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Disselingen
Jaarboek 2021 – “Verdwenen ambachten”
We stellen vast dat ons laatste verschenen jaarboek, vooral door betrokkenen, goed
werd gelezen, met het gevolg dat we een paar opmerkingen of aanvullingen ontvingen
die we u niet willen onthouden. Vooreerst moeten we u melden dat het interview in
dialect met de heer Clement Vermaere handelde over de blokmakerij van Peer Sturm,
gelegen op de Molenhoek.
Bovendien ontvingen we nog enkele foto's van de families Sturm en Corveleyn. De
blokmakerij van Jozef Emiel bevond zich in de Vleeshouwersstraat., en deze van
Cyrillus op de Den Baas (Hulstbaan). Je vindt de foto's terug op p. 4 en 5 in dit nummer
van Sinaïek.

Jaarboek 2022
Voor onze volgende uitgave gaan we op verkenning in de brede waaier van het
thema “sport”, waarvan alleen het boogschieten in al zijn vormen reeds vroeger werd
beschreven. Welke sporttakken we nu zullen behandelen hangt ook enigszins af van
onze lezers. Daarom weerom onze oproep om ons documenten en vooral foto's met
sporters en sportverenigingen te bezorgen, zowel individuele als van groepen of teams.
Hierbij denken we vooral aan wielrennen, balsporten en atletiek maar ook recreatieve
vormen als gaaibollen, hengelen, hondensport, motorsporten en wandelen kunnen
aan bod komen.
Foto's mogen bezorgd worden bij Jos, Hemelsbreedte 103 of doorgestuurd worden
naar: josdaems.sinaai@gmail.com. Zo maken we samen het volgende jaarboek.

Archieven van verenigingen
Vanaf ons ontstaan als heemkring proberen we zoveel mogelijk archiefmateriaal te
verzamelen. Belangrijk hierbij zijn zeker de archieven van onze verenigingen. We
mochten er al enkele ontvangen en onlangs werd ons het archief van meisjeschiro
“Alleman” toevertrouwd. De komende weken zullen bestuursleden de stukken ordenen
en inventariseren. Je ziet, er valt altijd wel wat te doen op zaterdagvoormiddag in
onze lokalen in het gemeentehuis. Hulp blijft steeds welkom.

Lidgeld
Heb je je lidgeld nog niet betaald? Doe ons een plezier en regel dit zo vlug mogelijk,
wij bezorgen u graag de twee boeken. 

Schenkingen
Anne-Marie Polfliet - Notenbaert: overlijdensberichten en bidprentjes,
verzameld door haar moeder Hilda Van Mele.

Namens onze heemkring wens ik iedereen

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Etienne De Meester
Voorzitter
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De familie Corveleyn, afstammelingen van Jozef Emiel, kuiper/blokmaker in Sinaai

vlnr. Staande: ..?.., Cyrillus, Joanna Elegheer, ..?.., ..?.., Alfons Corveleyn en Isidoor.
Zittend: Augusta Corveleyn, Alisa Corveleyn, ..?.., Henriette Corveleyn, Magdalena Corveleyn, Martha
Corveleyn en Emiel Corveleyn.

Links Henricus Aloïs (1864-1949), ongehuwd, kuiper en laatste bewoner van het huis “Het Kuipken”,
waar in 1911 de groepen van de missiestoet werden gefotografeerd. In het midden Jozef Emiel (1859-1948),
kuiper/blokmaker in Sinaai en rechts Constantinus Josephus (1866-1958), kuiper/blokmaker in Eksaarde. 
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De familie Sturm, blokmakerij op de Molenhoek

De familie Corveleyn, blokmakerij op de Den Baas (Hulstbaan)

vlnr. Staande: Achiel, Gust, Leon, Gerard, Paula, Omer, Rene en Helena.
Zittend: Joanna (Jeanne), Pieter (Peer) Sturm en Rosalie Dauwe. 

Links staat Cyrillus Corveleyn, naast hem zijn zoon Omer en op het stoeltje zit
zijn dochter Suzanne (Jeanne) Corveleyn.
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Loteling Petrus Baptista Robyn
(1848 – 1916)

Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd het systeem van de dienstplicht
uit de tijd van Napoleon overgenomen. Onder Nederlands bewind bepaalde de
militiewet van 1817 dat alle jonge mannen aan de loting moesten deelnemen in
het jaar dat ze 19 werden. De wet van 8 mei 1847, die in 1848 in voege trad, bepaalde
dat men pas werd opgeroepen in zijn twintigste levensjaar. Het Belgische leger
bestond uit vrijwilligers en opgeroepenen door loting. Het aantal verschilde volgens
de noden die  er waren, zo werden er 12.000 lotelingen opgeroepen in 1870. Men
moest uit een tamboer of legertrommel een kartonnen buisje trekken dat een nummer
bevatte. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor het
district naargelang het aantal mannen dat men nodig had), dan moest men zijn
dienstplicht gaan vervullen voor twee à drie jaar. Trok men een hoog nummer,
dan had men meer geluk en werd vrijgesteld. Zij die over voldoende financiële
middelen beschikten, konden zich vrijkopen door hun lot aan een minder vermo-
gende te verkopen. In november 1909 werd de loting afgeschaft. In de periode
1849-1869 gebeurde de inlijving op 1 mei, vanaf 1869 was dit 1 oktober.
Petrus Baptista Robyn werd geboren te Sinaai op 29 juni 1848 als zoon van Charles
Louis Robyn (wever) en Regina Willems. Het gezin kreeg vier kinderen, waarvan al-
leen Petrus en zijn jongere broer Aloïsius Désiderius (° Sinaai 6 maart 1851)  bleven
leven. 
Bij de loting in 1868 trok Petrus het N° 17, een laag nummer, wat betekende dat hij
zijn dienstplicht moest vervullen. Dat hij zich niet gelukkig voelde blijkt uit een brief
die hij schreef op 14 mei 1868:
“Diest 14 mei 1868
Zeer Lieve Ouders en Broeder
Ik laat u weten dat ik nog altijd eene goede gezondheid geniet en verhoop u het zelve gelieft
als gij de goedheid hebben mij te schrijven of gij mijne kleederen ontvangen hebt of niet lieve
ouders ik moet mijn beklag doen over het soldaten leven maek toch als het mogelijk is van mij
tog van onder den troep te trekken al mogt gij bij Spaanhove een man koopen er gaan nog alle
dagen jongens naar huis welke hunne ouders voor hun ook eenen man gekocht hebben lieve
Ouders en Broeder gelieft het nog te doen ik zal u bijstaan geheel mijn leven lang ik zal voor
u werken vroeg en laat en ik verzeker u dat het geld dat gij aan den man zout geven dat ik het
op een jaar wederom zal gewonnen hebben gelieft mij nu te laeten weten of gij mij van onder
den troep zult trekken of weet als den Burgemeester naar mijnen kapitein zou schrijven zijnen
naam is kapitein Gryzelgongen hiermee sluit ik mijnen brief met de pen maar niet met mijn
hert en ik blijf in afwagting u onderdanige zoon
Petrus Robyn
als gij naar mij schrijft zet dan het deze op het Adres Petrus Robyn soldaat te Diest bij het 7
Regiment 3 Bataljon 1 Compagnie”

Deze smeekbede van Petrus aan zijn ouders om hem vrij te kopen moet hen geraakt
hebben; zijn vader Charles Louis ondernam stappen om zijn zoon te helpen. Via het
ministerie van Oorlog kreeg militair agent Jean Robert, van het  “Bureel voor het stellen
van Remplaçanten en Substituanten” dat gevestigd was in de Parkstraat nr. 1087 te



7

Sint-Niklaas, de opdracht om een vervanger te zoeken voor Petrus.

De voorwaarden die vader Charles moest nakomen waren duur, zeer duur: er moest
een som van “elf hondert francs“ worden betaald aan agent Jean Robert. In de over-
eenkomst die op 4 augustus 1868 werd ondertekend staat de wijze van afbetaling:
“op de volgende wijze tweehondert vijfenzeventig francs naerdat den Remplacant of Substu-
duant bij dees zal aanvest zijn à tweehondert vijfenzeventig francs den 1 maerte 1800 negen-
zestig zoo voort alle Jaren tweehondert vijfenzeventig francs toot dat de somme geheel zal
betalt zijn met den intrest van vijftien cent met deze overeenkomst erkent J. Robert de twee
zoons vrij te maeken van d’heer Robyn het zij door het stellen van een Remplacant of Substu-
duant en dit voor de zelve somme en zelve betaling”
Die 1100 Belgische frank (€ 5702) was voor een gezin een gigantisch bedrag, een
wever verdiende toen ca. 1,5 a 2 frank (dat is € 8 a € 10) na één werkdag van dikwijls
10 u of langer. Charles liet in de overeenkomst ook een clausule opnemen om even-
tueel zijn 17-jarige zoon Aloïsius te vrijwaren van legerdienst. 
De afbetalingen verlopen vlot tot in 1870, voor de laatste betaling van 365,25 frank
(€ 1930) in 1871 ging Petrus Robyn geld lenen bij de gemeentesecretaris van Sinaai,
Polydoor Lecocq die dan vervolgens deze laatste afbetaling regelde. 
Petrus kon deze schuld aflossen nadat hij zichzelf als remplaçant had aangeboden
bij militair agent Jean Robert.

Het gezin van Petrus Robyn en Maria Albergs
De eerstvolgende locatie waar we Petrus terugvinden is in 1877 in de Paardsdemerstraat
in Hasselt. Op 22 april doet hij er aangifte van de geboorte zijn zoon Wilhelmus Robijn.
De moeder Maria Barbara Albergs, een naaister, woont er om de hoek in de Raam-
straat. Petrus is op dat moment muzikant (klaroenblazer) bij het 3e regiment Jagers
te Voet. Op 31 oktober overleed de zes maanden oude Wilhelmus (Guillaume) te
Tournai (Doornik) in de Rue Clercamps. Petrus (Pierre) is gedomicilieerd in Sinaai,
Maria Barbara (Marie Barbe) in Hasselt. 
Bij de geboorte van Melanie Charlotte Robijn in Doornik op 2 juli 1878 is Pierre
klaroenblazer bij het 4e regiment Lansiers (waarschijnlijk onder subsistence). Hij is
nog steeds gedomicilieerd in Sinaai, terwijl Marie in Doornik woont in de Rue des
Ingers. Melanie overleed bij haar moeder thuis op 23 april 1880.
In 1879 werd Pierre Albergs geboren te Doornik op 16 november. Het kindje stierf
na 11 dagen op 27 november en de aangifte hiervan werd gedaan door Pierre Robyn.
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Op 25 september 1880 huwen Pierre en Marie Barbe te Doornik en in 1881 werd op
20 januari Bertha Robijn geboren. Het gezin woonde op dat ogenblik in de Rue des
Carliers.
Het vijfde kind, Caroline Robijnwerd geboren te Doornik op 22 november 1882. Zij
kreeg op 24 november 1903 als alleenstaande moeder een dochter, Céline Marie
Robyn, geboren te Roubaix. Het meisje overleed er op 17 maart 1904. Op 4 november
1905 huwde Caroline te Roubaix met Alexandre Honoré Desfontaines, geboren te
Roubaix op 10 december 1880. Alexander sneuvelde te Asiago, Vicenza, Veneto (Ita-
lië) op 15 juni 1918. Hij was soldaat bij het 126e Régiment d’infanterie (126e RI) en
werd begraven te Pederobba, Trevisio, Veneto (Italie). Caroline huwde een tweede
maal te Roubaix op 8 oktober 1921 met Edmond Asselmet, geboren te Les Cateau-
Cambrésis op 15 mei 1866.
In 1884 werd te Doornik op 8 maart Nicolas Robijn geboren. Hij huwde te Roubaix op
21 juni 1924 met Maria Vandenberghe, geboren te Estaimpuis (B) op 11 oktober 1888.
Louise Jeanne Robyn werd geboren te Leopoldsburg op 30 juni 1885. Zij overleed te
Roubaix op 9 februari 1905 onder de naam Elise Robyn, geboortig van Leopoldsburg.
Op 25 april 1887 werd te Doornik Désiré Pierre Robijn geboren, het gezin woonde
dan in de Rue de la Citadelle. Désiré overleed er op 2 januari 1889, zijn vader Pierre
had op dat ogenblik de graad van korporaal.
In 1889 werd Emile Louis Robyn geboren te Doornik op 23 oktober. Hij overleed te
Roubaix op 19 juli 1902 in het hospitaal “Hôtel Dieu”.

Het tiende kind van het gezin, Juliette Robynwerd ook te Doornik geboren op 11 juli
1891. Een maand later op 11 augustus 1891 overleed het meisje.

Roubaix 1904:  Het huidige Hospice Blanchemaille te Roubaix had eerst de naam Hôpital Napoleon,
vervolgens Hôpital civil en daarna Hôtel-Dieu. Hôtel is een oude Franse benaming voor een ziekenhuis
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Marie Robijn werd geboren te Doornik op 6 augustus 1892 en zij overleed te Roubaix
op 12 juli 1893 in de Rue Thecle. Pierre was ondertussen op pensioen als militair en
verdiende de kost als vlaskammer.
Marie werd op 40-jarige leeftijd een laatste keer moeder, het gezin werd uitgebreid
met een dochter. Joséphine Robyn zag het leven te Wattrelos op 28 februari 1896.
Zij huwde een eerste maal met Jules Joseph Hechevin, geboren te Lys-les-Lannoy op
19 januari 1890 en later te Lille op 4 september 1926 met Marius Auguste Varnier,
geboren te Rouen op 9 januari 1903.
Marie Barbe Albergs overleed te Roubaix op 7 januari 1902 in het hospitaal “Hôtel-
Dieu”, ze werd zesenveertig jaar. Onze loteling Pierre Baptiste Robyn woonde in
1916 te Roubaix in de  Rue de Condé, cour Vroman 32 en overleed er op 10 mei in
het hospitaal ”La Fraternité”. 

Jos Daems

Bronnen
Archives departementale du Nords: Lille, Lys-les-Lannoy, Rouen, Roubaix en Wattrelos
Bogaert Etienne (Heemkring “Den Dissel”), Stambooominformatie
Burgerlijkestand registers: Hasselt, Sinaai (Familikunde-Land van Waas/Zorro zoekmachine) en Tournai
De Waele Maria: Koopkracht en levensstandaard in België en Vlaanderen tussen 1800 en 1990 
Federale Overheidsdienst: Economie, KMO, Middenstand en Energie; berekeningen: NBB
Gibens Herman: De waarde van de Belgische frank van 1830 tot 1931
Krijgsmacht- Centrum voor historische dokumentatie:Geschiedenis van het Belgisch leger van 1830 tot heden
Maes René: De strijd voor de afschaffing van het Lotelingenstelsel - Verhandeling 1970–1971
Stadsarchief Sint-Niklaas: Inventaris van het archief van de gemeente Sinaai (1611-1976)

Bevolkingsregister nr. 417-424 - Telling van 1866 (met aanvullingen tot 1880) 
Vanmelkebeke Janick: De conscriptie en loting – Le petit Bruges:

Roubaix 1907: het hospitaal ”La Fraternité”.
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Zelfstandige naamwoorden met S – deel 2
Belofte maakt schuld, dus hierbij het tweede deel van de zelfstandige naamwoorden
die ons dialect rijk is. Ook hier zal u zien dat een aantal woorden gewoon letterlijk
uit het Frans werden overgenomen. Zet u schrap!

Secong: een seconde – de verdwijnt vaak als uitgang
Sieire: een serre – e verandert in iei voor een r
Seisgrond: cijnsgrond – n verdwijnt in de uitgang ns
Seklat of ook sjoklat: chocolade – het woord was duidelijk een te lang vreemd woord
voor ons dialect
Sekretair: secretaris, schrijftafel – van het Franse secrétaire
Sens: cent, een geldstuk
Senterveur: de middelste aanvaller bij voetbal, midvoor
Sentuur: gordel, riem, ceintuur
Sepap, soepap: ventiel van een fietsband – van het Franse soupape
Serreplantje: een kasplantje, een teer wezen
Serveus: een dienster – van het Franse serveuse
Sertiefietuten: plichtplegingen – van het Franse certifier (verklaren, waarmerken)
Seskes: stuipen – gaat terug op het Middelnederlands acces (een aanval van ziekte of
koorts). Doar krijg ik de seskes vanwil zeggen dat werkt mij serieus op de zenuwen. 
Seut, seutebees, seutemie: kwezelachtig, trutterig en zeurderig persoon. 
Siatiek: ischias, heupjicht – van het Franse sciatique
Siebedéus: een sul, een sukkelaar, een tobber en eeuwige twijfelaar. Zebedeus was
in de Bijbel een visser en de vader van de apostels Jacobus en Johannes. In de Nieuw
Testament heeft hij geen negatieve bijklank, dus het verband is niet echt duidelijk.
Siedkar: een motor met zijspan – van het Engelse side-car
Siegarekasken: een sigarenkistje
Siemielie: kunstleder – van het Franse simili cuir
Sieska: een onnozele vrouw
Siezjiepkes: dropjes, hoestballetjes, gummisnoepjes – gaat terug op het Engelse jujube,
de naam voor het snoepje dat al sinds begin 18de eeuw gemaakt werd van het fruit
van de jujubeboom en Arabische gom.
Sjaloezie: jaloersheid – j aan het begin van een woord wordt dikwijls versterkt tot sj
Sjaloezigoard: een jaloerse man
Sjambrang: een deur- of raamomlijsting – van het Franse chambranle (deurlijst)
Sjampetter: een veldwachter – verwant met het Franse champêtre (landelijk)
Sjandeirm: een rijkswachter – van het Franse gendarme
Sjans: geluk – van het Franse chance
Sjansuir: een gelukzak – van het Franse chançard
Sjanzee: uitroep om te wisselen van danspartner – changez!
Sjap: ondervloer
Sjappement, sjaspijp: uitlaatpijp van een knalpot – van het Franse tuyau d’ échappement
Sjarlot: sjalot, kleine ajuin – r duikt soms op voor een beklemtoonde lettergreep
Sjartel: jarretel, kousophouder
Sjasbak: een oude toiletspoeling – verwijst naar het Franse réservoir de chasse d’eau
Sjerzjant: rang bij het leger, klem bij houtbewerking
Sjieëzeken: een tweewielig wagentje - sjees
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Sjiefong: een hevel, reukafsluiter, sifon
Sjiek: een tabakspruim, maar ook kauwgom: verwijst naar chiclets, het Amerikaanse
merk van pepermuntkauwgom dat eind 19de eeuw ontwikkeld werd. Het werd bij ons
populair na de Tweede Wereldoorlog en vooral sinds de benzinestations ze cadeau
gaven bij een tankbeurt.
Sjie-sjie:pronkerig gedrag – verwant met chic. D’s veel sjie-sjie betekent veel pronkzucht
(maar meestal weinig inhoud)
Sjimenastiek: turnen – verbastering van gymnastiek
Sjoeken: een crèmesoesje of éclair, ook gebruikt als troetelnaam – komt van het
Franse chou à la crème
Sjofaas: centrale verwarming – van het Franse chauffage
Sjokee: een fitting, lampenhouder – van het Engelse socket
Slagmuit: een kooi om vogels te vangen
Slam: bezinksel van kolenstof, afval uit kolenwasserijen, dat (vooral in de oorlog)
als goedkope brandstof gebruikt werd. 
Slameur:moeite, veel en moeilijk werk, rompslomp – is mogelijk een verlenging van sleur
Slappen: schuimachtig en zacht snoepgoed
Slauper: verhard oogvocht, dat na de slaap in de ooghoeken zit – ook kerkregister,
waarin alle geboorten, huwelijken en begrafenissen van de parochie genoteerd worden
Slaupes: slaapgelegenheid – hedde slaupes vuer vandoag?
Slaupklieëd: nachtjapon
Slaupkommer: een slaapkamer – de lange awordt voor m en een toonloze lettergreep
verkort
Slauvendrijver: iemand die een ander afjakkert – da’s nen echten slauvendrijver
Sleep: toestel om geploegd land te effenen
Slek: een slak – klankwissel tussen a en e
Slep: het onderste van de rugzijde van een hemd, hemdslip – trap nie op ou slep
Sletsen: sloffen, open pantoffels
Sliespapier: schuurpapier – verwijst naar het werkwoord opslissen (opschuren)
Slijter: persoon die het vlas uittrekt bij  de oogst
Slijtpap: pap die werd gegeten na het slijten van het vlas – voor de ingrediënten en
bereidingswijze: zie Sinaïek nr. 2 van 2007
Slinger: een deel van een klok
Slodderkous: een afgezakte kous, ook gebruikt voor een slordige persoon
Sloef: een verpakking van bv. sigaretten, ook pantoffel en pantoffelheld – da’s nen
echten sloef
Sloester: groene bolster van een noot, gaat terug op het Middelnederlandse snoestere,
waarvan ook snuisterij afgeleid is 
Slop: speling, (tijds)ruimte – om 10 uur hê’k e slopken, komt ten moar af
Sluuër: een sloor, armtierige vrouw – een scherplange owordt een uë
Sluuëvers: sokken
Smauksken: een kleine hoeveelheid voedsel – zjust moar e smauksken
Smeet: een zekere gelijkenis vertonen – z’êt er een smeet van weg
Smeiërdag: jaarfeest van een vereniging
Smeiëring: een rammeling, een smering – gij verdient ‘n smeiëring
Smeirges: ’s morgens – klankwissel tussen o en ei voor r
Smes, smesse: een smis, een smidse
Smoel: gezicht, maar ook griesmeel (van het Franse semoul)
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Smokkelregen: motregen, druilregen – het woord gaat terug op dezelfde stam als
het Engelse smoke
Smoskont: een morsige vrouw
Smout: reuzel, gesmolten varkensvet, vroeger een veel gebruikt en goedkoper alter-
natief voor boter 
Smoutebol: een oliebol; vroeger werden deze bollen van gistdeeg in varkensreuzel
gebakken
Smuuër: smoor, nevel, mist, damp
Smuuërder: een roker
Smuuërgerief: rookgerei, pijp en tabak
Snoar: een snaar, een darm
Sneukelas, sneukeleiër: een snoepster, snoeper – verwijst naar het oude werkwoord
voor snoepen: sneukelen
Sneutel: een sleutel – klankwissel tussen l en n
Sneuvering: een lopende neus, verkoudheid
Snieë: sneeuw – de w valt weg op het einde van een woord
Snieëbal: sneeuwbal
Snieëwauter: sneeuwwater
Snijbuuën: snijboon, lange magere vrouw
Snoens: ’s middags – noen komt van het Latijnse nona, het negende uur van de dag en
viel oorspronkelijk rond 15u, maar dat tijdstip is in de loop der tijden steeds vervroegd.
Maar het bleef een referentiepunt in verschillende talen cfr. achternoen en het Engelse
afternoon
Snoeperas, snoepereiër: iemand die veel snoept
Snoeter: snuit, snoet
Snok: een ruk, een (electrische) schok – ‘k’ên ne ferme snok gekregen van diën droad
Snotkeiës: een snottebel onder de neus (snotkaars)
Snotter: een onvolwassen persoon – ’t is nog moar ne kleine snotter
Snotvalling: een verkoudheid  – er zijn ook kopvallingen en borstvallingen
Snuitsjen: snuitje – iets int snuitsjen ein is iets in de gaten hebben 
Soaë: sajet, breiwol – komt van het Franse sayette, dat zelf teruggaat op het Oudfranse
saie (wat beter bij onze soaë aansluit)
Soarze: een deken voor op een bed – gaat terug op het Oudfranse serge

En met deze warme woorden sluiten we onze wintereditie af. Blijf gezond en tot in
de lente!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 1955
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
01  Benedictus Raes (78 j.) w. v. Serafina De Hooghe, Leebrugstraat
04  Alfons Bogaert (75 j.) e. v. Maria Rosalia Poppe, Zwaanaardestraat
06  Maria Francisca Van Gucht (78 j.) w. v. Charles Louis Creve, Brugse Heirweg

Klein-Sinaai
13  Virginie Van Daele (74 j.) w. v. Richard Frans Vermaere, Hulstbaan
14  Marie Sofie Mys (92 j.) w. v. Felix Maes, Hondsnest
16  Rosalie De Groote (86 j.) Begijntje v. h. Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg,

† Sint-Amandsberg
18  Maria Victorina Van der Massen (75 j.) w. v. Jozef Van Cauteren en Marcel Bertens, 

Dorpsstraat
18  Edmond De Block (75 j.) w. v. Leonia Maria Bogaerts, Vleeshouwersstraat
23  Emerencia Theresia Van Eynde (84 j.) d. v. Ferdinand en Viktoria Van Durzen,

Vleeshouwersstraat
23  Alphonse Creve (73 j.) e. v. Maria Stefania Brandt, Leestraat, † Sint-Niklaas
-februari
04  Cyriel Alfons Baert (69 j.) e. v. Coleta Poppe, Zwaanaardestraat
06  Eliza Maria De Wilde (74 j.) w. v. Emiel De Schepper en Jan Frans Audenaert,

† Eksaarde
07  Lisette Eveline De Permentier (12 j.) d. v. Gerardus Frans en Bertha Josefina D’hondt,

Puiveldestraat, † Lovendegem (klooster Zrs. Van Liefde)
12  Josephus Bernardus Mandonx (73 j.) e. v. Virgina Vermeulen, Leebrugstraat,

† Sint-Niklaas
15  Franciscus Sonnemans (96 j.) w. v.  Antonia Calle, Dorpsstraat
19  Sonja Martha Vermeulen (15 d.) d. v. Leon Oscar en Margaretha Louisa Seghers,

Kerkstraat Klein-Sinaai, † Sint-Niklaas.
23  Jean Bernard Mys (87 j.) w. v. Marie Louise Ongena, Molenstraat
-maart
06  Jan Beirnaert (79 j.) w. v. Clementina Van de Velde, Zwaanaardestraat
06  Magdalena Maria De Gols (35 j.) e. v. Edgard Van den Bossche, Stenenmuurstraat,

† Sint-Niklaas.
12  Kamiel Selis (84 j.) z. v. Louis en Melanie Verwilgen, Koebrugstraat Klein-Sinaai
19  Pieter Gustaaf De Plukker (59 j.) w. v. Maria Eveline Beirnaert, Dorpsstraat
25  Jozef Ryckaert (77 j.) w. v. Rosalie Poppe, Heirstraat
27  Pieter Augustine Sturm (76 j.) e. v. Rosalie Dauwe, Hulstbaan
27  Augustine Denise Jolivel (80 j. ° Saint-Servoux Fr.) d. v. Joseph en Arthemis Bouvier,

Zr. van Maria Eerherstel, Dorpsstraat
27  Cesar Jozef Minnebo (56 j.) e. v. Alida Maria Corveleyn, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
-april
01  Maria Coleta Bracke (88 j.) w. v. Fidelis De Waele, Dorpsstraat
05  Henri Ongena (76 j.) w. v. Joanna Stevens, † Antwerpen
17  Marie Celestine De Permentier (95 j.) w. v. Leonard Van Bunder, Molenstraat
19  Jozef Van Overloop (87 j.) w. v. Marie Sofie Anné, Dorpsstraat
29  Natalie Duerinck (76 j.) w. v. Martinus Smet, Luitentuitstraat
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-mei
01  Joseph Bernard Van Gucht ( 79 j.) e. v. Anna Coleta Heyens, Hondsnest
03  Joanna Catharina Smet (73 j.) w. v. Petrus Raes, Luitentuitstraat
03  Jean Baptist De Groote (90 j.) w. v. Coleta Leonie Cornelis, † Waasmunster-Ruiter
11 Martha Coleta Watté (68 j.) e. v. Henri Domin Van Poucke, Molenstraat, † Sint-Niklaas
16  Irma Maria Van Walleghem (74 j.) d. v. Charles en Rosalie Anthierens, Tinelstraat
18  Desiré Wuytack (83 j.) w. v. Maria Pelagia Landuyt, Leestraat
25  Jan Van Goethem (55 j.) e. v. Germaine Truyens, † Waasmunster
-juni
11 Alfons De Gols (75 j.) e. v. Leonie Maria Corveleyn, Vleeshouwersstr., † Sint-Niklaas
23  Marie Louise Van Boxelaer (87 j.) w. v. Isidoor Schaut, † Antwerpen
26  Omer Jozef Verschaffel (49 j.) e. v. Rachelle Heye, Dorpsstraat, † Etterbeek
-juli
02  Eleonora Dominica Vercauteren (73 j.) e. v. Emile Marbaix, † Mechelen
12  Leo Alfons De Baere (76 j.) z. v. Frans en Joanna Janssens, Dorpstraat
27  Renatus Stremersch (66 j.) w. v. Bertha Mul, rustoord Vleeshouwersstraat
-augustus
01  Maria Magdalena Smet (59 j.) e. v. Frans Paelinck, Eksaarde, † Lokeren
10  Arthur Gyselinck (11 j.) z. v. Alois en Yvonne Van Daele, Kapellestraat Klein-Sinaai,

† Sint-Niklaas.
16  Theofiel Alfons Meert (43 j.) e. v. Yvonna Valentina Buyle, Vleeshouwersstraat,

† Sint-Niklaas.
23  Marie Zélie Melanie Joseph Marneffe (76 j. ° Doornik) d. v. Emile Eugène Joseph en 

Eliza Léonie Desmons, Zr. van Maria Eerherstel, Dorpsstraat
24  Joanna Van Pottelberg (81 j.) w. v. Willem De Smet, Leestraat
31  Maria Margaretha Baeté (79 j.) e. v. Leon Paelinck, Statiestraat nu Wijnveld,

† Sint-Niklaas
30  Victor Van Oppens (85 j.) w. v. Elodie Lagaert, † Waasmunster
-september
15  Ghislenus Collesaer (73 j.) e. v. Emma Van Santbergen, Kapellestraat Klein-Sinaai
19  Patrick Baert (1 d.) z. v. Marcel en Denise Van Goethem, Koebrugstraat Klein-Sinaai,

† Sint-Niklaas
-oktober
02  Fidelia Verstocken (82 j.) d. v. Augustinus en Stephanie Van Driessche,

Zwaanaardestraat
03  Frans D’Hondt (68 j.) e. v. Clara Vercauteren, Dorpsstraat
04  Emma Coleta De Groote (82 j.) w. v. August Verschelden, Dorpsstraat
15  Jan Baptist Lecocq (77 j.) e. v. Henrica Hemelaer, Dorpsstraat
18  Maria Leonia Van Laere (74 j.) w. v. Theofiel De Backer, Leebrugstraat
23  Frans Nachtegael (83 j.) w. v. Dorothea Van Goethem, Dorpsstraat, † Sint-Niklaas
26  Jozef Polidoor Van Poucke (76 j.) e. v. Maria Rosalia Verlee, Stenenmuurstraat
-november
01  Leo Ghislain Goossens (77 j.) e. v. Stephania Baecke, † Sint-Niklaas
04  Alfons Albert De Coninck (39 j.) z. v. Karel Louis en Maria Coleta Meyskens,

Leebrugstraat
13  René Van Bocxlaer (53 j.) e. v. Paula Magdalena Troch, Zwaanaardestraat.
19  Frans De Rechter (81 j.) w. v. Clemence Van de Putte, Neerstraat
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23  Emelie Van Hoecke (84 j.) e. v. Jozef Baeke, Keizerstraat, † Schaarbeek
27  Pieter Augustien Van den Bossche (78 j.) w. v. Clemence Van Driessche,

Vleeshouwersstraat (rusthuis St.-Catharina) † Sint-Niklaas
-december
05  Maria Clemencia De Plukker (90 j.) d. v. Jan Baptist en Silvia Blommaert, Hulstbaan
09  Edilbert De Cock (2 d.) z. v. Jozef en Irena De Prycker, Weimanstraat, † Sint-Niklaas
10  Leontina De Loose (65 j.) e. v. Jozef De Bruyne, Koebrugstraat Klein-Sinaai, † Stekene
18  Henrica Van Osselaer (52 j.) e. v. Remi De Witte, † Sint-Niklaas
18  George Durinck (65 j.) e. v. Mathilde Cool, † Antwerpen
19  Joseph Maes (83 j.) e. v. Marie Rosalie Liessens, Zwaanaardestraat
28  Maria Sidonia De Meulenaer (79 j.) w. v. Jan Frans Coppens, Brugse Heirweg

Klein-Sinaai, † Lokeren
Georges Tallir

~~ ~~ ~~ ~~
Éen bidprentje voor vader en zoon (1825 & 1838)

Augustinus Willems, een schrijnwerker van 58 jaar, overleed te Sinaai op 18 december
1825. De comparanten waren: Joannes Francies Willems (56j, molenmaker en broer)
en Carolus Willems (24j, bakker en zoon). 
Dertien jaar later overleed deze zoon Charles Francies (Carolus) op 1 december 1838 in
het huys van zijne moeder, Anna Catharina Zaman. Nu waren de comparanten Joannes
Augustinus Willems (32j, timmerman en broer) en Augustinus Haesaert (32j, veld-
wachter en buur).

Jos DaemsBron: FamilySearch overlijdens Sinaai.


