
Van wagenmaker in Koekelare naar decorateur-schilder naar Detroit met de “hulp” van father Henry Syoen. 

 In de Gazette van Detroit van 15 augustus 1930 vonden wij deze publiciteit, bij verder onderzoek betrof het te gaan over ene 

Eduardus Cattrysse geboren te Koekelare op 23 april 1881 uit de ouders Carolus Ludovicus en Romanie Marie Vandensteene. 

Hij huwde te Bovekerke op 23 mei 1906 met Elena Lucretius Bulcke, samen kregen zij in België 3 kinderen allen geboren in 

Koekelare, Ivona Maria Berta op 11 november 1907, Angela Marie op 28 december 1908 en Jasper op 28 september 1910.    

Later in de US zullen er nog Albert en Rose geboren worden.   

In het boek " The Wightman Heritage" vinden wij volgende informatie over hen:                                   

"Zijn job in de heimat was wagens maken. Het vooruitzicht voor een veilige broodwinning en betere levenswijze boden meer zekerheid in Amerika. Daar het gezin eerder 

schrap bij kas zat, reisde hij alleen naar de US om een nieuwhuis te bouwen voor zijn familie. In 1911 kwam hij aan in Amerika om een nieuw leven te beginnen. Twee jaar 

waren er nodig om het nodige geld te verdienen om de overtocht van zijn vrouw te realiseren. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereld Oorlog kwam ze in 1913 aan. In 

die tijd was het de gewoonte om de kinderen in België achter te laten bij de familie zodat er meer geld kon verdiend worden in de US, dit geld werd dan opgestuurd voor de 

kroost. Die tijdelijke scheidingen waren traumatisch voor de moeder en de kinderen. Maar het was de enige kans om het waar te maken." 

We weten niet welke bron in het boek gebruikt werd maar Edward kwam vanuit Antwerpen met het schip Kroonland in New York aan op 7 mei 1913 samen met zijn kozijn 

Henri Debruyne met eindbestemming Henri’s  nonkel Joseph Vanbezien, zie: 

 

Edward’s echtgenote Elena kwam inderdaad op 23 september 1913 aan te New York met het schip SS Finland van de rederij Red Star Line om haar man te vervoegen. 



De 3 kinderen zullen pas de overtocht maken tijdens de oorlogsjaren in 1915 onder leiding van father Henry Syoen vanuit Rotterdam met het schip SS Rijndam van de 

rederij HAL over deze reis van father Henry Syoen met de vele kinderen hebben we reeds uitgebreid verteld, hieronder het reisverhaal van de dochter van Edward met haar 

belevenissen op het schip: 

Omtrent Yvonne staat er in 'The Wightman Heritage' het volgende te vernemen:' De overtocht (van België naar de USA) die Eva Yvonne Cattrysse, haar zuster Angeline en 

broer Jasper maakten in 1915 was vol gevaren. Het duurde vier weken voor de overtocht van Rotterdam naar New York. Het ging zeer langzaam om door de Noordzee en 

het Kanaal te varen omwille van de mijnenvelden die er lagen. Op een dag moest hun schip zelfs stoppen om een Duitse controle aan boord te laten. Overal waren er Duitse 

onderzeeboten. 'Iedereen was bang en huilde' verklaarde zus Angeline Cattrysse (later echtgenote van Roy Stafford). Op 24augustus 1978 toen ze haar verhaal deed voegde 

zij er aan toe :' Het is reeds 63 jaar geleden, maar ik kan nooit deze overtocht vergeten. Maar de pater was steeds bij ons. Hij leerde ons liedjes en spelletjes. Hij gaf mij de 

eerste sinaasappel die ik ooit proefde.' Op 8 augustus 1915 kwamen de kinderen aan in de 'Grand Trunk Station'. De kinderen moesten een cirkel vormen en steeds maar 

rondjes stappen; op die manier konden de ouders die stilstaand een tweede cirkel vormden, hun kinderen herkennen. Zij liep school in Cass Technical. Samen met René had 

Yvonne twee kinderen: Albert ° 1 april 1930 en die later huwde met Noami Rienecke en Camiel (in de States aangesproken als 'Mel'), die het levenslicht zag op 1 september 

1936 en later huwde met Sally Holmes. 

Zij waren slechts 4, 6 en 8 jaar toen zij 

deze spannende reis maakten hun ouders 

tegemoet. 

We begrijpen dus dat ze dit na 63 jaar nog 

steeds niet vergeten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmaak: Guy Vervoort 


