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Disselingen

Uitbreiding van ons archief
Een belangrijke doelstelling van onze heemkring is het verwerven en beheren van
roerend heemkundig erfgoed. Allerlei documenten en objecten uit het dagelijkse
leven van vroeger vormen, samen met het onroerende en immateriële erfgoed, een
afspiegeling van het rijke verleden van onze gemeente.
Van bij de start van onze vereniging zijn wij – en sommige leden al veel vroeger –
bezig met het verzamelen van allerlei erfgoedmateriaal dat we kunnen indelen in
verschillende deelcollecties. Om deze uit te breiden kregen we reeds de hulp van
meerdere inwoners die foto’s en documenten ter beschikking stelden of zelfs
schonken. Omdat ik weet dat er nog heel wat verborgen archief aanwezig is bij de
Sinaainaren durf ik jullie vragen om actief mee te werken aan de groei en de
bewaring van ons lokaal erfgoed.

Wat verzamelen wij? Een overzicht.
- beeld- en geluidsdragers: foto’s, dia’s, beeldbanden, geluidsbanden
- documenten: publicaties, brochures, tijdschriften, clubbladen, verslagboeken,

thesissen, affiches, ledenlijsten, kiezerslijsten, bidprentjes, doodsbrieven, pers-
artikels
- objecten: medailles, schotels, eretekens, vlaggen, kaarten, bodemvondsten

Welke onderwerpen?
- het dorp en de parochie - onderwijs (o. a. klasfoto’s)
- cultuur-, sport- en jeugdverenigingen - gebouwen
- beroepen en werkgelegenheid - plaatsnamen: straten, wijken
- personen: dorpsfiguren, kunstenaars - bevolking
- afstamming, genealogie, stambomen - volkskunde: stoeten, feesten

Waarom meewerken?
- erfgoed gaat niet verloren maar wordt bewaard voor het nageslacht
- studenten kunnen bij ons terecht voor bepaalde schoolopdrachten
- archiefstukken kunnen gebruikt worden om tentoonstellingen in te richten
- documenten kunnen een bron zijn voor de samenstelling van ons jaarboek en Sinaïek

Hoe samenwerken?
- ofwel schenk je een archiefstuk aan heemkring Den Dissel
- ofwel laat je ons een kopie nemen van wat je zelf wenst te behouden

Dank aan deze schenkers!
De voorbije weken ontvingen we volgende giften:
- archiefkasten via Michel Dhondt
- een handwerkmodel van de school op de Leebrug via de familie Thuysbaert
- een ingelijst bakkersdiploma (Aloïs Van Gaever) van Albert Wuytack
- plakboeken van Irma Beirens via Walter Vermeiren
- documenten van de “B – B – Kwis” via Jos Andries

Etienne De Meester 
voorzitter
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xx33, de 33 is nog duidelijk leesbaar; wellicht verwijst dit naar de oprichtingsdatum van de nieuwe
kapel (1833), eerder dan naar de oude kapel.
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De kapel in de Zwaanaardestraat 

Onder huisnummer 1 in de Zwaanaardestraat vinden we sinds jaar en dag de Sint-
Rochuskapel. Maar wie was Sint-Rochus?

Sint-Rochus, de pestheilige
Sint-Rochus is zonder twijfel één der meest vereerde heiligen in Vlaanderen, maar
over zijn leven is niet zo heel veel met zekerheid gekend. Alle kennis baseert zich

op een levensbeschrijving, die na
1430 in Lombardije werd samen-
gesteld. Naar verluidt werd hij
geboren in 1925 te Montpellier,
een van de grootste steden in de
Languedoc (Frankrijk). Hij was
het enig kind van Jan en Liberia,
vooraanstaande burgers van de
stad.
Zijn moeder, die reeds op
gevorderde leeftijd was maar nog
graag een kind wou, had daar-
voor  een belofte gedaan. Ze werd
zwanger en bij de geboorte zag zij
volgens de legende op de borst
van de pasgeborene een rood
merkteken in de vorm van een
kruis, waaruit zij meende te
begrijpen dat haar zoon de weg
van offer en toewijding aan de
medemens zou opgaan. 
Toen Rochus als jongeling zijn
goede ouders verloor, verkocht
hij het grootste gedeelte van zijn
bezittingen, schonk het geld aan
de armen, vertrouwde de rest toe

aan zijn oom, de broer van zijn vader, nam de pelgrimsstaf en vertrok naar Rome. 
Eerst kwam hij in Aquapendente, een stad in de Apennijnen, waar de pest woedde.
Hij ontfermde zich over de pestlijders en genas ze met het kruisteken, de inwoners
waren bijzonder opgetogen over hun pelgrim . 
Over Cesena, waar eveneens de pest woedde, trok hij naar Rome, waar hij kardinaal
Britonicus, die aan de pest leed, genas. Rochus bleef in dienst van deze kardinaal,
die hem uit dankbaarheid voorstelde aan de paus.
Drie jaar later stierf de kardinaal en Rochus keerde over Remini en Novara naar
Piacenza terug, waar hij zelf door de pest werd aangetast. Nu ondervond hij, die
eens zo goed was geweest voor de mensen, wat dankbaarheid was: hij werd de stad
uitgejaagd en trok zich terug in een hut in het woud.  Er wordt gezegd dat God, die
hem niet verliet, een bron liet ontspringen, waarmee Rochus de wonden in zijn
dijbeen kon uitwassen, en dat een hondje hem dagelijks een brood bracht, dat het

Pieter Verschelden -1848



38

Kaart van Swaenaarde, Antonius Van Landeghem (1670)
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wegnam van de tafel van zijn meester. Toen de meester van het hondje, de patriciër
Gottardo Pallastrelli op zekere dag het diertje volgde, kwam hij bij Rochus terecht,
die hem door zijn lichtend voorbeeld en zijn woord van zijn ik-zucht bevrijdde en
hem een leven vol goedheid deed leiden.
Het levenseinde van Rochus is met geheimen omhuld. Volgens de Venetiaanse
wijsgeer en staatsman Francesco Diedo, die in 1478 zijn levensloop beschreef,
keerde hij naar Montpellier terug. Intussen regeerde zijn oom over de stad, maar hij
herkende de ootmoedige Rochus niet meer en liet hem in de stadsgevangenis werpen.
Hij zou in die gevangenis gestorven zijn.
Volgens een andere bron zou hij door zijn familie als een berooide ontvangen en
behandeld zijn. Hij stierf enkele jaren later in zijn eigen huis als een onbekende,
wiens identiteit pas bij zijn dood werd herkend. Aan het rode kruis op zijn borst
werd hij door zijn oom en grootmoeder herkend.
Nog een andere levensbeschrijving zegt dat hij te Angera bij het Lago Maggiore als
spion werd beschouwd en in de gevangenis werd geworpen. We kunnen dus niets
met zekerheid over zijn laatste dagen zeggen.
Vooral sedert 1414 is de verering van St.-Rochus sterk verspreid. Toen de paus en
bisschoppen bijeen waren voor het Concilie van Constanz brak daar de pest uit.
Deze epidemie hield plots op na een openbare aanroeping van de heilige Rochus.
Sindsdien werden in heel Europa talrijke kerken, kapellen en bidplaatsen te zijner
ere opgericht en staat zijn beeltenis in veel parochiekerken. De relikwieën van
St.-Rochus worden te Arles en te Montpellier bewaard.
Zijn verering kwam over Montpellier vooral naar Noord-Italië en naar Vlaanderen
en werd door paus Urbanus VIII op 16 juli en 26 december 1629 bevestigd. Wij ken-
nen allen het beeld van St.-Rochus, gekleed als pelgrim, die met zijn vinger de
wonde in zijn dijbeen toont, met naast zich het hondje. Vooral St.-Vincent Ferrer en
de Dominicanen waren de grote verspreiders van zijn eredienst.
St.-Rochus is in Vlaanderen de bekendste “pestheilige” (soms worden ook wel eens
St.-Christoffel, St.-Adriaan, St.-Sebastiaan en St.-Antonius Abt aanroepen). Behalve
tegen de eigenlijke pest wordt hij ook aanroepen tegen alle besmettelijke ziekten bij
mens en dier. Hij is ook de patroonheilige van chirurgen, dokters, apothekers en
steenhouwers.
De feestdag van St. Rochus werd te Sinaai gevierd op 16 augustus. Gedurende de
noveen, tot 24 augustus, was de kapel dagelijks te bezoeken.

De St. Rochuskapel op Zwaanaarde
Op de kaart van Swaenaarde, getekend door Antonius Van Landeghem en uitgegeven
in 1670, staat een kapel op de plaats waar nu het standbeeld van de schaapherder
staat (kruispunt Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Keizerstraat en Weimanstraat).
Men neemt aan dat deze kapel toegewijd was aan St.-Rochus en reeds bestond
begin de 17e eeuw. 
Een volgende vermelding van de kapel vinden we op 20 december 1798, in het dagboek
van bakker Geubels, een inwoner van Sinaai die een dagboek bijhield van de
gebeurtenissen tijdens de Franse Revolutie. Hij vermeldt: 1798-20 december- Dezen dag
gezien door de metsers en timmermans de kapellen van St. Anna, Rochus en anderen
afbreken en de steenen op den hof van agent brengen.

Volgens de verhalen van de bewoners van de wijk (die verschenen in de Annalen
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van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in 1937 kon enkel het beeld
van St.-Rochus en het kruis van de pingevel worden gered. De familie De Clercq
bewaarde deze met eerbied. 
In deze Annalen lezen we het volgende over de verdere geschiedenis van de kapel:
Rond 1830 wilde de toenmalige pastoor van Sinaai de St.-Rochuskapel op een ander punt
van de gemeente optrekken. De bewoners der Zwaanaardestraat konden met dit voorstel
niet instemmen  en besloten hun kapel zelf te bouwen. Joanna De Clercq stelde zich aan
als de grote geldinzamelaarster, alle zondagen en bijzonder op alle dagen van het octaaf
van St.-Rochus stelde zij het oud gered beeld van de heilige op een tafeltje uit en vroeg of
liever gebood op christelijk-gemoedelijke wijze aan elke voorbijganger een gebedje en aalmoes
te storten. Dit eigenaardige doen bracht op weinige tijd het nodig geld bijeen. De grond werd
bij helft geschonken door de eigenaars Rosa Temmerman en Vitaal Roels. ’t Zou nu niet op
hetzelfde puntje zijn dat de kapel zou oprijzen, want die plaats scheen niet geschikt genoeg
meer, maar een honderdtal meter dichter bij de dorpsplaats, aan de overzijde der beek die een
brugje zou krijgen. De nieuwe en huidige kapel werd in 1833, volgens een steen in de
voorgevel gemetst, gebouwd. Zij meet zo wat 2,5 x 3m en is in rondboog opgevat. In den
voorgevel, in den trommel der doorschijnende deur, staat in een nis achter traliën het beeldje
van St.-Rochus. Boven op den pingevel prijkt het gered ijzeren kruis der eerste kapel.
Binnen de bidplaats op een eenvoudig, maar versierd altaar, staat het oud gered beeld van
St.-Rochus. Boven dit een schilderij van den vereerden heilige, pestlijders genezende. Dit
tafereel werd gepenseeld door (Pieter) Verschelden in ’t jaar 1849, volgens een melding
onderaan geschreven. Veel ex-votos vertellen de devotie der gelovigen. Nog hangt in ’t
geheugen der ouderen het godvruchtig gebeuren der parochianen toen in 1880 de pokken te
Sinaai uitgebroken waren. Allen, zonder uitzondering namen deel aan de boeteprocessie,
met de geestelijken aan het hoofd, vanuit de kerk naar de St.-Rochuskapel heengaande, onder
het zingen van hymnen en het opzeggen van gebeden. Tot de vreugde van allen verdween de
ziekte op korten tijd zonder meerder slachtoffers te maken.
(Annalen van de KOKW 1937, nr. D 49 1ste aflevering, p. 32, 33)  

In Sinaitica van 1972 bracht Clement Vermaere een bijdrage over de St.-Rochus-
kapel, hierin stelt hij vast dat de datum van oprichting van de kapel 1856 zou zijn. 
Zijn bevindingen: 
Het was in 1856 dat de huidige kapel werd opgericht. Onder het nr. 6 van het “Croquis”
van het kadaster van dat jaar wordt de aanbouw gekarteerd. Op de grens van de percelen
B/410 en B/411 en van elk deze, een gelijk deel innemend, worden 20m² afgepaald. Deze
strook lag onmiddellijk over de Belselebeek en werd met de straat verbonden met een stenen
brugje. De voorgrond is trapeziumvormig, met de grote basis langs de beek  en de kleine
basis samenvallend met de voorgevel van de kapel. De kapel is iets langer dan ze breed is.
De beide eigendommen, die elk 10m² afstonden waren respectievelijk van Pieter Augustien
Temmerman, afkomstig van Zele en van Vitalis Roels, geboren Sinaainaar. Beiden woonden
in de Neerstraat. De kapel met voorgrond kreeg de kadastrale nummering B/410/b.
Pieter Augustinus Temmerman overleed te Sinaai op 21.06.1865. Zijn vrouw was tevoren
gestorven op 29.01.1852, een ongehuwde dochter Virginie stierf op 24.11.1862.
Hij had nog een tweede dochter, Isabella Rose. Deze trad op 55-jarige leeftijd in het huwelijk
met Domien D’Hooghe en stierf kinderloos op 14.07.1881.
Vitalis Roels, geboren te Sinaai op 30.03.1819, huwde op 06.05.1850 met Maria Theresia
Van Damme en kreeg twee kinderen. 
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De zoon Pieter Jan Roels huwde met Clemence De Vos en kreeg vier dochters, Maria Delfina
(1e echtg Jan Louis Vael), Margareta (2e echtg. Jan Louis Vael), Augusta (echtg. Alois Aerssens),
Martha (echtg. Karel Aerssens).
De dochter Anna Maria Roels huwde met Pieter Beirnaert zij kregen vijf kinderen : 
René Vital (ongehuwd), Maria Clementina (echtg. Alfons Verlee), Irma Coleta (ongehuwd),
Karel Louis (echtg. Philomena Steels) en Margareta (echtg. Gerard Dhanis).
Tot in 1972 stond de eigendom nog steeds op naam van Pieter Temmerman en Vitalis Roels.
Dit is dat het kadastraal inkomen van de kapel zo miniem is (10 fr. na de perekwatie van
1962) dat de belastingssom niet eens geïnd kon worden (2,30 fr). Volgens bevoegde
ambtenaren zou de kapel toebehoren aan de erfgenamen van beide takken, elk voor de helft.
Maar van de tak Temmerman zijn geen erfgenamen meer bekend. Bij de tak Roels zijn er
enkele verre erfgenamen. Door verjaring is het nu wel mogelijk dat geen eigendomsover-
dracht meer mogelijk is.
Intussen werd het eigendomsvraagstuk opgelost: het kapelletje en grond werden
toegevoegd aan het perceel gelegen op de hoek van Zakstraat en Zwaanaardestraat.

Kadasterplan van 1850: 
de kapel is nog niet aangeduid. 
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De kapel werd wel jarenlang onderhouden
door juf. Irma Beirnaert, mede-erfgename,
die in de Neerstraat nr. 8 woonde. Nadien
nam Rachel West (echtg. Jules Smeesters)
die taak op zich. Vervolgens, tot 2009, nam
Maria De Smet de zorg op zich.
In 1999 kreeg de kapel tweemaal
ongewenst bezoek: op 4 mei en 8 juni werd
er ingebroken en werden kandelaars en
beelden meegenomen. De politie kwam de
dader(s) op het spoor en met uitzondering
van een beeld van de H. Benedictus werd
alles teruggevonden.
Bouwkundig wordt de St.-Rochuskapel
beschreven als een rechthoekige bakstenen
kapel, bepleisterd en beschilderd en
afgedekt door een zadeldak (Vlaamse pan-
nen), met een voorpuntgevel met hoekpi-
lasters, een rechthoekige vleugeldeur met
rondbogig timpaan (muurpaneel boven
ingang), waar in een getraliede nis het
beeldje van de heilige staat. De sluitsteen
vermeldt het jaartal 1833, tijdstip van de
wederopbouw van de kapel uit XVII eeuw, die in december 1798 afgebroken werd.
Daarnaast is er ook een zijgevel met getraliede lunetten.
In opdracht van de kerkfabriek zal de kapel een opknapbeurt ondergaan. Naast de
schilderwerken zal er ook een nieuwe binneninrichting geplaatst worden. 
Op 15 augustus 2010 zal men na de H.Mis in optocht naar de kapel gaan voor de
herinwijding.

Georges Tallir

De kapel in 1937

De Zussen Marie-Madeleina en Maria De Smet
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Kroniek 1974

In 1974 draaide de geruchtenmolen inzake de nakende fusie van gemeenten op volle
toeren. Belsele sprak zich uit voor een samengaan met Sinaai terwijl de CVP-afdeling
van deze laatste gewonnen was voor een fusie met Belsele en Waasmunster.

Maart: WTC “Rijdt Lustig”
Op zondag 3 maart ging te Sinaai de wielertoeristenclub “Rijdt Lustig” officieel van
start. Na de dankmis zegende pastoor Geilleit de fietsen en werden een 30-tal wieler-
toeristen de baan opgestuurd. ’s Middags volgde een receptie in het clublokaal
“De Groenen Boomgaard”  aan de Hellestraat.

“Beren-Bokken-Kwis”
Op zaterdag 30 maart organiseerde het verzusteringscomité de “Beren-Bokken-Kwis”
naar een idee van de echte “Berend Boudewijnkwis”. Initiatiefnemer Achiel De Meester
was opgetogen want een 500-tal aanwezigen vulden het “Dorpspaleis” aan de
Vleeshouwersstraat. Vooraf wist hij 10 koppels te strikken voor deelname onder de
leiding van gastpresentator Luc Appermont. Na een reeks gevarieerde proeven
moest de laatste vragenronde de beslissing brengen. Uiteindelijk haalde het gezin
Orens-De Puysseleir het voor Thierens-Van Lysebetten en Baert-Van Landeghem.
Al de deelnemende koppels ontvingen mooie prijzen. De jury was samengesteld uit
F. Coppens, J. Andries, T. Verschueren en J. Blommaert terwijl Karel Puimège instond
voor de technische realisatie.

De sportievelingen van links naar rechts zijn: 

Firmin Seghers, Lucien De Bock, Petrus De Ruysscher, Charel Demeuricy (1e voorzitter), Jerome De

Ruysscher, de jongeren Patrick Demeuricy en Patrick De Permentier met achter hen Freddy De Bock

en Marcel Van Driessche vervolgens Marc Van Wolvelaer, Jan Joos, Eddy Vos, Willy Heuninck en

zijn echtgenote Monique Vercammen, August Smekens, Mariëtte Baert, Louis David, Eddy

Vermeiren, Oscar De Wolf en Roland Lombaert (secretaris - schatbewaarder)
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April: pastoorswissel
Nadat Johan Geilleit door Mgr. Van Peteghem op 12 maart was benoemd tot
pastoordeken van Sint-Gillis-Waas werd hij er plechtig ingehaald op paaszondag
14 april. Hij realiseerde heel wat projecten op onze parochie tijdens zijn 8-jarig
pastoraat. In zijn plaats kwam Emiel Verpoest als nieuwe parochieherder.

Mei: KVLV Klein-Sinaai
Op zondag 12 mei vierde de landelijke vrouwengilde van Klein-Sinaai haar 25-jarig
bestaan. Tijdens de feestzitting werden de dames van D. De Witte, G. De Witte, R.
Verschraege en P. Van Pottelberghe onderscheiden. Twee verdienstelijke bestuurs-
leden van de Boerenbond, Joris Bracke en André De Witte, werden eveneens in de
hulde betrokken.
Volgende bedrijven ontvingen toen een naam en de betrokkenen een oorkonde:
Boudelohof: G. De Witte, Berkenhof: J. Bracke, Merlanhoeve: Norbert Van de
Vijvere, Schaperijhoeve: A. Van Puyvelde, Bij ’t Rabot: Luc De Roo, Bloemendal:
Jozef De Vleeschouwer, Kapellehof: Paul Van Pottelberghe.

Juli: opgravingen
De belangrijkste vondst tijdens de drie kampen van het vierde seizoen van de
opgravingen van Boudelo was de grondvesten van de abdijkerk. Uit de grond-
sporen kon worden opgemaakt waar de zuilen stonden en ook de fundering was
nog deels ter plaatse. De kerk bestond uit twee zijbeuken van 4 m en een midden-
beuk van 8 m, ze was ongeveer 40 m lang.

kermiskoers
Het sportief hoogtepunt in de kermisweek was ongetwijfeld de wielerwedstrijd
voor beroepsrenners. De uitslag in 1974 was er een om nog eens in herinnering te
brengen met enkele streekrenners in de hoofdrol. Albert Van Vlierberghe klopte in
een spannende spurt met twee Etienne Antheunis terwijl Ronny Van de Vijver als
derde en José De Cauwer als negende over de streep bolden.

Augustus: zilveren leden
Het feestcomité “Stenenmuur” werd op het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding
van de 25 dienstjaren van de bestuursleden Gerard Vercauteren en Albert Moens.

verzustering
Op zaterdag 31 augustus was het de beurt aan Sinaai om de verzustering met
Heumen-Malden te organiseren. Negen volle autobussen en een aantal wagens
brachten 500 à 600 Nederlanders naar hier. Na de officiële opening met toespraken
van de beide burgemeesters traden de verschillende muziekverenigingen en de
vendeliers op. Vanaf 14 u volgde een uitgebreid sportprogramma met voetbal,
tafeltennis, hondendressuur, volleybal, judo en boogschieten. Na het avondmaal en
de mis, opgeluisterd door een Nederlands koor, eindigden de sportontmoetingen
met een driekamp tussen Sinaai, Heumen en Malden. Na de algemene proclamatie
en de uitreiking van de trofeeën sloot de geslaagde verzustering af met een taptoe.
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November: gouden jubileum NCMV
Op zondag 18 november vierde de christelijke middenstand van Sinaai zijn 50-jarig
bestaan. De afdeling werd opgericht op het feest van Sint-Catharina in 1924.
Het bestuur bestond in 1974 uit: voorzitter Arthur Baeckelandt, secretaris Paul Van
Poucke, proost E. H. Jozef Boone en de leden Jozef Maes, Hector en Marc De Block,
Gustaaf Maes, Frans De Greyt, Marcel De Wael, Marcel Meuleman, Alfons Van
Aelst, Karel Puimège, Johan Verstraete en Gerard Van Hecke. Na de plechtige
dankmis volgde een ontvangst met receptie op het gemeentehuis. Tijdens het
feestmaal in zaal “De Kroon” schetste de voorzitter een overzicht van 50 jaar werking
en werden de verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet.

Etienne De Meester

De plechtige ontvangst op het gemeenthuis bij aanvang van de verzusteringsactiviteiten. 
De personaliteiten waren van links naar rechts: Arthur Baeckelandt (schepen), Achiel De Vijlder
(raadslid), Karel Verschelden (burgemeester), René Polfliet (OCMW-raadslid), José Thierens (schepen),
Gerard Van Hecke (raadslid), Martin Verschraegen (raadslid), Albert Van Rumst (schepen), Paul
Vercauteren (OCMW-raadslid), Marcella Anthuenis (raadslid), François Van Vlierberghe (OCMW-
raadslid) en Geert-Jan Nillesen, de burgemeester van Heumen - Malden met zijn echtgenote.
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1988
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 Gerard Van Poucke (85 j), e.v. Martha Smet, Stenenmuurstraat
12 Alice De Backer (78 j), e.v. Cyriel De Meester, Godelievelaan
22 Elisabeth Van Hese (72 j), w. v. Achiel Van Damme, Zwaanaardestraat
28 Emiel Maes (81 j), w. v. Julia Maes, Gent
29 René De Wolf (81 j), e. v. Maria Van de Putte, Lokeren

-februari
02 Oswald Thuysbaert (74 j), e. v. Julia Ongena, Zwaanaardestraat
03 René De Wilde (81 j), e. v. Maria Smet, Sint-Niklaas
02 Gemma Moens (75 j), w. v. Gerard Vercauteren, Vleeshouwersstraat
14 Elisa Verbraeken (85 j), w. v. Leon Duym, Sint-Gillis
16 René Van Damme (84 j), w. v. Octavie Floin, Sint-Niklaas
20 Christina Bracke (72 j), w. v. August Smet, Sint-Niklaas
23 Irma Beirens (74 j), Dries

-maart
01 Julienne Van den Abeele (75 j),
02 Omer De Cock (90 j),
11 Magdalena Van Boxelare (78 j), w. v. Cyriel Van Hoey, Sint-Gillis
22 Margareta Van den Bossche (84 j), e. v. Hector Burms, Wijnveld
23 Prudent De Letter (80 j), ongehuwd, Wachtebeke
26 Emiel De Wilde (83 j), w. v. Joanna De Greef, Belsele
26 André Notenbaert (56 j), e. v. Greta Acar, Wilrijk

-april
18 Jozef Van Bocxlaer (75 j), e. v. Julia Smet, Sint-Niklaas
22 Anna Verlee (81 j), w. v. Jozef De Schepper, Moerbeke
30 Marcel Raes (86 j), e. v. Elisa Smet, Luitentuit

-mei
03 Lutgarde Raes (45 j), e. v. Hubert Polfliet, Hulstbaan
08 Leon De Vlieger (78 j), w. v. Paula Van Goethem, Sint-Niklaas
08 Louis De Vos (61 j), e. v. Lisette De Bruyn
15 Maria Elewaut (60 j), e. v. Ghislain De Prycker, Gent
20 Elisa Notenbaert (87 j), w. v. Gerard Carpentier, Lokeren
20 Paula Ongena (77 j), w. v. Petrus De Wolf, Zwaanaardestraat
21 Odette Collewaert (58 j), e. v. Roger Malschaert, Weimanstraat
29 Margaretha Beirnaert (88 j), w. v. Gerard Dhanis, Neerstraat
29 Petrus Van Laere (77 j), w. v. Maria De Waele, Keizerstraat

-juni
05 Maria Maes (60 j), e. v. Karel Raes, Oude Heirweg
13 Marcel De Meyer (46 j), e. v. Vera Arens, Beukenlaan
13 Magdalena Ongena (75 j), e. v. Theofiel Samson, Sint-Niklaas
16 Robert De Geest (55 j), e. v. Ivonne Smet, Populierenstraat
19 Achiel Poppe (74 j), e. v. Esther Anthuenis, Gent
21 Aline Weytens (86 j), Zuster Anna - Reparatrice
22 Germana Van Bocxlaer (77 j), e. v. Georges De Keyzer, Sint-Niklaas
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24 Josepha Van Britsom (86 j), ongehuwd, Sint-Niklaas

-juli
04 Bertha Van Hooste (82 j), e. v. Polydoor Verschraege, Deurne
10 Leopold De Jaeck (80 j), e. v. Margriet De Belie, Dries
12 Anna Goethals (85 j), w. v. Achiel Poppe, Zwaanaardestraat
13 Antonius Durinck(86 j), w. v. Irma De Greyt, Wijnveld
15 Edward Van Eynde (86 j), w. v. Clemencia Ringoot, e. v. Maria David, Sint-Gillis
20 Agnes Rabaey (75 j), w. v. Michel Vercruysse, Wijnveld
28 Julia De Weggheleire (67 j), e. v. Isidoor D’hanis, Neerstraat

-augustus
06 Juliaan De Meester (73 j),e. v. Marcella Notenbaert, Molenstraat
06 Jan Smet (68 j), e. v. Elza Van den Branden, Waasmunster
07 Alma Anné (82 j), w. v. René Meirte, Belsele
15 Maria Thijssen (78 j), 
17 Albert Poppe (73 j), ongehuwd, Zwaanaardestraat
18 Omer Staessens (60 j), e. v. Hilda De Ruysscher, Brugge
24 August Van Lijssebetten (82 j), ongehuwd, Wijnveld

-september
02 Jozef Vercauteren (80 j), e. v. Suzanne Seghers, Zwaanaardestraat
02 Frans Vermaere (66 j), w. v. Suzanne Borgers, Roeselaere
04 Maria De Vos (77 j), w. v. Achiel De Meester, Dries
18 Magdalena Steurbaut (81 j), e. v. Marcel Heynderickx, Sinaaidorp
24 Anna Beck (63 j), e. v. Marcel De Wael, Edgar Tinelstraat
30 Magdalena Molders (75 j),

-oktober
02 Paula Troch (77 j), w. v. René Van Bocxlaer, Zwaanaardestraat
05 Gomar Dias (67 j), e. v. Elvira Lambrechts, Kemzeke
11 Albert De Tender (79 j), e. v. Faraïlde De Groote, Sint-Niklaas
29 Leontine Ghistelinck (79 j), w. v. Brossé
29 Isidoor D’Hanis (73 j), w. v. Julia De Weggheleire, Neerstraat
30 Leo Creve (83 j), e. v. Julia Van der Stricht, Sint-Niklaas

-november
01 Paul Van Poucke (61 j), e. v. Raymonda Van de Voorde, Zwaanaardestraat
08 Arnold Claus (75 j), e. v. Agnes Goedertier, Sinaaidorp
08 Leo De Bock (72 j), e. v. Adriana Verberckmoes, Elversele
15 Jan Lambrechts (87 j),
19 Philemon Bruggeman (79 j), w. v. Yvonne Bracke, Lokeren
21 Clara Bocklandt (86 j), w. v. Maurice Van der Jeugd, Edgar Tinelstraat
27 Willy De Clercq (66 j), e. v. Denise Logé, Wijnveld
29 Adolf Samson (84 j), e. v. Gerardine Van Overmeire, 

-december
06 Amaat Notenbaert (76 j), w. v. Anna Zaman, Hellestraat
15 Maria Platinck (84 j), w. v. Georges Fierens, 
21 Eugenia Heyninck (90 j), w. v. Leo Van den Bossche, Stenenmuurstraat
30 Leona Van Bocxlaer (75 j), e. v. René Vermeiren, Dries
31 René Strobbe (90 j), w. v. Elodie De Geest, Sint-Niklaas

André Bal & Etienne De Meester
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