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Disselingen
Bekerwedstrijd toneel
We ontvingen een uitgebreid verslag (10 blz.) van de bekerwedstrijd uitgeschreven door
het toneelverbond van Oost-Vlaanderen tijdens het toneelseizoen 1928-29 in de derde
categorie. Het toneelgezelschap van de Koninklijke Harmonie van Sinaai nam eraan
deel met het stuk “De Anarchist” van R. Isabey. Na beraadslaging door de juryleden
werd volgende klassering opgemaakt.
Bekroonde: “De toneelbond van de Kon. Gemeenteharmonie van Sinaai-Waes” wint de
beker en 250 fr.
Tweede: “Hoger op” van Overmeire” wint 200 fr.
Derde: “Koninklijke Kring van Waarschoot” wint 150 fr.
Aan de twee andere kringen, “Lust naar Kunst” van Seveneecken en “ 't Herleeft” van
Nieuwkerken, evenals aan de tweede en de derde, wordt een diploma geschonken.

Geluidsversterking in de kerk
Uit de briefwisseling tussen NV Philips uit Brussel en onderpastoor Hilaire De Paepe
daterend van mei 1949 tot februari 1950 kunnen we opmaken dat de eerste geluids-
installatie in de kerk in die periode is geplaatst. We hebben geen factuur maar wel
een bestek waarop een totale prijs van 26. 590 fr. is vermeld. In dat jaar nam Sinaai
afscheid van pastoor Jozef Crombé en werd Alfons Van Zandycke de nieuwe herder.

Schenkingen
Geert Van Damme: 2 kaders met de foto van de Belgische kampioenen van de Sint-
Sebastiaansgilde en het bijhorende diploma.
Maria Heyninck: 2 oude foto's van een missiestoet uit het begin van vorige eeuw.
Lu Baeckelandt: flyers van Statiekermis en biprentjes van de paters van Duizend Appels. 
Kon. Sport en feestcomité: het erelint dat miss Duizend Appels droeg na haar
verkiezing.
Maggy Wojtulewski: bidprentjes en oude postkaarten van Sinaai
Rita Speleman: het boek “Baudelo, Een pelgrimstocht doorheen de eeuwen” door
E.H. Rafaël David, pastoor van Klein-Sinaai (800 jaar Baudelo 1197-1997).

In memoriam André Geerinck

Eind januari 2004, kort na de stichting van onze heemkring,
werd André Geerinck bestuurslid. Steeds was hij paraat om
zijn taak als wijkverantwoordelijke op te nemen. We zullen
hem missen, maar hij blijft in onze herinnering als een ge-
dreven medewerker.

Etienne De Meester
Voorzitter
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Wat de weerbare mannen ons leren over onze naamgeving - 2
In een vorige bijdrage bogen we ons, op basis van de lijsten van de weerbare mannen
uit 1480, 1552 en 1558, over de voornamen die in de 15de en de 16de eeuw populair
waren in onze contreien. Nu willen we even de tweede namen, familienamen zo u
wil, onder de loep nemen en kijken of we daarvan nog sporen terugvinden in onze tijd.

Zoals je wellicht weet dateren onze familienamen uit 1795: toen werd door Napoleon
beslist dat iedereen officieel een tweede naam kreeg, die van de vader werd over-
geërfd. Sedertdien zijn er geen familienamen meer bijgekomen, behalve door migratie.
Maar hoe onderscheidden mensen zich in de eeuwen daarvoor? 

Voor zover we weten kenden de Germanen en de Franken (zoals ook andere oude
culturen) een éénnaamsysteem: iedereen kreeg een unieke naam, die veelal een combi-
natie van verschillende elementen was. Daar kwam in de middeleeuwen verandering
in omwille van verschillende redenen:
- Door de christianisering van onze gewesten kregen meer en meer kinderen een
christelijke doopnaam in plaats van een Germaanse naam. Ook toen al waren er
populaire heiligen: de namen Johannes, Petrus, Nicolaus, Maria, Margaretha en
Catharina duiken opvallend veel op, zodat het al vlug nodig was om daaraan een
verduidelijking toe te voegen, bv. door een verwijzing naar de vader of naar het
beroep van de betrokkene (Claes Janssone, Pieter de smet).
- Bij de adel werd het de gewoonte om bepaalde namen in de familie door te geven
(vb. Boudewijn bij de graven van Vlaanderen). Deze mode druppelde door naar de
rest van de bevolking. Zo bleven dezelfde namen in een familie circuleren en ver-
minderde het aantal voornamen.
- De hogere adel wilde zich van het gewone volk onderscheiden door aan hun naam een
verwijzing naar hun feodaal bezit toe te voegen (d’Udekem d’acoz, de Liedekerke).
Ook dit sijpelde in enigszins gewijzigde vorm door op de sociale ladder, zodat de
eerste geografische verwijzingen ontstonden (Van Gavere, Van den Beke).
- Vanaf de 12de eeuw neemt de bevolking in de steden toe, waardoor het gebruik van
een tweede naam steeds gebruikelijker wordt. 

We kunnen vier soorten familienamen onderscheiden:
1- Afstammingsnamen:

a. verwijzing naar de vader: Peeters, Florizoone
b. verwijzing naar de moeder: Mariën, Truyens
c. verwijzing naar een verwante: Ooms, De Neve

2- Geografische namen: Van Mechelen, Brusselmans, Vandermeulen, Broeckx
3- Beroepsnamen: ze verwijzen naar het beroep van de eerste naamdrager: Smet,

De Meyer, Brouwers, Denayer
4- Eigenschapsnamen: ze kunnen verwijzen naar

a. fysieke eigenschappen: De Grote, De Witte, Holvoet
b. psychische eigenschappen: De Wilde, Goeman
c. overeenkomst met (de eigenschap van) een dier: De Vos, Mussche
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De toevoeging van een familienaam verloopt dus geleidelijk op twee fronten:
- van bij de adel via de patriciërs tot bij het gewone volk
- vanuit de stad naar het platteland 

Zo zien we dat in Vlaanderen in de steden al vanaf de 13de eeuw de naam van de
vader op zoon of dochter wordt overgedragen en dat mensen vanaf de 14de eeuw
vaste achternamen hebben. En deze worden in 1795 officieel vastgelegd, met hun
definitieve schrijfwijze, die weliswaar streekgebonden is, maar op dezelfde soort-
naam teruggaat (Wolters – Wouters ; De Smet – Smeets). 

Toch zit er nog evolutie in onze familienamen: aangezien (meestal) alleen de naam van
de vader op de volgende generatie overgedragen wordt en zelfs geregeld een naam
ophoudt te bestaan omdat er geen mannelijke nakomelingen zijn, worden sommige
familienamen schaars en zullen ze op vrij korte termijn verdwijnen. Er zijn momen-
teel in België ongeveer 315.000 verschillende familienamen geregistreerd, waarvan
meer dan de helft maar 1x, 2x of 3x voorkomt. 

Volgens de Algemene Directie Statistiek voerde volgende top 10 op 1 januari 2021
de lijst met familienamen in Vlaanderen aan:

1. Peeters 6- Willems
2. Janssens 7- Claes
3. Maes 8- Goossens
4. Jacobs 9- Wouters
5. Mertens 10- De Smet

De top 10 van Oost-Vlaanderen wijkt daar enigszins van af:
1. Desmet 6- Maes
2. Declercq 7- Dewilde
3. Vandevelde 8- Janssens
4. Devos 9- Decock
5. Van Damme 10- Smet

Laat ons, met al deze info in ons achterhoofd, nu eens kijken naar onze weerbare
mannen. De lijsten dateren uit een periode dat het gebruik van een tweede naam al
gangbaar was, maar nog niet verplicht. Ook de schrijfwijze was nog niet definitief,
zodat het mogelijk is dat twee broers een familienaam hebben die hetzelfde klinkt,
maar anders geschreven is.

We vinden in totaal 165 verschillende familienamen terug, die zoals verwacht niet
altijd op dezelfde manier geschreven worden (Bernaerdt – Bernaert, De Boc - de Bock,
Van Meerssche – Van Merssche). Of het om verschillende families dan wel om een af-
wijkende schrijfwijze gaat, is niet te achterhalen: de namen zijn willekeurig opgelijst,
niet alfabetisch en ook niet per gezin.
Onze top tien uit de 15de en 16de eeuw ziet er als volgt uit:

1. Duerinc 6- Verlee
2. De Boc 7- Storm(e)
3. (de) Saman 8- Vale
4. Van Nieulande 9- De Corte
5. De Coc(q) 10- Sme(de)t
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Allemaal namen, die we nu nog kennen. Omdat ook bij ons bepaalde voornamen
populair waren (zie artikel over de voornamen) en in een familie verschillende keren
voorkwamen, was soms nog een toevoeging nodig. Zo zien we bv. dat viermaal ‘Jan
de Boc’ genoteerd staat, waarbij vermeld wordt dat de zoon (filius) van respectievelijk
Raes, Symoen, Christiaen en Bauwen bedoeld wordt. Als vader en zoon dezelfde voor-
naam hebben, vinden we als toevoeging vaak d’aude en de jonghe terug. Bij anderen
wordt aangegeven waar ze wonen: er is een Pieter de Costere, die in den Gavere woont
en ene in’t Wapenaertsende. Soms is er geen sprake van verwarrende voornamen, maar
wordt er toch nog meer info bij een naam gegeven; zo staat bij Fransoys De Witte
‘alias van Gavere’, bij Gillijs Duerinc ‘alias Cooman’, bij Pieter Saman ‘alias Rasschaert’
en bij Andries van Pulaer ‘alias Eechoute’. Een alias geeft meestal de naam waaronder
een persoon in de streek beter bekend is (kan bv. de naam van de moeder zijn of het
beroep van de betrokkene). Eén persoon krijgt geen familienaam, maar enkel de ver-
melding ‘de barbier’. Bij een paar namen wordt genoteerd dat ze schepen of meier zijn.

Van de 165 verschillende namen kunnen we er 21 onder de categorie beroep onder-
brengen; sommige zijn onmiddellijk duidelijk (De Brauwere, De Smedt, Muelenaere),
andere minder (De Prykere is een muzikant die een snaarinstrument bespeelt, Dregghe
een kleermaker).
25 namen verwijzen naar een eigenschap of kenmerk: 
- fysiek: De Brune, De Corte, De Caluwe (= de kale), De Kerf (=litteken)
- psychisch: Coquaert (= de onnozelaar), Inghel (= de zachtaardige)
- verwijzend naar een dier: De Mussche, De Boc
32 namen gaan terug op de (stam)vader (en 1 verwijst naar de moeder: Maryen); dat
zijn zowel afleidingen van veel voorkomende voornamen (Pauwels, Bauwens, Bernaert,
Maes, Rooms) als van veel oudere Germaanse namen (Duerinc, Ebbelinc, Poppe, Malaert,
Sey).

Het overgrote deel van de familienamen (86) heeft echter een geografische betekenis.
Deze kan zowel verwijzen naar een plaatsnaam (Parijs, Van Damme, Van Gremberghen,
Van Osselaer) als naar de natuur en de omgeving (Abeel, Van Ackere, Van Cauteren,
Van Hee, Verlee, Verwilghen).

Tot slot: zoals hierboven al vermeld komen er geen familienamen bij, tenzij door
migratie, maar verdwijnen er. Ook daarvan vinden we in onze de lijsten een paar
voorbeelden terug: de namen Hanskin (een verkleinwoord van Johannes), Herdevel
(een onwillig persoon) en Van Zuvele (plaatsnaam) vind je niet alleen niet meer terug
in Sinaai, maar als dusdanig ook niet meer in België.

Misschien kreeg je wel zin om op zoek te gaan naar de herkomst van jouw familie-
naam. Onderaan dit artikel vind je alvast een paar tips die je op weg kunnen helpen.
Wie weet wat ontdekt je over je  wortels. Alvast veel geluk gewenst!

Annemie Bogaert
Bronnen:
- De weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558, C.P.Serrure, Gent , 1861
- De Bourgondiërs, Bart Van Loo, De Bezige Bij, 2019
- www.familiekundevlaanderen-leuven.be
- www.statbel.fgov.be
- Dr. Frans Debrabandere: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig her-
ziene en vermeerderde uitgave. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003.
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1867 - Van Osselaer versus Fonteyne

1 Wijk Bysteert, zie Sinaïek 2016 nr. 4 blz. 56-57
2 ”schut mei”:  is een tak waarop iets bevestigd was, bv een graszode, die aantoonde dat de
grond niet betreden mocht worden. 

Op 30 maart 1867 werd op het gemeentehuis bij burgemeester Joannes Francies De
Groote een klacht ingediend door Louis Van Osselaer, landbouwer van de Molenhoek.
De dag voordien tussen tien en elf uur in de voormiddag had de veertienjarige
Leopold Fonteyne, zoon van de toen al overleden Pieter ( Sinaai 1804 - 1862) zich
misdragen. Als schaapwachter hoedde hij de kudde van 40 schapen van zijn moeder
Thecla Van Hecke uit de Hellestraat over een korenveld. Dit stuk land behoorde toe
aan de klager Louis Van Osselaere en Leopold had dit gedaan zonder permissie. Het
koren dat erop stond moest dienen als voedsel voor de koeien. Aan het veld, dat lag
in de wijk Bysteert1, was een schade vastgesteld van zes francs. Louis had twee ge-
tuigen van dit voorval:

1e Ambrosius Meuleman, landbouwer te Sinaai in de Hellestraat, verklaarde dat hij
schapen op dit land gezien had, zonder te weten van wie die waren.

2e Joseph De Strooper, landbouwerszoon uit de Zakstraat, verklaarde dat hij Leopold
Fonteyne zijn schapen door de dreef had zien leiden naar de betreffende akker.

Leopold Fonteyne vertelde, ter verdediging, dat hij zijn schapen op het land van
Louis Van Osselaer geweid had, maar dat hij meende er te mogen drijven omdat er
geen “schut mei”2 op stond.

Louis Van Osselaer wilde dat het procesverbaal werd overgemaakt aan de procureur
des Konings bij de rechtbank van Dendermonde, zodat het verder onderzocht kon
worden.

Hoe de zaak verder verliep is niet meer te achterhalen, in 1914 werden door een
brand in het gerechtsgebouw van Dendermonde alle documenten van voor WO I
spijtig genoeg vernietigd.



40

Iets meer over het gezin Fonteyne
Pieter-Josephus werd geboren te Sinaai op 26 december 1804 en is er overleden op
5 september 1862. Hij huwde op 2 februari 1842 te Sinaai met Joanna Theresia De
Haene. Zij werd geboren te Sinaai op 5 oktober 1815 en overleed er op 22 juli 1845.
Uit dit huwelijk werden te Sinaai twee kinderen geboren, Marie Louise Fonteyne op
12 maart 1843 en Virginie Fonteyne op 21 november 1844.

Op 15 januari 1851 huwde Pieter een 2e keer te Daknam met Tecla Van Hecke. Zij
werd geboren te Eksaarde op 23 september 1811 en overleed te Sinaai op 16 januari
1896.

Leopold werd als zoon in dit schaapherdersgezin geboren te Sinaai op 23 december
1852 en overleed te Eksaarde op 4 mei 1941. Eerder was er een dochter geboren,
Juliana Fonteyne, op 30 december 1851; zij overleed te Eksaarde op 10 oktober 1926.

Jos Daems

Bronnen:
- Het archief van Heemkring “Den Dissel” Sinaai 
- Familiekunde Land van Waas - Zorro =  https://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Werkwoorden met S
Op onze zwerftocht doorheen ons dialect zijn we bij de werkwoorden met de letter
S aangekomen. Wat onmiddellijk opvalt, is dat er weinig ‘originele’ werkwoorden
zijn, in die zin dat de meeste gewoon de algemeen geldende Nederlandse werkwoor-
den zijn, maar uitgesproken worden volgens de plaatselijke tongval. Het wordt dus
hoofdzakelijk een herhalingsles klankwissels (zie vorige afleveringen). Al zitten er
toch een paar pareltjes tussen. En na deze bijdrage heeft het begrip ‘iteratief’ voor
jullie vast geen geheimen meer! 

Sakkeren: mopperen, vloeken - van het Franse sacrer (vloeken). Sakker-is dan ook
vaak het eerste lid in bastaardvloeken (sakkerdju) 
Saluweren: groeten met opgeheven hand – van het Franse saluer
Saumenploein: samenvouwen
Saumentroepen: geleidelijk samenstromen, samendrommen
Saumenweunen: samenwonen
Schaffen: dit werkwoord kan verschillende betekenissen hebben:

- middels schaffen: maatregelen treffen
- eten wat de pot schaft: hier betekent schaffen geven

Schalen: schillen, van de schil ontdoen
Schameteren: goochelen, schamoteren - van het Franse escamoter: door goocheltrucs
doen verdwijnen
Schaperen: ontlopen (ze probeerde mij te schaperen), maar ook overslaan  (z’ê nog gienen
ienen kier de vergoaring geschapeerd) - van het Franse échapper
Schauren: scharrelen, graaien - ik moet schauren om toe te kommen betekent dat ik het
niet breed heb
Schauven: schaven
Schemelen: onduidelijk zien, schemeren - mijn uëgen beginnen te schemelen
Scheiëren: scheren, een baard verwijderen
Schennen: schenden, beschadigen, belasteren - ze begost mij uit te schennen vur ’t vuil
van de stroat
Schetsen: tekenen, maar ook schaatsen
Schetteren: schateren, schaterlachen
Schieëfslaugen: bedrieglijk wegnemen, stelen
Schieën: scheiden, uit elkaar gaan
Schikken: ordenen, opsmukken, voornemens zijn, passen 
Schilderen: tevergeefs staan wachten - ‘k ston doar te schilderen. Dit heeft niets met
verf te maken, maar alles met de vroegere schildwacht, die al wachtend op en neer liep
Schillen: schelen, afwijken - da schilt in prijs
Schodderen: door elkaar schudden. De zogenaamde iteratiefvorm of intensivum
(-deren voor -den) benadrukt dat de beweging herhaaldelijk of intens gebeurt
Schoefelen: schrokken, gulzig eten en ook: onnauwkeurig werken
Schoein: schooien, bedelen
Schoepen: stelen , wegnemen - komt uit het Bargoens, wat dan ook een ‘dieventaal’ is
Schoven: eten tijdens de schafttijd, op iets wachten - verwant met schuiven
Schranken: kruisen, afwisselend leggen of planten, overslaan - de planken liggen
geschrankt 
Schrein: kakelen van een kip na het leggen van een ei
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Schrepen: schrapen, de pel of schil verwijderen - wurtels schrepen
Schrieën: schreien, wenen
Schrikkelen: overslaan - vandaar: schrikkeljaar
Schudden: beven, trillen, sidderen - schudden gelijk e rijs (= jong twijgje)
Schuifelen: fluiten - hij kan achter zijn gaald schuifelen betekent dat hij het kwijt is
Schuppen: schoppen
Schuren: schrobben
Schuuëren: schoren, stutten - een andere uitspraak van de klinker staat voor een
andere betekenis
Siemonizeren: oppoetsen met een glansmiddel, in de was zetten. Komt van het Engelse
to simonize, afgeleid van het handelsmerk Simoniz voor autowas.
Singelen: tintelen - gaat terug op het Middelnederlandse zengen, dat schroeien betekent
(cfr. verzengend)
Sjanzeren:wisselen van danspartner - van het Franse changer
Sjieken: kauwgom knabbelen, met lange tanden eten of ergens over dubben 
Sjauwelen: babbelen, kletsen
Slaugen: slaan, slagen
Slidderen: uitschuiven - iteratief van het Middelnederlandse sliden (glijden - cfr. slede)
Slijten: vlas oogsten, maar ook verminderen in kracht, vb. van verdriet: da moet slijten
Slissen, slieren: afschuren met water, ook schuifelend rondstappen
Sloesteren: ontdoen van de bolster - een sloester is de bolster van een noot
Slokken: los zitten bv. schoenen - verwijst waarschijnlijk naar het klokkend geluid
bij het stappen
Smeiëren: overvloedig eten en drinken, smeren
Smieëken: smeken, ootmoedig vragen een lange ee wordt meestal als ieë uitgesproken,
maar wordt soms ook eië voor een r
Smokkelen: motregenen - is een iteratief van het oude smoken (regenen), terug te
vinden in het Engelse smog
Smossen:morsen, knoeien
Smuuëren: roken, smoren
Sneukelen: snoepen - iteratief van het oude sneuken (snoepen)
Snieën: sneeuwen - de ee wordt ieë en de w verdwijnt
Snijn: snijden - ook de in de uitgang van een woord verdwijnt. Spaarzaam met letters
zijn is de boodschap!
Snokken: rukken, korte vlugge bewegingen maken, ook snikkend wenen
Soederen: solderen, aaneenhechten - van het Franse souder
Soeselen: struikelen
Spaugen: braken, kotsen - is een verbastering van spugen
Spekschieten: opscheppen - ze schieten hier mê spek!
Spetten: spitten 
Spieëken: spuwen, speken
Spieëten: spatten - klankwissel met ee, die dan als ieë uitgesproken wordt
Spukken: spuwen - iteratief voor speken
Spuuëken: spoken - da spuuëkt hier geluëf ik wordt gezegd als iemand iets plots en
onverklaarbaar kwijt is
Steken: prikken, onderstoppen, bedekt schimpen
Stalen: (zich) ergens in stellen, in iets berusten - ik moet er mij in stalen
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Straulen: stralen, steken met een angel van bijen of wespen - die weps kan straulen!
Strein: discuteren, kibbelen wegens een meningsverschil
Stroppen: strikken plaatsen om dieren te vangen
Struuëpen: stropen, in het geheim wild vangen
Stuiken: neerploffen, graanschoven recht zetten
Sturten: storten, morsen, geld overmaken
Stuuëren: storen, hinderen
Swoanjeren: verzorgen - van het Franse soigner

Hopelijk word je deze zomer goed geswoanjeerd op de talrijke festiviteiten in ons dorp.
Geniet met volle teugen!

Annemie Bogaert en Etienne De Meester

~~ ~~ ~~ ~~

Gedicht van Clement Vermaere
In ons vorig nummer (Sinaïek Nr 2) waren er twee zijn verzen over de strapatsen van
de bekende cafébaas Jean De Decker. We vonden nog een gedicht over Djang den
Decker.

Djang den Decker moe van ’t gapen
lag eens op zijn bank te slapen
na zijn eten wel gezet
met zijn honderd kilo vet
toen twee mannen binnenkwamen
die hem bij zijn broekske namen
en hem hebben meegesleurd
en op zijn gezicht gekeurd
bij meneer de apotheker.
Niets ter wereld is zo zeker
zie ; dat had hij nooit gedacht
zijn gewicht was honderd acht
bij een hoogte van twee ellen
zulk een viggen dat kan tellen !
Had zijn Lisa toen plezier !
Maar den Djang verkoopt zijn bier !

3 december 1956
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Gelezen in de krant - ‘T NIEUWSBLAD VAN IEPER
Zaterdag 27 juli 1901. - 36ste jaar -Talmerk 1850. - Pagina 2
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Sinaainaren die stierven in 1954
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  Emmanuel Gustaaf Thuysbaert (91 j.) w. v. Hortense Bal, Hulstbaan
03  Eveline Marie Van den Broeck (68 j.) d. v.  Aloïs en Henriette Seghers, Tinelstraat
22  Gustavus Maria Van Acker (74 j.) w. v. Maria Van der Sypt, Hulstbaan
29  Petrus Honoré De Vos (50 j.) w. v. Irma Rooms, e. v. Philomène Martens,

† Gent (Hospitaal der Zusters van Liefde)
-februari
02  Leonie Meirt (78 j. ) d. v. Pieter Frans en Octavie Coone, † Belsele-Puivelde
06  Karel Lodewijk Van den Bossche, (83 j.), w. v. Leonie Freyser,  † Zeveneken
11 Dullaert (vr.) (0 d.) d. v. Albert en Helena Van Wambeke, Koebrugstr Klein-Sinaai
11  Frans De Decker (75 j.) e. v. Maria Leonia Bracke, Kerkstraat Klein-Sinaai
12  Autbert Claus (75 j.) e. v. Mathilde Van Landeghem, Dorpsstraat
15  Aloisius De Mercy (92 j.) w. v. Maria Lambin, † Ardooie
28  Marie Clemence Van Daele (83 j.) e. v. Pieter Van Bockxlaer, Hulstbaan 
-maart
03  Marie Silvie Piessens (81 j.) w. v. Jan Edward Varewyck, Dorp
11 Pieter Jacob Raes, (71 j.) e. v. Joanna Catharina Smet, Luitentuitstraat, 

† Godshuis Lokeren.
15  Pierre Aloys Beck (1j. 2m.) z. v. Frans August en Lobertina Van Bossche, Hooimanstr.,

† kliniek Sint-Niklaas
17  Romaan De Mey (65 j.) w. v. Angela Steenaert, Brugse Heirweg Klein-Sinaai
19  Celine Marie Branders (78 j.) w. v. Victor Hagens, Dorpsstraat
21  Alfons Antoon Roels (61 j.) w. v. Germania Stefanie Cornu, Dorp, † Eksaarde
25  Emiel Ferdinand Jacobs (91 j.) w. v. Stefanie Verlee, Dorp
-april
07 Caroline Francisca Durinck (68 j.) d. v. Edmond en Maria Van Waes, Zwaanaardestr.
12  Pieter Frans De Prycker  (57 j.) e. v. Margareta Amelberga Brijs, Statiestr. nu Wijnveld
25  Remi Frans Seghers (71 j.) e. v. Leontine Van Poucke, Zwaanaardestraat
28  Jan Baptist De Maesschalck (76 j) w. v. Anna Eeman, † Antwerpen
-mei
09  Albinus Cyrillus Baeté (67 j.) e. v. Lisa Van Pottelberge, Leebrugstraat
16  Christiaan Aloys Alice Meul (1 m. 2 d.) z. v. Karel en Gerarda De Plukker,

Statiestraat nu Wijnveld
21  Franciscus Talboom (72 j.) w. v. Emma Verslyken e. v. Irène Smet, † Lokeren
28  Guido Robert Speelman (1 m. 20 d.) z. v. Aloïs en Yvonna Victorine Robijn, 

Dorpsstraat, † kliniek Sint-Niklaas
31 Jozef René Noens (63 j.) e. v. Carolina Bal, Dorp 
-juni
02  Eveline Maria Govaert (58 j.) e. v. Alfons D’Hondt, Puiveldestr., † kliniek St.-Niklaas
14  Maria Margareta De Caluwé (53 j.) e. v. Florent D'hanis, † Lokeren
20  Petrus Joannes De Schepper (65 j.) z. v. Domien Frans en Joanna Marie Baert,

Kerkstraat Klein-Sinaai, † Dorpsstraat Sinaai 
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27  Camille Ivens (73 j.) e. v. Maria De Potter, Sint-Jansteen (Ned.)
-juli
03  Joannes Theophilus Polfliet (74 j.) e. v. Emma Taelman, Zwaanaardestraat
12  Alfons Henri Haeck (73 j.) w. v. Maria Clothilde Staessens, Statiestraat nu Wijnveld
24  August Julien De Smedt (48 j.) e. v. Gabriëlla De Potter,

† Antwerpen (Instituut “Bunge”)   
-augustus
05  Leonie Rosalie Ongena (74 j.) e. v. Florent Paulinus Van Osselaer, Hondsnest
14  Frans Jozef Duerinck (56 j.) e. v. Maria Ludovica Ongena, Hulstbaan
-september
23  Bertha Louisa De Jaeck (51 j.) e. v. Achiel Aloys Van Driessche, Tinelstraat
26  Adolf Domien Hamelinck (93 j.) w. v. Coleta Van Overloop, Koebrugstr. Klein-Sinaai  
-oktober
03  Richard Frans Vermaere (71 j.) e. v. Virginie Van Daele, Hulstbaan,

† Waasmunster-Heiken
04  Honoré Jozef De Smedt (80 j.)  z. v. Aloïs en Victorina Maria Mariman, Dorpsstraat
18  Jozef Domien Laureys (26 j.) z. v. Felix Raymond en Maria Clementina Boel,

Weimanstraat, † kliniek Sint-Niklaas
27  Maria Leonia Maes (60 j.) e. v. Aloïs De Pauw, † Belsele-Puivelde
31  Achilles Edwardus Corné (82 j.) e. v. Paulina Josephina Spiessens, Dorpsstraat
-november
05  Maria Fidelia Vercammen (72 j.) w. v. Gommaar Derkinderen, Leebrugstraat
19  Alfons Leo Strobbe (76 j.) e. v. Maria Leonia Eeckman, Hulstbaan
22  Maria Ludovica Blanckaert (78 j.) e. v. Isidoor Van Kerckhove, Zwaanaardestraat
29  Alfons Polfliet (76 j.) w. v. Verstappen Pharailda, Molenstraat
-december
04  Rosalia Thys (75 j.) w. v. Herman Frans Creve, Boseinde
07  Isidorus Van Kerckhove (85 j.) w. v. Maria Ludovica Blanckaert, Zwaanaarde
11  Joannes Frans Cambré (81 j.) w. v. Joanna Vranese en Maria Cesarine Maes,

Vleeshouwersstraat (rusthuis St.-Catharina)
11  Flora Maria Verschraege (66 j.) d. v. Kamiel en Pharailde Van Goethem,

Vleeshouwersstraat
17  Jean Joseph Jaspers (Pater Simplicius) (48 j.) z. v. Egide en Louise Menchaerts

† Gilly (a neuf heures quart est décédé en cette commune, sur la voie publique, rue
du Nord, en face de l’habitation portant le numero 121)

20  Martha Clementine D'Haens (57 j.) d. v. Benedictus en Pharailde Bruggeman,
Dorpsstraat († Klooster der Zusters Reparatrissen)

24  Augusta Bracke (75 j.) w. v. Gustaaf Malschaert, Kapellestraat Klein-Sinaai
27  Cyrille Creve (58 j.) e. v. Augusta Van Eetvelde, Brugse Heirweg Klein-Sinaai,

† Stekene (op de Heirweg aan het huis nr. 16)
29  Maria Carolina De Plukker (78 j.) w. v. Pieter Beirnaert , e. v. Florimond Baert,

Vleeshouwersstraat (rusthuis St.-Catharina)
31  Louis Jozef De Puysseleyr (82 j.) w. v. Julia Maria Kips, Keizerstraat

Georges Tallir
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