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Fromelles Phaesant 
Wood Cemetery
 

Van een verhaal over onbekenden
tot een verhaal van mensen

Uit de praktijk

Tijdens werken in zijn tuin, gelegen in de Van Haeften-
laan nr. 16 te Kapellen,  vindt Miguel Peeters een her-
denkingssteen (zie foto) ter ere van kapitein ter lange 
omvaart Désiré Persyn. Het opschrift is nog duidelijk en 
is in het Frans opgesteld. Hij is geboren in Bredene op 25 
maart 1867 en werd gedecoreerd met een Eremedaille 
in Eerste Klasse voor zijn verdiensten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. De sterfdatum op de steen is niet meer 
intact. Persyn overleed in Ekeren op 16 januari, maar het 
jaartal ontbreekt. Kapellenaar Miguel Peeters zou deze 
steen aan de nazaten van de kapitein willen overhandi-
gen maar weet niet of die er wel zijn. Tot zover het ver-
haal en of wij daar soms kunnen bij helpen?

Vooreerst dient gezegd dat bij dit genealogisch on-
derzoek wij ernstig gehinderd werden door de wet op 
de privacy (wet ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer) welke ons niet toelaat bepaalde onder-
zoekstaken te verrichten, niettegenstaande het huma-
ne karakter van het onderwerp.

Wie was Désiré Persyn?
Hij werd geboren in Bredene op 25 maart 1867 als De-
siderius Isidorius Persijn (met een gestipte ij). De ou-
ders: Petrus Persijn, geboren in Oostkamp en Catharine 
Derue geboortig van Lissewege. Bij de geboorte is va-
der Petrus 40 jaar en de moeder Catharine 31 jaar en zij 
hielden herberg in Bredene.

Ook voor dit onderzoek, net zoals het onderzoek naar 
de familie Hey1, sturen wij onze centrummedewerkster 
Magda Vanbrabant,  op pad om één en ander na te kij-
ken en op te zoeken in de bevolkingsregisters van Ant-
werpen.

Alhoewel Désiré in 1893 reeds in Antwerpen woonde, 
huwde hij toch te Oostende op 20 januari met Eveline Er-

1 J.VANDERHAEGHE en M. VANBRABANT, Documentatie- en stud-
iecentrum voor familiegeschiedenis. Uit de praktijk, in: Vlaamse 
Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 51 (2015), 90.

nestine Baratto, een jonge vrouw geboren in Ieper op 21 
maart 1872. Haar ouders, Cinstant Aigust Baratto en Marie 
Sophie Raban, hielden hotel in Oostende. Kort daarna, op 
11 april 1893 verhuist het jonge paar naar Antwerpen en 
woont het achtereenvolgens in de Oude Leeuwenrui 31, 
Maalderstraat 57 (juni 1894), De Coninckplein 15 (augus-
tus 1894), Richardstraat 38 (1896), Kunstlei (1897) en de 
Osystraat 38 (1900). Zijn beroep is zeekapitein. Het gezin 
telde vier kinderen, waar we verder op terugkomen. Op 
15 juli 1911 komt in dit gezin een zekere Servais Jan Jo-
zef inwonen, afkomstig van Luik. Zijn beroep is zeeofficier, 
ongetwijfeld een collega van Désiré. En wat gebeurt er?

Désiré gaat op 23 juli 1913 alleen in de Appelmanstraat 
15 wonen, terwijl zijn vrouw met de kinderen verhuist 
naar de Keyserlei. Uiteindelijk wordt de echtscheiding 
uitgesproken te Antwerpen op 8 september 1914 en zal 
Eveline Baratto met Jan Servais huwen te Marseille op 
9 maart 1927.

Even zijn we het spoor van Désiré kwijt. Hij verdwijnt uit 
Antwerpen en vinden hem terug in Rotterdam op 13 ok-
tober 1919 waar hij huwt met Dympna Volker, geboren in 
Papendrecht op 27 februari 1881. Zij verhuizen naar Eke-
ren en wonen in de O.L.Vrouwstraat 17, alwaar hij uiteinde-
lijk overlijdt op 16 januari 1927. Kort daarna vertrekt zijn 
vrouw, nu weduwe, terug naar ‘s Gravenhage, Nederland.
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Zijn nakomelingen
De eerste zoon, met name Robert Constant, werd gebo-
ren in Oostende op 11 februari 1894. In het bevolkings-
register van Antwerpen staat geschreven in potlood: 
“Schijnt overleden op zee den 4 november 1912”. Van 
Robert zijn bijgevolg geen nakomelingen.

De tweede zoon, August Willem, werd geboren in Ant-
werpen op 17 januari 1896. Hij huwt te Antwerpen op 
26 februari 1921 met Joanna Bertha Mat, afkomstig van 
Hoeilaert en dan 21 jaar oud. Zij gaan op het Hopland 
nr. 9 in Antwerpen wonen. Zij gaan een tijd in Overijs-
se wonen, maar dan wordt het weer even  duister bij 
gebrek aan gegevens. De doodsbrief van August brengt 
dan weer klaarheid:

Hij huwde een tweede maal met Elza Verdonck en over-
leed te Wilrijk op 17 januari 1969.  Zijn eerste vrouw, 
Joanna Bertha Mat, wordt op geen enkele wijze vermeld 
op het overlijdensbericht wat mij doet veronderstellen 
dat zij eerder gescheiden waren dan dat hij weduwnaar 
was. Ook van eventuele kinderen geen melding, terwijl 
de kinderen van zijn tweede vrouw (Elsa Verdonck) ex-
pliciet vermeld worden als zijnde zijn kinderen. Hij was 
oud-strijder vrijwilliger van de oorlog 1914-1918 en 
werd vereerd met het oorlogskruis met Palm, het Vuur-
kruis, de Medaille van de Strijder – Vrijwilliger en ver-
eerd met de Overwinnings- en Herinneringsmedailles 
van de Oorlog 1914-1918. Ook hier zal het niet meer 
mogelijk zijn nakomelingen te vinden.

Het derde kind is een meisje, Lea Marguerta, geboren 
in Antwerpen op 7 februari 1898. Zij werd ambtelijk uit 
het Antwerps bevolkingsregister geschrapt op 20 april 
1923. Met andere woorden: zij is verdwenen zonder 
enig spoor achter te laten. Eventuele nakomelingen op-
sporen is praktisch onmogelijk.

Ten slotte, de derde zoon, Carlos Valentijn, werd in Ant-
werpen geboren op 16 juli 1901. Hij werd onderofficier 
in Brasschaat Kamp vanaf 15 juni 1922. Hij huwt te 
Oudergem op 19 september 1925 met Julie Angeline 
Michel. Op 20 oktober wordt hij uitgeschreven in de be-
volkingsregisters van Brasschaat en gaat in Oudergem 
wonen in de Avenue De la Chasse Royal nr. 33. Hij ver-
dwijnt dus uit onze streek en verdere opzoekingen zijn 
niet meer opportuun.

De vindplaats
Wie woonde er vroeger in de Van Haeftenlaan nr. 16. 
Iemand moet die steen daar toch gelegd hebben en wij 
mogen dan toch ook stellen dat er een link moet zijn 
tussen de vroegere  bewoners en de familie Persyn?

Daarvoor gaan wij te rade bij Roger Balbaert, oud-voor-
zitter van de heemkundige kring van Kapellen en wan-
delende encyclopedie betreffende de geschiedenis van 
Kapellen. Hij vertelt: de Van Haeftenlaan was een dreef 

in het domein Van Haeften. Toen dit domein verkaveld 
werd, woonden er natuurlijk al enkele mensen in die 
dreef en sprak men van de Van Haeftenlaan, alhoewel  
deze mensen officieel in de Heidestraat woonden. De 
naam Van Haeftenlaan werd officieel goedgekeurd door 
het schepencollege op 23 september 1931. In de peri-
ode 1930-1940 bestonden de nummers 16 en 18 niet, 
aldus Roger Balbaert. Ook van de aanpalende bewoners 
zeggen de familienamen ons niets.

Besluit

Er zijn blijkbaar geen afstammelingen van Désiré Per-
syn en de vraag hoe die gedenksteen daar terecht kwam 
wordt bij deze niet beantwoord. De overlijdensdatum 
vonden wij wel.

En toch…. blijf ik met een onvoldaan gevoel zitten. De 
naam Persyn is een typisch West-Vlaamse naam die 
benoorden van Antwerpen nauwelijks voorkomt. En 
toch vind ik nog een aantal personen met die naam in 
Kapellen zonder dat er echter familiebanden konden 
aangetoond worden. Zo vind ik:
- Henri Persyn, geboren in Antwerpen op 30 april 1925 

en overleden in Deurne op 12 juni 2014. Het is een 
Kapelse begrafenisondernemer die de uitvaart ver-
zorgt en het rouwadres is de familie Persyn-Verhulst, 
p/a Haast begrafenissen, Kapellen.

- Alice Persyn, geboren in Ruddervoorde op 7 janua-
ri 1914 en overleden in het Jan Palfijnziekenhuis te 
Merksem op 19 december 1990. Zij was weduwe van 
Maurice Van Cleef en woonde in de Grensstraat 84 te 
Kapellen-Putte.

- Zoé Persijn (nu met gestipte ij), dochter van Ivo en Ju-
lia Delodder en weduwe van Carolus Van Renteghem 
overlijdt op 19 maart 1970 te Kapellen-Putte. Zij werd 
geboren in Wingene op 21 april 1891.

Niettegenstaande alle inspanningen wordt elk genealo-
gisch onderzoek niet succesvol afgerond. Toch vond ik 
het zinvol dit te publiceren om aan te tonen dat met het 
consulteren van beperkte bronnen, er toch een aardig 
stukje familiegeschiedenis kan neergeschreven wor-
den.

Bronnen
Met dank aan Jos en Gerda Abrath, Luc Gowie, Roger 
Balbaert en uiteraard Magda Vanbrabant die mij be-
hulpzaam waren bij dit onderzoek.

De archieven van de Kapelse heemkundige kring “Hog-
hescote”.

De archieven van het Documentatie- en studiecentrum 
voor familiegeschiedenis te Merksem, onderdeel van 
Familiekunde Vlaanderen, vzw.

FelixArchief Antwerpen: bevolkingsregisters en burger-
lijke stand Antwerpen.


