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Disselingen

Begrafenis Kamiel Van Britsom

Verder in deze uitgave brengen we de begrafenis van kanunnik Kamiel Van Britsom
in beeld. Hij was de oudste broer van Emma Van Britsom die jarenlang de drijvende
kracht was achter de jaarlijkse stoet der H. Kindsheid in Sinaai. Bij haar bracht de
kanunnik zijn laatste jaren door in het vroegere statige herenhuis in het dorp waar
nu de bank Fortis is gevestigd.

Jaarboek 2020

Zoals vroeger reeds meegedeeld zal het jaarboek 2020 over WO II in Sinaai handelen.
We ontvingen reeds enkele reacties op onze oproep om ons verhalen van gebeurtenissen of feiten uit deze oorlog over te maken. Waarvoor dank!
Maar het mag nog wat meer zijn zodat onze volgende uitgave een beeld zal geven
over gegevens uit die periode die niet verloren mogen gaan.

Nacht van de geschiedenis

Op dinsdag 10 maart 2020 zullen we weer samenwerken met het Davidsfonds en de
Landelijke Gilde bij de organisatie van de Nacht van de Geschiedenis. Als thema
koos men “ nieuwe buren”. Meer gegevens hieromtrent volgen via de aparte uitnodiging in de loop van februari.

Schenkingen

Jeanne Bogaert- Maes: bidprentjes en overlijdensberichten
Jozef Van Daele: affiches van openbare verkopen
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas: bezorgde ons bidprentjes en overlijdensberichten via Eddy Van Dongen en Griet Van Houwe
René en Maria De Bock- Borgt: bidprentjes
Hilda Pintens: bidprentjes
Gaston Van Brussel: registers i.v.m. genealogie
Boeken van het VVF (Vlaams Verbond Familiekunde) over huwelijken.
Boeken over de bevolking van Sint-Niklaas (Luc De Backer).
Register met het archief van Nieuwkerken.

Aan al onze abonnees en lezers:

MOGE HET NIEUWE JAAR
RIJK ZIJN AAN MOOIE DAGEN
DAARBIJ VEEL LIEFDE, VOORSPOED
EN GELUK MAG DRAGEN

Etienne De Meester
Voorzitter
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Sinay 1617 : “Doopselen ende huwelijcken” - deel 1

Naar aanleiding van de viering van het 800-jarig bestaan van de Sint-Catharina
parochie te Sinay gingen we op zoek naar de oudste geschreven bronnen van deze
parochie. We vertrokken hierbij van originele, handgeschreven parochieregisters.
Toeval wil dat de oudste parochieregisters dateren uit de periode halverwege, toen
de parochie 400 jaar bestond. Daarom kozen we er precies het jaar 1617 uit, om van
dat jaartal een volledige transcriptie te maken van het doopboek en het huwelijksregister. Het begrafenis-boek moesten we noodgedwongen buiten beschouwing
laten, omdat het eerste begrafenisregister verloren ging of niet werd bijgehouden en
het eerstvolgende register slechts begint in 1648.

Van de vier eeuwen daarvoor zijn er nog niet veel geschreven bronnen, pas in 1611 beginnen de parochieregisters. Een grootscheepse viering ter gelegenheid van ‘400 jaar
Sinay’ zat er voor de leden van de toenmalige dorpsraad in 1617 dus nog niet in. Op
de allereerste pagina van het doopboek vernemen we het volgende:

‘Registre vande doopselen, huwelijcken
ende begraeffenissen, getrocken buijten registre
vanden pastoir deser prochie van Sinay,
volghens den placcaten van haere Souvereine
hoocheden van den jaeren xvj C (1600) ende elfve enden last ende briefve van mijne Edele heeren
hoochbailliu ende hooftschepenen vande Land
van Waes.’
Hier staat al aangegeven dat er in de beginperiode wel degelijk een begrafenisboek
heeft bestaan, met een onomstotelijk bewijs ervan in de daarop volgende lijnen:
‘de doopselen beginnen folio primo’
(pagina 1)

‘de huwelijcken beginnen folio CLxxx’
(pagina 180)

‘de begraeffenissen folio ijc Lxii’
(pagina 262)
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De registers stoppen echter bij de laatste pagina van het huwelijksregister. Het
begrafenisboek zelf is niet meer terug te vinden.

Nog belangrijker is misschien dat we uit deze tekst kunnen opmaken dat we niet het
origineel document in handen hebben, maar eerder een kopij van de oorspronkelijke
geschriften. Het is de Wase overheid die de opdracht heeft gegeven tot de samenstelling ervan, misschien wel voor hun eigen gebruik.

Het fragment ‘getrocken buyten registre van den pastoir van Sinay’ moeten we interpreteren
als: ‘overgeschreven uit het register van de pastoor van Sinay’. In dat geval zouden deze
boeken niet alleen in opdracht, maar ook ten behoeve van de Keure van het Land
van Waes overgeschreven zijn. Eén belangrijke, niet opgeloste vraag is: in welk jaar is
deze placcate of ordonnantie van de Wase overheid dan wel uitgevaardigd? We gaan
er van uit dat dit meerdere jaren na 1611 was.

Wie er in 1617 pastoor was, vernemen we in het huwelijksregister. In het volgende
hoofdstuk over de huwelijken vertellen we meer over pastoor Joannes de Vriendt,
want hij is het die al de gegevens van 1617 netjes heeft opgeschreven. We mogen er
nu echter niet meer van uitgaan dat de bewaarde teksten van zijn hand zijn. Hiervan
zijn er ook vormelijke bewijzen. De gelijkmatigheid van het handschrift over de
teksten in 1617 - maar ook de jaren ervoor en erna - toont aan dat het hier over het werk
van een kopiist gaat. De ervaring heeft ons geleerd dat echt oorspronkelijke parochieregisters er niet altijd zo vloeiend uitzien als deze. Een kopiist kon namelijk enkele
pagina’s in één ruk neerpennen, terwijl de pastoor zelf maar om de week een akte
neerkrabbelde. Er werd gekrast en gekliederd, de ganzenveer haperde, er ontstond
een vlek of de inkt was al eens van een mindere kwaliteit.

‘De Jaeren 1633 1634 1635 ende het
jaar 1636 tot alhier overgegeven’

Het vlotte handschrift vinden we terug tot in november 1636, wanneer in beide
registers bovenstaande tekst verschijnt. Op 20 november verandert dan het handschrift, maar ook de schikking van de teksten.

Dat de start van de eerste parochieregisters pas van 1611 is, betekent niet dat er voordien
niet zou gedoopt, gehuwd en begraven zijn in Sinaai. Het is zelfs niet uitgesloten dat
er vooraf al notities bestonden, die de tijd niet overleefd hebben. Vergeten we niet
dat het rond 1600 nog maar enkele decennia geleden was dat er in onze contreien
een bloedige strijd werd uitgevochten tussen de Spaanse koning Filips II en de binnenvallende troepen van Willem van Oranje. Calvinistisch-protestantse geuzen hielden
lelijk huis in de katholieke kerken en parochies. Denk maar aan de Beeldenstormen
van 1566 en andere troebelen tot 1588. De pastoor werd toen zelfs een tijd verjaagd en
in de plaats kwam een protestantse bedienaar. Anderzijds is het wel zo dat de meeste
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parochieregisters overal te lande pas aanvangen in die periode aan het einde van de
16de of begin 17de eeuw.

Op 4 september 1623 staat er nóg een interessante vermelding in het doopboek en
het huwelijksregister. Hieruit blijkt dat de Vierschaar van Sinay en Belcele toekeek
om vervolgens haar akkoord te geven: ‘Gecollectionneerd jegens de registre ofte notitie
bij de pasteurs van Sinaij, daerbij gehauen @ daermede levere te accorde bij mij oudste
schepenen greffier der vierschaere van Sinay ende Belcele den iiijde september 1623 get.
A Verbeke 1623’

Het Doopboek Sinay 1617
Deze transcriptie behandelt natuurlijk slechts één kalenderjaar, maar geeft ons toch
een inzicht over de parochie in die tijd. Het is alleen al zeer interessant te ontdekken
welke familienamen de inwoners in de beginjaren van de 17de eeuw droegen. Sommige namen komen anno 2018 nog steeds voor in Sinaai en ongetwijfeld wonen hier
400 jaar later nog nazaten van families, die verder in dit artikel figureren.

In dat jaar worden er te Sinaai 57 kinderen gedoopt. Van hen zijn er 4 die geen voornaam kregen, doodgeboren waren of overleden tijdens de bevalling. Twee meisjes
stierven ook snel en werden ‘posthuma’ gedoopt. Eén op tien borelingen overleefden
de bevalling dus niet. Van één kind wordt pas 2 maand later de doop ingeschreven
zonder voornaam. Er waren twee tweelingen en één tweeling overleed, ook zij kregen
geen voornamen. Onwettige kinderen waren er 1617 niet en er zijn ook geen nooddopen vermeld. Dan hadden de ouders of de vroedvrouw het kind reeds eerder
gedoopt en zou de pastoor dit zeker nog eens onder voorwaarden (sub conditione)
hebben overgedaan.

Vaak wordt er geen datum vermeld, maar staat er ‘eadem’ of ‘eodem’ wat ‘diezelfde
dag’ betekent. De pastoor gaat ook niet altijd chronologisch te werk. Op sommige
pagina’s werden eerdere datums toegevoegd. En in een enkel geval was hij waarschijnlijk gewoon vergeten dat er al een nieuwe maand begonnen was. Maar dit zou
ook alweer een bewijs kunnen zijn, dat er een kopiist aan het werk was, die het doopboek veel later heeft opgesteld. Misschien moest hij het boek wel samenstellen uit
wat losse perkamenten bladeren of een uiteengevallen doopboek. In elk geval zal
pastoor Jan de Vriendt toch zelf de dopen in het oorspronkelijke boek hebben opgetekend.

Er waren 55 ouders die minstens één kind lieten dopen in 1617. Want tweelingen
moeten we in dit aantal buiten beschouwing laten. Zo komen we tot het besluit dat
gemiddeld één kind per week werd geboren in Sinaai. De 57 dopen waren verspreid over 47 dagen, het gebeurde dus dat er op één dag méér dan één doopsel
plaats vond. Het was toen ook niet zo, dat men de doop even uitstelde tot volgende
zondag ‘wanneer de familie kan komen feesten’. Het belangrijkste was, dat er zo snel
mogelijk werd gedoopt, liefst nog dezelfde dag. Anders kon het kind wel eens overlijden vóór zijn doop en zo de kans missen op een mooie hemel! Een ‘doopfeest’ is
voor die tijd natuurlijk een eufemisme. Feesten ter gelegenheid van de geboorte van
hun opvolgers was alleen weggelegd voor de rijkere inwoners. Een kind krijgen was
voor de meesten enkel een natuurlijke gebeurtenis. Het betekende niet alleen een
mondje méér, maar ook een werkkracht bij.
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Opvallend is ook dat de pastoor soms als datering geen datum, maar een kerkelijke
feestdag vermeldt. Kerkelijke feestdagen en heiligendagen waren talrijk en … belangrijk.

Zo is er de doop van Paulientje en Katrientje Wessevelt met als datum ‘Vigilia Nati
Christij’ of ‘de wake van Christus geboorte’, de Kerstwake. De doop van de tweeling
had dus op 24 december plaats.

Of van Jantje Burrem drie dagen later: ‘in feste sancti Joannis Evangelisti’. Sint-Jan
Evangelist had zijn feestdag op 27 december. Er staat: Joannes filius, de zoon van Segher
burrem en Joanna uxor eius (zijn echtgenote zonder familienaam). Peter en meter waren
Jan Poppe en Maria Verheerbrugghen. De voornaam Joannes werd in geschriften
steeds afgekort tot Joes, de eerste en laatste 2 letters van die naam, maar hij bleef wel
als Joannes uitgesproken.
De interessantste verwijzing vonden we tussen 25 juni en 12 juli.

Want daar ontcijferen we dat Janneken (Joanna) Steenaert, dochtertje van Andreas
Steenaert en Joanna Ocke ‘in dedica~ Sinay’ werd gedoopt. ‘In dedicatione’ staat voor:
‘bij de inwijding’. Het is bekend dat eertijds de dag van de inwijding van de kerk een
belangrijke feestdag was, soms ook de ‘kerckemisse’ genoemd. Vandaar de naam ‘kermis’, die later waarschijnlijk om praktische redenen verplaatst werd van een weekdag
naar de volgende zondag. Daarom heeft in Sinaai de kermis nog steeds plaats op de
tweede zondag van juli.
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We deden ook een poging om de volledige gezinnen van de 57 dopelingen samen te
stellen en zochten hun broers en zussen op uit het vorige en het volgende decennium.
Hierbij moesten we wel de huwelijksdatum van de ouders kennen. Dit gaf een probleem. Uiteraard huwden hun ouders allemaal vóór 1617, maar sommigen ook vóór
1611, toen er nog geen registers waren. We kwamen tot het volgende resultaat:
- 15 ouders huwden tussen 1611 en 1617.
- 19 keer kunnen we er van uitgaan dat het echtpaar huwde vóór 1611, omdat het
doopsel van hun oudste kind dat we konden vinden dateert van kort na 1611. Er
kunnen daar ook nog oudere kinderen geboren zijn vóór 1611 !
- 21 keer waren er geen oudere kinderen vóór 1617 en vonden we geen huwelijk in
Sinaai tussen 1611 en 1617. Dit sluit niet uit dat ze in die periode huwden in een
buurtparochie, waar de vrouw woonde.

Wat het aantal kinderen in eenzelfde gezin betreft, stuiten we op hetzelfde probleem.
De geboorte van de gevonden broers en zussen van de dopelingen uit 1617 situeren
zich over de jaren 1611 tot 1632. Na 1632 zijn erg geen meer, maar er kunnen nog wel
kinderen uit die gezinnen geboren zijn vóór 1611. Zelfs vóór 1600, als we er mee
rekening houden dat vrouwen na het huwelijk nog 20 jaar vruchtbaar waren. Als
hun jongste kind van 1617 was, kon de oudste makkelijk in 1597 geboren zijn. Een
bedenking die we natuurlijk niet concreet kunnen maken, omdat die parochieregisters nog niet bestonden.

Wat peters en meters betreft, geldt precies hetzelfde. Ongetwijfeld staan er tussen de
namen van de peters en meters de oudst vindbare Sinaainaars vermeld, die rond
1575 geboren zijn. We konden ze niet verder traceren, maar een dopeling van 1617 - eerstgeborene in het gezin - had een vader en moeder die geboren was rond 1595 en een
grootvader-peter van vóór 1575. Of nemen we het voorbeeld van een laatstgeboren
kind uit een gezin. Zo is er het gezin van Jan Saman en Amelberga Vaels. Hun dochtertje Pirijntje (Petronella) wordt geboren op 25 juni 1617 en bleef het jongste kind.
Het gezin had echter al 3 dochtertjes: Cecilia (°1616), Antonia (°1613) en Elisabeth
(°1612). Hun huwelijk moet zeker voltrokken zijn vóór dat jaar 1612. In theorie
kunnen Jan en Amelberga al rond 1595 gehuwd zijn en verschillende oudere kinderen gehad hebben. Het is dus mogelijk dat de ouders Jan en Amelberga Saman rond
of vóór 1575 geboren waren.

Tot slot konden we de gezinnen groeperen volgens het aantal kinderen. Er waren
gezinnen met 1 kind (15), met 2 kinderen (4), 3 kinderen (6), 4 kinderen (12), 5 kinderen
(6), 6 kinderen (6), 7 kinderen (3) en 8 kinderen (5). Dit geeft een beeld van de grootte
van de gezinnen. (We zijn ons bewust van de onvolledigheid en een foutenmarge,
omdat we enkele gezinsleden van vóór 1611 missen).

Welke namen en voornamen in Sinaai in de 17de eeuw populair waren, vertellen we
u in het volgend nummer van Sinaïek.
Luc Van Thienen
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O kom toch eens kijken…

Zelfstandige naamwoorden met ‘O’

Ja, u leest het goed: op het einde van deze feestmaand zijn we in onze dialectbijdrage
bij de letter O aanbeland. De ‘O’ van verbazing, verontwaardiging, verwondering,
vreugde, verdriet, schrik,… maar ook van vele mooie dialectwoorden. Hier gaan we!

Oader: ader – we beginnen al met een onechte o: de lange a wordt in ons dialect vaak
als oa uitgesproken. Je vindt hierna dus ook een aantal woorden die in het Nederlands
met een a beginnen.
Oanhoudster: bijzit – aanhouden verwijst naar ongeoorloofde betrekkingen
Oanloadsel: bezinksel, dikke substantie die aan de rand blijft kleven
Oantrok: succes, aandacht
Oar: (koren)aar, maar ook haar (zelfstandig naamwoord). Het bezittelijk voornaamwoord haar is in ons dialect eur. We zijn dus duidelijker dan de standaardtaal: haar
haar is bij ons eur oar.
Oard: aard
Oardigen: rare kerel, zonderling – da’s moar nen oardigen
Oardigheid: zeldzaamheid – veur een/d’ oardigheid betekent zoveel als voor de grap,
om te testen: veur d’oardigheid hê’k da ies geprobeerd
Oasem: adem – oorspronkelijk bestonden adem en asem, die allebei teruggaan op het
Sanskriet atma (ziel) naast elkaar, maar uiteindelijk kozen de meeste dialecten voor
asem naar analogie met wasem en de standaardtaal voor adem.
Oawas: aanwas, aangroei, gezwel
Oazelep: hazelip – i klinkt als e
Oebel: bobbel, bult
Oeft: vuistslag, iets groots: een oeft van nen oebel op mijne kop
Oekedoeleken: kikkervisje – waarschijnlijk een klanknabootsing
Oest: oogst – klankwissel tussen o en oe en g valt weg voor st
Oestappel: appel die rijpt als het koren geoogst wordt
Oestkatsjen: katje in augustus geboren (en dikwijls zwakker dan een lentekatje)
Oestmoand: oogstmaand
Oliepul: oliekan, oliespuit
Oliezieëker: spotnaam voor Sint-Niklazenaren, ooit toegekend omwille van het groot
aantal olieslagers in Sint-Niklaas.
Omauling: omhaling, inzameling
Omluuëp: omloop, renbaan – klankwissel tussen lange o en uuë
Ommetoer: omweg
Omtrek: omgeving, buurt – da was hier in d’n omtrek
Ondebeet: hondebeet, kniestoot
Onderduimsen:geniepigaard
Onderuuëring: ondervraging, overhoring
Onderlijveken: onderlijfje
Ondertrou: ondertrouw – de w is niet te horen na au, eeu, ou en u
Ondsdaugen: hondsdagen, periode van 20 juli tot 20 augustus. Verwijst naar het sterrenbeeld Grote Hond, met Sirius (de hond van jager Orion) als centrale ster. Is in
principe de warmste periode van het jaar.
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Ongeduurigoard: ongedurige
Onhandigoard: onhandige
Onnuuëzeleiër, onnuuëzelen: onnozelaar, onverstandig man
Onnuuëzelas, onnuuëzele: onnozele, onverstandige vrouw
Onnuuëzele kinnekesdag: 28 december, de dag van de onschuldige kinderen. Verwijst
naar de kindermoord door Herodes na de geboorte van Christus.
Onzieër: Onze Lieve Heer
Onslievrou: Onze Lieve Vrouw
Ontvangsturen: spreekuren
Ooparleur: luidspreker, van het Franse haut-parleur
Opdiener, opdienster: serveerder, serveerster
Opdientaufelken: serveerwagentje
Openduunder: blik- of flesopener
Opgoander: plant die in ‘t zaad is geschoten
Opgroei: puberteit – z’is volop in euren opgroei
Opaalp: steun, hulp – gij zed’ uk genen opaalp, zunne
Oplegpot: inmaakpot, weckglas
Opluuëping: oploping, opdrang – opluuëping van ‘t bloed
Opmauker: ophitser, opruier
Opperste: zolder, hoogste verdieping – da ligt op ‘t opperste
Opstaur: drijver (bv. van vee)
Opstropping: opstopping – de r wordt toegevoegd naar analogie met het werkwoord
opstroppen
Opzeg: ontslag
Opzicht: voorkomen, uiterlijk – een stuurs opzicht is een onvriendelijk gezicht
Orgeliest: organist
Ospies: bejaardentehuis, van het Franse hospice
Osseknien: dikke, naar binnen gegroeide knieën
Ossenuuëg: rond of ovaal venstertje
Otoskoeter: autoscooter
Otoostop: autostop, lift
Otoostrade: snelweg
Oukster: ekster
Overkomst: bezoek
Overlast: te veel werk hebben – ‘k zit overlast
Overluuëperken: kinderspel
En met dit kinderspel zijn we aan het einde van onze lijst gekomen. We wensen jullie
een goede overluuëp naar 2020 toe!
Annemie Bogaert & Etienne De Meester
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Kanunnik Kamiel Van Britsom

° Stekene op 16 juni 1865 - † Sinaai op 27 maart 1936
2 mei 1889: surveillant Sint-Niklaas, normaalschool;
21 december 1889: priesterwijding;
24 oktober 1901: diocesaan opziener godsdienstonderwijs;
23 november 1905: dekenaal opziener Sint-Niklaas;
18 mei 1916: diocesaan hoofdopziener Gent;
23 juni 1917: erekanunnik Gent, Sint-Baafs.

Als Sinaainaar schreef hij volgend gedicht over Edgar Tinel dat werd afgedrukt op
één van de gedachtenisprentjes van de toondichter.
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Begrafenis op het kerkhof van Sinaai in 1936

De rouwstoet op het kerkhof. Op de achtergrond bemerk je het Jongenspatronaat en
ook nog de ijzeren omheining “grille” van het kerkhof.

Bij het graf bidt pastoor Crombez de laatste gebeden, omringd door de geestelijke en
burgerlijke personaliteiten.
Etienne De Meester
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Een postkaart die tot leven komt

In 1857 werd er door de gemeente een kaai aangelegd langs de Moervaart. De postkaart, die we al enkele keren gebruikten en dateert van het begin van de vorige eeuw
kreeg onlangs een verhaal en kwam zo tot leven.

Walter Dierckx uit Schelle vertelde me:
Mijn overgrootvader - Philemond De Coninck - was eigenaar van dit Otterschip "De Jonge
Frederik". Het schip heette aanvankelijk "De Jonge Prudence". Philemond kocht het op
15 maart 1885 als "De Jonge Frederik" in Antwerpen van Rosalie Verlee (weduwe Frans
Verschelden) en haar zoon Frederik Verschelden".
Of hij het schip na de aankoop ook een andere naam gaf weet ik niet.
Philemond De Coninck, zoon van Pieter Augustinus en Maria Antonia Vercammen, werd
in Sinaai geboren op 3 december 1864 en is er overleden op 18 juni 1948. Hij huwde Maria
Elodia Van Mele te Sinaai op 7 juni 1899.
Maria Elodia Van Mele, dochter van Pieter en Fidelia Vercammen, werd in Sinaai geboren
op 24 maart 1878 en is in Antwerpen overleden op 3 juni 1900. Hun enige kind Jeannette De
Coninck werd in Sinaai geboren op 7 maart 1900.
De foto dateert waarschijnlijk uit 1913 en werd genomen aan het Keysershof. Philemond staat
op het achterschip, twee van zijn zusters rechts van hem op de oever in witte schort. In dit jaar
stuurde mijn 13-jarige grootmoeder deze kaart aan haar tante Marie De Coninck in Antwerpen.
Bedankt Walter voor deze prachtige getuigenis.

Jos Daems
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Sinaainaren die stierven in 1960

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari
19 Marie Rosalie Verlee, (83 j. ) w. v. Josephe Van Poucke, Stenenmuurstraat
19 Eugenia Mertens, (84 j. ) d. v. Juliaan en Anna Cannekens, Eindestraat
23 Elodia Van den Branden (86 j.) e. v. Petrus Van Pottelberghe, Leebrugstraat
27 Gustaaf Parijs (65 j.) e. v. Maria Elvira De Clercq, Luitentuit
29 Maria Willems (87 j.) w. v. Alfons De Bock, Dorp
-februari
02 Henrica Hemelaer, (69 j. ) w. v. Jan Lecocq, Dorp
14 Joannes Van Osselaer (3 m.) z. v. Herman en Amelie Laureys, Puiveldestraat
15 Maria Theresia Lammens (76 j.) w. v. Petrus Van Goethem, † Klein-Sinaai
15 Nicacius De Wolf (80 j.) e. v. Clara Van Bunder, Dorp
21 Juliana Zaman (80 j.) w. v. Jozef Nachtegaal, Hulstbaan
23 Emma Van Britsom (82 j.) d. v. Karel en Felicita Knapen, Dorp
-maart
01 Jozef-Oscar De Backer (49 j.) e. v. Martha Platinck, † Waasmunster
20 Polidoor Joos (71 j.) e. v. Marie Henriette De Clercq, Vleeshouwerstraat
-april
01 Franciscus De Bock (84 j.) e. v. Sophia Van Garsse, Statiestraat (Wijnveld)
09 Maria Coleta Stremersch (80 j.) w. v. Franciscus Wils
19 Maria Coleta Mathijs (80 j.) w v. Camille Vercauteren, Zwaanaardestraat
25 Brigitta De Schepper (57 j.) e. v. Leo Paelinck, Leestraat
-mei
05 Elodia Haentjes (80 j.) w. v. Francis Van Gestelen, Hulstbaan
11 Maria Vlaeminck (54 j. ) e. v. Rene De Vleeschouwer, Dorp
22 Gudula De Prycker (70 j. ) w. v. Honoré Keymolen, Hulstbaan
26 Achiel De Bock (70 j.) w. v. Maria Nobels, e. v. Maria Rosalia Raemdonck,
Statiestraat (Wijnveld)
-juni
01 Remi Ongena (59 j.) z. v. Maria Leonie, Heirstraat
01 Maria Speelman (73 j.) w. v. Kamiel Nobels, Hulstbaan
02 Edgar Van den Abeele (73 j.) w. v. Magdalena Coppieters
04 Firmin De Plukker (29 j.) z. v. Juliaan en Maria Raemdonck
06 Ludovicus Felix (72 j.) e. v. Regina Vercauteren, Molenstraat
12 Julia Verlee (44 j.) e. v. Edgar Polfliet, Stenenmuurstraat
13 Casimir Staessens (78 j.) w. v. Maria Van Driessen, Vleeschouwerstraat
-juli
05 Karel-Lodewijk De Maesschalck (80 j.) w. v. Melanie Creve, † Klein-Sinaai
18 Eduard De Jaeck (88j.) w.v. Maria Coleta De Bock, † Wilrijk
23 Domien Ongena (82 j.), w. v. Maria Ongenae e. v. Adina Ongena,
Statiestraat (Wijnveld)
30 Sylvia Dieleman (88 j.) d. v. Antonius en Joanna Theresia De Moor, Dorp
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-augustus
10 Alfons Van Bocxlaer (59 j.) e. v. Clara Robijn, Statiestraat (Wijnveld)
30 Stephanie Laureys (85 j. ) w. v. Pieter Baeke, Dorp
31 Jozef Verschraege (59 j.) e. v. Maria Maes, † Moerbeke
-september
03 Leo De Decker (77 j.) w. v. Augusta Malschaert, Tinelstraat
03 Leontina Van Britsom (70 j) e v Leon Ivens, Vleeschouwerstraat
04 Leo Steels (50 j.) e. v. Aline Julia Tercken, Statiestraat (Wijnveld)
26 Irma-Maria Paelinck w. v. René Verschraege, † Sint-Niklaas
-oktober
03 Florentina Meyskens (76 j.) e. v. Jozef Poppe, Zwaanaardestraat
06 René Moens (76 j.) e. v. Juliana Ongena, Statiestraat (Wijnveld)
10 Eduardus De Beule (91 j.) e. v. Augusta De Kesel, Dorp
11 Jan Louis Vael (73 j.) w. v. Emma Windey en Margareta Roels,
e. v. Hortense Van de Velde, † Eksaarde.
12 Virginia Roels (79 j.) w. v. Alois De Mulder, Luitentuit
22 Alfons Thuysbaert (50 j.) e. v. Germana Mechtildis Danis, Molenstraat
27 Edgar-Jozef De Backer (77 j.) e. v. Marie-Zulma Dossche, † Klein-Sinaai
31 Karel Beirens (82 j.) e. v. Maria Huys, Dorp
-november
04 Maria Van Daele (61 j.) w. v. Henri Van Goeye en Gerard Stuyts, † Hoboken
14 Maria Huys (76 j.) w. v. Karel Beirens, Dorp
22 Gustaaf D'haese ((62 j.) e. v. Maria Beirnaert, Hulstbaan
27 Remi Vercauteren (56 j.) e. v. Irena Van Gestelen, Hulstbaan
28 Zoë Van Der Massen (78 j.) w. v. Eutenis Kenes, Dorp
30 Julius Baeckeland ( 67 j.) w. v. Charlotte De Pauw, Dorpstraat

-december
05 Annecour Leon (63 j.) e. v. Pharailde Smet, † Lokeren
08 Sidonia Maria Van Aelst (55 j.) e. v. Jozef Ongena, † Sint-Gillis-Dendermonde
13 Leon Briessinck (76j.) e. v. Julia Van den Bossche, † Sint-Niklaas
13 Josephina Staessens (78 j.) d. v. Leopold en Maria Wiegers
27 Marcel De Caluwe (49 j.) e. v. Angèle Michiels, † Sint-Niklaas
~~ ~~ ~~ ~~

Georges Tallir

Fragment van het overlijdensbericht uit “De Standaard” van begin maart 1999.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 6 maart in de Sint-Catharinakerk te Sinaai. Zijn
artsenpraktijk was gevestigd op de Hulstbaan nr 34.
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