Familie Cools-Depuydt uit Moorslede emigreert naar Amerika.
Guy Vervoort en Jan Vanderhaeghe

In de periode 1857-1913 emigreerden 454 Moorsledenaars naar betere oorden, met hoogtepunten in de jaren 1905 tot en met 1911. Ook in 1848-1850
emigreerden reeds 15 Moorsledenaars naar Noord-Amerika, waarvan er twee op zee omkwamen. Zowel de Red Star Line als de Cunard line waren in de streek
van Moorslede bijzonder actief. In Moorslede was C. Van Haverbeke een tijdlang hulpagent van de “Red Star Line”. In 1896 werd hij vervangen door zijn
dorpsgenoot Adolf De Simpelaere. Deze gegevens komen uit het boek: Moorslede, het Lievensdorp door Robert Houtaeve
Er is een familie uit Moorslede die wel de moeite waard is om eens nader te bespreken, namelijk de familie Cools-Depuydt en waar wij ook de stichter van de
Gazette van Detroit in terugvinden.
Charles Louis Cools werd geboren in Moorslede op 16 december 1849 als zoon van Leo Cools en Ida Perpetua Scheemaeker. Zijn beroep was landbouwer.
Hij huwt te Passendale op 1 mei 1872 met Amelia Juliana De Puydt geboren in Passendale op 12 december 1852 als dochter van Alexander De Puydt en
Rosalie De Vrome. Het gezin werd gezegend in België met zes zonen en twee dochters en een derde dochter die in Detroit geboren wordt. Het gezin verhuist
tussen 1883 en 1885 naar Oekene waar Amelia een winkel uitbaat.
Camille, geboren in Moorslede op 13 april 1874 (Zie verder)
Achille, geboren in Moorslede op 6 november 1875 (Zie verder)
Ernest, geboren in Moorslede op 29 maart 1878. Hij huwt te Detroit op 16 april 1901 met Irene Daniëls. Zijn beroep is melkboer.
Florent, geboren in Moorslede op 27 mei 1879 ( Zie verder)
Evelina Emely, geboren in Moorslede op 1 september 1881. Overleden Detroit 1 januari 1907
Julia Helena, geboren in Moorslede op 7 april 1883. Gehuwd met Ode Henry te Detroit op 4 februari 1908.
Remi, geboren in Oekene 15 mei 1885. Overleden te Grosse-Poinre (Michigan) op 1 augustus 1971.
Julius Alphons, geboren in Oekene op 8 mei 1888. Gehuwd te Detroit op 28 mei 1912 met Van Coppenolle Mary, overleden te Grosse Pointe-Michigan op 9
juli 1953.
Mary, geboren in Detroit in juli 1895. Gehuwd met Prudent Versichele.
Gans dit gezin vertrekt in het voorjaar van 1889 met het schip Westernland van de rederij Red Star Line vanuit Antwerpen richting New –York en vestigen zich
in Detroit (Michigan)

De bevolkingslijst van Detroit van 02 juni 1900 geeft ons de familie Cools uitgezonderd Achille daar deze reeds op 5 mei 1896 huwde met de Belgische Marie
Van Loo. Wel is de laatste dochter Mary terug te vinden die in Detroit werd geboren.

Vader Charles Louis Cools overleed in Detroit 31 maart 1926. De Gazette van Detroit van 2 april 1926 geeft kennis van dit overlijden:
Gazette 02/04/1926 - Scan 1915-MF-003095 + 3101: 8 kinderen + ARTIKEL
Chas. L. Cools 7845 Walnut Str. – overleden 31/03/1926 Detroit.
Afkomstig van Moorslede.
Met zijn vrouw Julie Depuydt kwam hij over 37 jaren naar Amerika (1889) met Westerland.
8 kinderen: Camiel, Achiel, Ernest, Florent, Emilie (Mrs. Emil Vervacke ), Julia ( Mrs. Henry Ide ),
Remi en Julius.
9e kind Mary (Prudent Versichele) in Detroit geboren.
Camiel de oudste zoon en stichter van de Gazette van Detroit is gestorven in 1916.
Begrafenis van Mr. Chas. L. Cools 05/04/1926.
Moeder Amelia De Puydt overleed in Detroit op 27 november 1943

Camille Cools

De jonge Camille raakte al snel betrokken bij de Detroitse gemeenschap. Hij ontving zijn Amerikaans staatsburgerschap op 16 oktober 1899 en op 3 juni 1902
trouwde hij met een jonge Detroitse van Deense afkomst, Margaret Nielson. Zij was slechts 17 jaar oud bij haar huwelijk.

Huwelijksakte Camille Cools met Margaret Nielson

Camille, een zeer ondernemende jongeman, startte in 1905 zijn eigen bedrijf
Cools & Co. Furniture. Later verwierf hij de Pontiac Reed Works en nam er
rieten meubels in.
De culturele gemeenschap maakte altijd deel uit van zijn leven. Theater,
muziek, sport, ze trokken allemaal de interesse en betrokkenheid van Camille.
Hij was secretaris van de Wm. Tell Archery Club, voorzitter van de "Voor
Vlaamschen Recht", een groep die zich inzet om Vlaams sprekende diplomaten
naar de VS te halen, en was bestuurslid van de Belgisch-Amerikaanse Century
Club, wiens doel was om 100 leden te werven om elk van hen te helpen in
geval van overlijden. Ironisch genoeg was zijn broer Florent het 100ste lid en
Camille het eerste lid dat stierf.
Camille had een grote liefde voor het gedrukte woord. In 1907, toen de Gazette
van Moline verscheen als het “ enige Vlaamse weekblad in Amerika”, schreef
Camille een aantal jaren voor de krant, maar in 1911 begon hij plannen te
maken om zijn eigen krant te beginnen in Detroit. Hij en zijn vriend Pieter
Vinckier kochten een drukpers en begonnen allerlei materiaal te drukken,
waaronder een "Vermakelijken Almanak".
Op 13 augustus 1914 werd het eerste nummer van de Gazette van Detroit
gedrukt. Onder de naam stond het onderschrift "Het Licht Voor 't Volk".
Camille was oprichter, redacteur en uitgever. Het bevatte lokaal nieuws en
gemeenschapsgebeurtenissen. Het werd verkocht voor 3 cent per exemplaar.

Camille Cools stierf 27 september 1916 op 43-jarige leeftijd. En werd begraven op het “Mt. Olivet Cemetery, Sectie 44, Tier 17, Space 498.”

Camille Cools werd gehuldigd tijdens het 75ste bestaansjaar van de Gazette van Detroit in 1989 met een gedenksteen.

Tevens werd een straat te Moorslede naar hem genoemd.

Achillus Emilus Cools
Zoals hoger reeds vermeld huwde hij op 5 mei 1896 met Marie Van Loo, hij overleed te Detroit
op 14 augustus 1942. Na het overlijden van zijn broer Camille zal hij het voorzitterschap van de
Gazette van Detroit overnemen.
Hiernaast het overlijdensbericht van Achillius Cools, met opsomming van de naaste familieleden.

Florentius Julius Cools
Het 4de kind Florentius Julius Cools werd geboren te Moorslede op 27 mei 1879, huwt te Detroit op 27 november 1901 met Renilde Laethem en overleed te Los
Angeles op 15 april 1974.

Registratiekaart van Florent Julius Cools

Grafstede van Florent Julius Cools

