en Florence een tijdje in Tourcoing wonen en daar wordt hun oudste zoon George ge-
boren op 24 januari 1897. Zij blijven niet lang in Frankrijk want een jaar later vinden we ze terug aan de Verlengde 
Zuidlaan, nu de Vande Peereboomlaan, in Kortrijk. Daar wordt hun tweede kind, dochter Rachel Agnes, geboren op 28 
april 1898. 

Zeven jaar later, in 1905, neemt hun leven een drastische ommekeer want zoals zovelen gaan ze hun geluk zoeken in 
Amerika. In Antwerpen schepen ze in en steken met het stoomschip Vaderland van de Red Star Line de grote plas over.  
Samen met zoon George, dan 8, dochter Rachel, 7 en Gilbert, net 1 jaar oud komen ze op 22 maart aan in New York. 
Florence maakt de overtocht zwanger want 4 maand na hun aankomst bevalt ze in Philadelphia, Massachusetts, op 25 
augustus 1905, van een zoon Armand.  Helaas bezwijkt hij daar op 23 januari 1906, nauwelijks vijf maanden oud, aan 
marasmus of ontbering.

http://www.hulste.info/Geschiedenis/weetjes%20van%20Lucien/Marietje%20Corlut.html
http://www.hulste.info/Oltid%20ievers/Carlu%20Florimond.pdf


De Verlengde Zuidlaan, later omgedoopt tot Vanden Peereboomlaan

Mount Benedict Cemetery in West Roxbury, Suffolk Massachusetts waar 
Florance Carlu begraven lag.Camille met zijn twee zonen. George en Gilbert?

Het stoomschip Vaderland van de Red Star Line

Florence Carlu overlijdt op 6 februari 1913 in Boston Massachusetts ten gevolge van een longontsteking na een opera-
tie. Ze werd 42 jaar en werd begraven op Mount Benedict Cemetery in West Roxbury, Suffolk Massachusetts.

Op 8 september van datzelfde jaar hertrouwt Camille als weduwnaar met Mary Manion, geboren op 2 mei 1870 in 
County Galway in Ierland. 

Een jaar later sterft dochter Rachel. De overlijdensakte werd opgesteld te New Bedford Massachusetts en vermeldt als 
datum 28 maart 1914.

Het noodlot blijft hem achtervolgen want op 27 april 1919 overlijdt ook zoon Gilbert Martin, dan pas 15 jaar, in Hamp-
den Massachusetts. Volgens de overlijdensakte pleegde hij zelfmoord met lichtgas. Twee andere zonen werden piloot 
in de Tweede Wereldoorlog en verdwenen helaas tijdens bombardementen boven Duitsland. Wij zijn nog op zoek naar 
de ware toedracht want meer gegevens ontbreken hierover.

Camille trouwt voor een derde maal met ene Jenny Quinn. De datum kennen we niet maar ook zijn derde echtgenote 
Jenny Quinn overlijdt, op 7 juni 1949. Daarop besluit Camille terug te komen naar Hulste bij zijn familie op de Hogen 
Doorn. Alles wijst er op dat hij de Amerikaanse nationaliteit had want we vinden hem niet terug op kiezerslijsten van 
toen. Hij overlijdt in 1960 en ligt begraven op het kerkhof van Hulste. Zijn graf is er nog steeds.



Overlijdenscertificaat van Florence Carlu - ° 1870 - † 1913

Overlijdenscertificaat van Gilbert Martin °1904 -† 1919

Overlijdenscertificaat van Rachel Martin - °1898 - †1914 Grafsteen van Camille Martin op de begraafplaats van Hulste
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