
Sysmans Alfons 
 

Zijn jeugdjaren 
 
Alphonsus Josephus Mathildis Sysmans werd op 25 november 1880 te Antwerpen geboren, als 
derde zoon van Petrus Josephus Sysmans en Elisabeth Van Esch. Uit dit huwelijk werden vier 
kinderen geboren: drie zonen en een dochter. 
 
Zijn ouders waren toen woonachtig op De Keyserlei 54 in Antwerpen. Vader Petrus was 
werktuigkundige en meubelmaker. Was hij zelfstandige of werkte hij voor een baas? Hij had 
blijkbaar ook een boontje voor toneel, maar dan eerder voor de technische ondersteuning. Hij was 
deels verbonden aan de Vlaamse Opera. Petrus maakte ook deel uit van het technisch personeel 
van het “Théatre des Variétés“ aan de Meir (nu C&A). Als beroep noteerde men dan "machinist", 
denk maar het doek en de decorstukken. Petrus Sysmans hielp trouwens actief mee aan de 
oprichting van deze schouwburg. Vader Petrus stond dus vaak op het toneel, maar dan niet als 
acteur. Die rol was weggelegd voor zijn zoon Gustaaf, broer van Alfons. 
 

Zijn actief leven 
 
Of Alfons ook ambities had om toneel te spelen, is niet gekend. 
Blijkbaar volgde hij toch de lessen op school, want op zijn achttiende levensjaar was hij bediende 
bij de gemeente. Maar dat was een ruime omschrijving van activiteit, varierend van poetsvrouw tot 
kantoorbediende. 
 
Alfons bleef ongehuwd. 
Hij werd blijkbaar ook niet opgeroepen om deel te nemen aan de loting om legerdienst te doen.  
 

Landloper 
 
Waarom het fout liep met Alfons Sysmans, is niet gekend. 
Hij was nog maar 18 jaar toen hij (tijdelijk?) naar de Noorderkempen trok. Hij werd er opgepakt 
omdat hij geen geld op zak, geen adres en geen werk had. De rechter van Hoogstraten stuurde 
Alfons dus als vagebond voor onbepaalde tijd naar "de refuge", een afdeling in Wortel binnen de 
Rijksweldadigheidskolonies van Hoogstraten-Merksplas-Wortel. 
 
Alfons arriveerde er op 21 december 1898. Na één nachtje slapen mocht hij alweer vertrekken. 
Een vrijlating na één dag was niet zo uitzonderlijk bijvoorbeeld wanneer het gaat om een jong 
iemand, voor de eerste maal opgesloten, met waarschijnlijk goede reclasseringsvooruitzichten 
(opvang en tewerkstelling) waarvoor een verdere opsluiting misschien meer kwaad dan goed zou 
gedaan hebben. Dus werd een vrijstelling onmiddellijk bij het centrale bestuur voorgesteld … met 
eveneens een snelle beslissing (DM = décision ministériel) per telegram. 
 
Wat er daarna met Alfons gebeurde, is niet bekend. 
Raakte hij definitief op de dool? 
Of herpakte hij zich? 
Hij was nog maar 22 jaar toen hij op 27 juni 1903 verdronk in de vaart van Schoten. 
Was dit een ongeluk of was dit een bewuste keuze? 
Op zijn overlijdensakte staat als beroep niet meer kantoorbediende maar reiziger. 
Bedoelde men "handelsreiziger"? 
 
Dit feit was in elk geval een zware slag voor de familie, zeker voor vader Petrus. 
Het schijnt dat het verdriet over het verlies van zijn 22-jarige zoon Alfons daar niet vreemd aan 
was. Petrus Sysmans overleed op 18 augustus 1905 op het toneel ten gevolge van een 
hartaanval. 

KG 
Bronnen: 
> Familie-archief : https: //mva-genealogie.jouwweb.nl 
> Landlopersdossiers in Rijksarchief Antwerpen. 



 


