
DE STREEK VAN OOSTENDE EN DE "FERRARISKAART" 

Het Cultureel Centrum van het "Gemeentekrediet van België" werd opgericht in 1961 
voor een betere kennis van onze gewestelijke en plaatselijke instellingen. Het heeft 
de integrale publikatie van de 275 bladen van de "Ferrariskaart" op zich genomen en 
voltooid. Wat verstaat men onder de "Ferrariskaart", ook genoemd : "Kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden" ? 
Op het einde van het Ancien Régime, meer bepaald van 1771 tot 1778, deed graaf de 
Ferraris de eerste stafkaart opmaken van het huidige België en het Groot-Hertogdom 
Luxemburg. Deze keart bestaat ult275 gekleurde bladen van 0,90 m. x 1,40 m. ; zij 
werd getekend in drie exemplaren die thans worden bewaard te Wenen, te Delft en te 
Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I, Keizerslaan 4). Zo'ciok is de stad Oostende 
en haar omgeving, zoals zij er vóór de Industriële Omwenteling uitzag, op Één der 
275 bladen voorgesteld met een verwonderlijke overvloed aan details. Het Gemeente- 
krediet van België heeft elk van deze bladen in de vorm van vier kaarten gereproduceerd 
die, samen met een verklarende legende, onder map worden verkocht, verkrijgbaar in de 
boekhandel en bij het Gemeentekrediet van België, Cultureel Centrum, Pachecolaan 44, 
1000 BRUSSEL (postrekening nummer 052-0606469-97). Deze reproductie is op schaal 1 : 

00  25.000, dezelfde dus als die van de huidige militaire plannen. Prijs : 180 F (honderd-tachtig frank). De "map Oostende" omvat de gemeenten Bredene, Leffingek Middelkerke, 
Oostende, Oudenburg, Roksem, Snaaskerke en Wilskerke. 

E. SMISSAERT 

JULIUS L'ABBE, OOSTENDS ACTIVIST 

Geboren te Sint-Truiden op 9 december 1874, gestorven te Oostende op 7 januari 1931. 
Julius l'Abbé werkte bij het Zeewezen te Oostende, o.a. als ontvanger van scheep-
vaartrechten. Jarullang was hij actief in het Vlaamsgezinde culturele leven van vrij-
zinnig Oostende. L'Abbé was een schoolvriend van de activistische onderwijzer Steven 
Prenau (1866-1929) en werkte veel samen net de Oostendse stadsbibliothecaris Eugeen 
Everaerts (1880-1975) in het Van Neste-Genootschap, het Algemeen Nederlands Verbond 
en bij het organiseren van leeskringen. Evenals Everaerts was J. l'Abbé in de Eerste 
Wereldoorlog activistisch gezind. Wij kunnen in de aan hem gewijde biografische no-
titie van L. Buning, gepubliceerd in de "Encyclopedie van de Vlaamse Beweging" 

Olp 	(deel I, 1972, blz. 49) lezen dat "in het begin van 1915 hij zich bevond bij de kleine 
groep Oostendse activisten, waartoe o.m. Eugeen Van Oye (1840-1926), Frans van den 
Weghe (1868-1937), Leo van den Bogaerde, Hendrik Janssens en August Quarin behoorden. 
Het besluit om van dit groepje een vaste afdeling van Domela Nieuwenhuis Nyegaards 
"Jong-Vlaamsche Beweging" te maken, viel op 18 juli 1915 ten huize van Julius l'Abbé. 
Bijzonder op de voorgrond getreden is Julius l'Abbé niet". Archief- en documentatie-
materiaal van hcm wordt bewaard in het "Archief- en Museum voor het Vlaamse Cultuur-
leven" (A.M,V.0„) te Ant ,,nrpen onder de vorm van brieven en knipsels. Zijn "beoorde-
lingen in brieven van de persoonlijkheden van Domela en Van Oye zijn kritisch en 
curieus”, noteert Lammert Buning. 
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VRAAG 

Mevrouw Christine Van Slambrouck, Koornstraat, 92, 8800 ROESELARE, (tel. 051/21.13.56) 
zoekt gegevens over Raadspensionaris Thomas DE GRYSPERRE, met het oog op een biografie. 
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