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Disselingen

Lid cultuurraad
De werkgroep erkenning heeft tijdens de vergadering van 30 maart 2006 besloten
heemkring Den Dissel te erkennen als lid van de stedelijke cultuurraad, meer
bepaald van de sectie erfgoed. Daardoor kunnen we in 2006 gesubsidieerd worden
op basis van onze werking in 2005. Ons subsidiedossier omvat de negen activiteiten
die we vorig jaar realiseerden.Bij Heemkunde Vlaanderen hebben we eveneens een
dossier ingediend.

Tentoonstelling Moervaartmeersen - Astgemete
Als medewerker aan de happening rond beide Sinaaise natuurreservaten kunnen
we als heemkring best tevreden zijn over het resultaat en over het aantal bezoekers:
zaterdag 6 mei ongeveer 100 en op zondag 7 mei nagenoeg 250. Het aantal wandelaars
(enkel op zondag) bedroeg 125.
Deze fototentoonstelling over de natuurgebieden en de historiek van de wijk
Leebrug, evenals het oud kaartmateriaal, zal waarschijnlijk nog eens te zien zijn in
het kader van “Kunst uit Sinaai” ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt.

Bereikbaar in ons lokaal
Zoals eerder meegedeeld zijn we elke 2de en 4de zaterdag van de maand te
bereiken in ons lokaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. De data vind
je op de bladzijde bij de inhoud. Daar kan je o. a. foto’s van je vereniging of van een
belangrijke gebeurtenis direct laten opnemen in ons archief. Ook studenten kunnen
een beroep doen op onze medewerking.

Oproep aan studenten geschiedenis
Onze documenten wachten op deskundige archivering! Heb je gedurende de zomer
wat tijd vrij om ons hierbij te helpen, contacteer dan gerust een redactielid voor
verdere afspraken!

Schenkingen
Paul en Lutgarde Van Poucke - Verschelden schonken ons een reeks dia’s over de
vroegere missiestoet en over onze gemeente.
Van André De Witte ontvingen we enkele interessante documenten over de hengsten-
houderij van Boudelo (hierover een bijdrage in dit nummer van Sinaïek).
André Van Rumst, de huidige eigenaar van de hoeve Ferket in de Weimanstraat,
bezorgde ons een document over de handel aldaar in “edelmanshaver” dat ook
opgenomen is in dit nummer.

Missiestoet
Ondertussen blijven we ijverig bezig met de geschiedenis van de vergane
missiestoet waarin we niet alleen de oude en vernieuwde stoet beschrijven, maar
ook aandacht besteden aan onze Sinaaise missionarissen.

Etienne De Meester
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Sinaainaren die stierven in 2000

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
02 Aloïs Van Goethem (70 j), w. v. Henriette Vercauteren, Godelievelaan
07 Gerarda Robijn (89 j), w. v. Fr. Van Goethem en Em. Verbraecken, Weimanstraat
15 Leonia Meuleman (73 j), w. v. Lucien Vercauteren, overleden te Zwijndrecht
17 Petrus Maes (63 j), e. v. Josephine De Tender, overleden te Sint-Niklaas
21 Marcel Elegheer (55 j), Wijnveld
23 Maria Platinck (79 j), w. v. René Van Eetvelde, overleden te Gent
28 Theodoor Smet (87 j), e. v. Elisabeth De Saegher, Molenstraat
28 Elisa Poppe (84 j), w. v. Joseph Bergs, overleden te Antwerpen

-februari
02 Andrea Caeldries (56 j), e. v. René Rooms, overleden te Edegem
06 Jeanine Cornu (51 j), e. v. Eddy Van Mele, Neerstraat
08 Rachel Durinck (90 j), e. v. Kamiel Van Bocxlaer, w. v. Fr. Caeldries, Leestraat
10 Madeleine Daeninck (80 j), w. v. Romain Beirnaert, Godelievelaan
11 Raymond Van den Broeck (75 j), e. v. Simona Joos, overleden te Sint-Niklaas
12 Maria Verbraecken , w. v. Maurits Raman, overleden te Moerzeke
21 Yvonne Van Dorsselaere (81 j), w. v. Romanus Braem, RH Vleeshouwersstraat
23 Yvonne De Bock (71 j), e. v. Ernest De Mulder, Wijnveld
23 Juliette Impens (77 j), w. v. Alb. Roels en Raf Van Rumst, overleden te Lokeren
29 Romanie De Waele (93 j), w. v. Alfred Van Goethem, overleden te Sint-Niklaas

-maart
01 Louis Van Osselaer (73 j), w. v. Philomena Laureys, overleden te Belsele
02 Raymonda Van de Voorde (79 j), w. v. Paul Van Poucke
13 Omer De Baere (77 j), Wijnveld
23 Estella De Cock (89 j), w. v. Jozef Zaman, overleden te Sint-Niklaas
22 André Haentjens (68 j), e. v. Frida Zaman, overleden te Lokeren
24 Eveline Durinck (60 j), e. v. André De Vos, Zwaanaardestraat
28 Maria D’Hanis (84 j), w. v. Fr. Berckmoes en Edg. V. Vlierberghe, overl. te Belsele
31 Gustaaf Van Pottelberg (88 j), e. v. Juliette Vercammen, Leebrugstraat

-april
04 Mariette De Meester (56 j), e. v. Marc Braeckman, overleden te Gent
08 Achiel De Bock (77 j), e. v. Germaine Baert, Keizerstraat
08 Octaaf Maes (79 j), e. v. Margriet Verschraege, Leebrugstraat
13 Eric Van Poucke (58 j), e. v. Jeannine De Pesseroey, Sint-Niklaas
17 Karel Raes (74 j), w. v. Maria Maes, Oude Heirweg
26 Léon Verhofsté (55 j), e. v. Godelieve Rijckaert, Keizerstraat

-mei
06 Amand Zaman, e. v. Marie-José De Roep, overleden te Sint-Niklaas
08 Marcel Van Pottelberg (93 j), w. v. Octavia Bauwens, overleden te Lokeren
10 Roger Goethals (69 j), e. v. Georgette Brossé, Wijnveld
12 Margareta Janssens (86 j), w. v. Theofiel Van Laere, Klokke Roelandlaan
17 Roger Cole (80 j), w. v. Godelieve Beirnaert, Stenenmuurstraat
17 François Tempels (67 j), e. v. Elga Dutré, overleden te Waasmunster
24 Herman Lecocq (52 j), e. v. Els Maes, overleden te Gent
30 Gommair Van Bunder (88 j), w. v. Joanna Bruggeman, Populierenstraat
31 Maria Poeckx (77 j), Franciscuslaan
31 Estella Christiaens (94 j), overleden te Sinaai



-juni
03 Gerard De Roeck (90 j), e. v. Suzanne Paelinck, RH Vleeshouwersstraat
04 Maria Maeyens (70 j), e. v. Marcel Verstraete, Cadzandstraat
14 Maurice Ongena (65 j), Hondsneststraat
19 Virginie Onbekent (82 j), RH Sint-Pauwels
20 Helena Meessens (86 j), e. v. Frans Foubert, Zakstraat
23 Christiane Roels (51 j), e. v. Lucien De Bock, Keizerstraat
30 Alfred Stekelinck (86 j), w. v. Corine De Meyer, RH Vleeshouwerstraat

-juli
01 Prosper Notenbaert (86 j), w. v. Augusta De Vos, overleden te Lokeren
03 Lea Leys (81 j), w. v. Albert De Nul, overleden te Lokeren
04 Edmondus De Witte (67 j), overleden te Merksem
07 Irène Van Gucht (60 j), e. v. Norbert De Meester
15 Ernest De Mulder (81 j), w. v. Yvonne De Bock, Wijnveld
19 Romanie Van de Vijvere (91 j), w. v. Alfons De Kerf

-augustus
04 Martha Ott (79 j), e. v. Frans Van den Bergen, Waasmunster
09 Frans Creve (88 j), RH Vleeshouwersstraat
11 Rita Nicque (43 j), e. v. Johny Knaepen, Cadzandstraat
12 Suzanne De Clercq (75 j), w. v. Theofiel Annaert, Sint-Gillis-Waas
13 Faraïlde De Groote (93 j), w. v. Albert De Tender
13 René De Baere (97 j), w. v. Lea Ongena
18 Augusta Van Poecke (77 j), w. v. René Van Gucht, RH Vleeshouwerstraat
25 Hilda Robijn (76 j), w. v. Achiel De Wolf, E. Tinelstraat
28 Suzanne Paelinck (89 j), Gerard De Clercq en Gerard De Roeck, RH Vl.

-september
02 Henri Raes (85 j), e. v. Irma Polfliet, Sinaaidorp
07 Gino Fassaert (28 j), e. v. Vicky De Decker, overleden te Gent
08 Daniël Robijn (62 j), e. v. Jacqueline Stevens, Eksaarde
14 Marcella Haentjens (82 j), w. v. Aloïs Verstocken, Zwaanaardestraat
20 Elisa Van Bossche (85 j), Liefdezuster, overleden te Sint-Niklaas

-oktober
30 Eveline De Plukker (90 j), w. v. Cyriel Vercauteren, RH Vleeshouwersstraat

-november
05 Maria Van Britsom (91 j), w. v. Aloïs Van de Vijver, RH Vleeshouwersstraat
07 Hilda Janssens (62 j), e. v. Alfons Parmentier, Katharinastraat
14 Gerarda De Plukker (83 j), e. v. Karel Meul, Wijnveld
27 Norbert Minnebo (62 j), e. v. Nagy Van Goethem, overleden te Sint-Niklaas

-december
04 Simona Joos (72 j), w. v. Raymond Van den Broeck, overleden te Temse
05 Martha Beirnaert (88 j), e. v. Fr. De Mulder en Honoré Aper, overleden te S-N
05 Marcella Cornu (72 j), w. v. Gabriël Roels, Puivelde
06 Albert Baeke (85 j), w. v. Lizette Laureys, overleden te Sint-Niklaas.
13 Emma De Kever (84 j), w. v. J. Ongena, e. v. Omer Van Overloop, Neerstraat
23 Wilfrida Schaut (66 j), e. v. Albert Van Houtte, overleden te Sint-Niklaas
28 Elisabeth Van Grembergen (84 j), e. v. Eduard Böhrer, overleden te Antwerpen
31 Etienne Schaut (70j), e. v. Mariette Van Peteghem, overleden te Sint-Niklaas
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Kroniek 1952

-juni: kampioenen boogschieten
Op het nationaal kampioenschap boogschieten op de liggende wip 1952 te
Broechem veroverde het zestal van Ons Vermaak de titel per ploeg. De kampioenen
die op de foto poseren met pijl en boog, bekers en gaaien waren:

boven v. l. n. r.: Piet De Clercq, Lucien Joos en Jules De Meester
onder v. l. n. r.: Petrus van Poppel, Achiel Van Aelst en Jozef Staessens

-juli: criterium
Op kermismaandag 14 juli organiseerde Gemeentebelangen in Sinaai een interna-
tionaal criterium achter derny’s. Bij de deelnemers grote namen als Georges Ronse,
Karel Kaers en Jef  Dervaes. De Nederlander Cesar Bogaert won de wedstrijd.

-oktober: gemeenteraadsverkiezingen
De C.V.P. veroverde opnieuw alle zetels van het  volgende gemeentebestuur. De

elf verkozen raadsleden waren: Raymond Haelterman, Edward De Beule, Jan
Beirnaert, Theodoor Van Daele, Hubert De Weirdt, Joris Bracke, Frans Everaert,
Oscar Weytens, Firmin Seghers, Armand Claus en Arnold Claus.

-december: 
Onderpastoor De Vos, sedert 1949 werkzaam op onze parochie, werd door de bisschop
benoemd tot onderpastoor van Berlare.
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Paarden kweken in de 19de eeuw

Zoals we allemaal weten was Vlaanderen tot midden vorige eeuw grotendeels
agrarisch. De landbouw was een belangrijke bron van inkomsten en geregeld trof
de overheid dan ook maatregelen om deze economische activiteit te steunen en te
verbeteren. 
Het paard was één van de belangrijkste dierlijke hulpbronnen in de landbouw.
Paarden waren kostbaar en kostelijk. Daarom wilde de regering in het midden van

de 19de eeuw het paardenras verbeteren en vaardigde daartoe op 7 december 1840 een
koninklijk besluit uit, dat de voorwaarden vastlegde om paarden te mogen
kweken. Op 19 maart 1842 schrijft de commision d’agriculture van Flandre Oriëntale in
dit verband een brief aan de heer Jan De Wit, landbouwer en hengstenhouder te
Sinaai, met volgende tekst:

Mijnheer,
Wij laten UE. bij deze toekomen de attesten bewijzende dat de twee hengsten die UE. op den
17den dezer maand ter keuring heeft aangeboden tot den springdienst gedurende het loopende
jaer zijn toegelaten geworden. Terzelfdertijd zenden wij UE. twee kohieren van bespringing
voor de gezegde hengsten. Op dezelve zullen door UE. de eens ingeschreven merriën,
alhoewel herdekt wordende, niet meer mogen worden aengetekend; maer UE. zal moeten zorg
dragen in de laetste kolom nauwkeurig aen te duiden of de besprongen merrie al dan niet vol
is; want deze aenduiding is ons onontbeerlijk om het opper-bestuur den uitslag te doen kennen
der gedane dekkingen.
Zoo als UE. op het titel-blad van gemelde kohieren zal zien, behooren deze kohieren door
UE. voor het einde der maand december aenstaende, aen den heer burgemeester uwer
gemeente overhandigd te worden om onmiddellijk door de zorg van dezen ambtenaer aen
ons te worden overgemaekt, overenkomstig het art. 9 § 2 van het provintiael reglement in
dato 17 july 1841.
Indien het van UE. kennis is dat men binnen de gemeente uwer woonplaets of in de
omstreken, afgekeurde of niet ter keuring aengeboden of aen andere provintien behoorende
hengsten tot den spring-dienst gebruikt, zal UE. ons verpligten met ons daervan onmiddellijk
te onderrigten en ons tevens op te geven de namen, voornamen en woonplaets: 1° van de
eigenaers dier hengsten als mede van degenen der merriën welke door dezelve besprongen
zijn geweest; 2° der persoonen die bij de bespringingen tegenwoordig zijn geweest of daervan
kunnen getuigen. In dit geval zullen wij het ons ten pligt maken de overtreders onmiddellijk
aen het opper-bestuur aen te klagen, ten einde in regte vervolgd te worden en alzoo de door hen
gepleegd wordende misbruiken te doen ophouden, misbruiken die niet dan de nadeeligste
gevolgen kunnen teweeg brengen voor het paerden-ras, en derhalven ook voor onzen landbouw
voor welks welzijn wij ons voorstellen alle mogelijke poogingen te blijven aenwenden, om dat
hij ten allen tijde den voorspoed en den rijkdom van ons land heeft uitgemaekt.
Insgelijks zal UE. bij deze bekomen een zeker aental exemplaren ener op bevel van het
Gouvernement opgestelde onderrigting voor de opkweeking der paerden in België.
Wij verzoeken UE. dezelve uit te deelen onder de eigenaers der merriën welke door UE.
hengsten zullen besprongen worden en tevens deze eigenaers aen te raden die onderrrigting
wel te doorgronden en de daerin vervatte voorschriften zooveel mogelijk te volgen in de
opkweeking der veulens die hunne merriën zullen voortbrengen. Overigens bevelen wij UE.
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aen om UE. altoos stiptelijk te gedragen naer de schikkingen van boven aengehaeld regelement,
namelijk om nooit merriën door UE. hengsten te laten bespringen van min dan drie jaren oud
of die de vereischte hoedanigheden niet bezitten.
Ontvang, Mijnheer, de verzekering onzer achting. 

Uit het bijgevoegde Kohier van bespringing blijkt dat het de overheid inderdaad ernst is:
kweken met niet-goedgekeurde paarden  wordt bestraft met een boete van 50 frank,
zowel voor de  eigenaar van de hengst als van de merrie. De helft van dat bedrag
gaat naar de ontdekker van de overtreding, de andere helft naar de armen van de
gemeente. Bij hervallen wordt de boete, een toch al niet onaardig bedrag, verdubbeld.
Wie zijn merrie door zijn eigen (niet gekeurde) hengst heeft laten dekken, is eigenaar
van beiden en betaalt dus honderd frank.  Om niet alleen op de opmerkingszin van
de bevolking te moeten rekenen, gaan de gouvernements-veeartsen op pad en bezoeken
elke eigenaar van een hengst minstens twee keer tijdens de springtijd. Maar het is
niet alleen kommer en kwel: elk jaar kunnen de beste  trekhengsten en de goede
veulen-merries meedingen voor een premie en is er ook de verkiezing van het veulen
van het jaer, geboren uit een goedgekeurde merrie en een Ryks-Hengst. 

Het Kohier van Bespringing dat we terugvonden werd alvast niet gebruikt om de
prestaties van de hengst bij te houden, maar wel als rekenschrift. 

Maar paarden waren niet alleen voor de boer belangrijk: ook edellieden  hadden
een bijzondere voorliefde voor dit dier, zij het vanuit een ander oogpunt. Zij kweekten
paarden voor wedstrijden en voor ontspanningsdoeleinden. Het is voor deze doelgroep
dat Désiré Ferket, handelaar in de Weimanstraat (in de huidige Weimanshoeve),
zijn Edelmanshaver op de markt brengt, prijzig krachtvoer voor het beter geplaatste
paard. We geven u hierbij de reclamebrochure die hij in 1897 liet drukken en
waarin hij op basis van zijn pedigree zijn waar aan de edelman probeert te brengen.
Een staaltje van 19de- eeuwse koopmansbravoure!

Annemie Bogaert

De Weimanshoeve
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