SINAÏEK
Tijdschrift van Heemkring“Den Dissel” Sinaai jaargang 10 nr. 1 - 2014

Inhoud
Disselingen

blz.

3

blz.

5

Etienne De Meester

De sluiting van “de weefschool”
Georges Tallir

Boomplanting (1988)
Oud Kerstlied uit 1929
Overledenen 1977

blz. 9
blz. 12
blz. 14

Etienne De Meester / Georges Tallir

Laureaten van de tekenschool

blz. 16

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Archiefbeheer: Etienne Bogaert
Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren
Administratie: André Verschelden
Samenstelling: Jos Daems
Eindredactie: Annemie Bogaert
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64
http://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.
© Heemkring “Den Dissel” Sinaai

2

Disselingen
Jaarboeken
Van de 500 boeken over het onderwijs in Sinaai zijn er reeds meer dan 400 de deur
uit. Voor het jaarboek 2014 over WO I zoeken we nog documenten, vooral foto’s en
gegevens van de ongeveer 300 soldaten waarvan we weten dat ze deelnamen aan
deze oorlog, waaronder een dertigtal gesneuvelden. We vragen vooral om deze
documenten te mogen scannen, zodat ze uw bezit blijven. Bij het laatste jaarboek is
nogmaals gebleken dat er documentatie opduikt wanneer het boek reeds gedrukt
is. En dat vinden we jammer!
Favoriete monument
Naar aanleiding van de Open Monumentendag 2013 konden de burgers uit een
aanbod van 25 toppers kiezen welk monument of zicht uit Sint-Niklaas zij het
mooist vinden. Op 11 september werden er 337 inzendingen geteld wat de volgende
uitslag opleverde: 1ste: het Walburgkasteel (79 stemmen), 2e: de Onze-LieveVrouwekerk (71) en 3e: het Stiltegebied Fondatie in Sinaai (61).
Rusthuis
Vrijdag 15 november nam het personeel afscheid van het rusthuis Sint-Katharina
aan de Vleeshouwersstraat. Het was geen gewoon personeelsfeest maar wel een
met gemengde gevoelens. Iets wat zij toonden op een ludieke wijze door onderstaand herinneringsprentje uit te delen.

Schenkingen
Irène Van Meirvenne: allerlei plakboeken (prentjes) en schoolgerief
Bea Van Mele: oude bidprentjes
Mike Nachtegael (voorzitter), het OCMW-bestuur en Michel Dhondt: een oude
kloostertafel, een ladenkast, een oude rekenmachine en klein gerief uit het rusthuis.
Aan allen “EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR”
Etienne De Meester
voorzitter van DEN DISSEL
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De sluiting van “DE WEEFSCHOOL”
Het verhaal van Desiré Beirens, laatste Sinaaise weefmeester 1897 - 1907
Op initiatief van het Oost-Vlaamse provinciebestuur werd in 1855 in Sinaai een leerwerkhuis voor
wevers opgericht. Men kon er een opleiding volgen
tot volwaardig wever; de meeste leerlingen werden
na hun opleiding thuiswever. Het leerwerkhuis
werd geleid door een weefmeester.
Het succes van de weefschool ging op en neer en
was vooral afhankelijk van de economische situatie.
De weefschool beleefde een dieptepunt in 1897,
men had nog nauwelijks leerlingen.
Het gemeentebestuur gaf de weefschool echter niet
op; na het ontslag van Theodoor Brijs werd een
nieuwe weefmeester aangesteld, Desiré Beirens.
Deze jongeman voelde zich snel thuis in Sinaai,
vond er een echtgenote, werd lid van de plaatselijke
muziekmaatschappij en bracht nieuw leven in de school.
We lezen in de verslagen van 1900 dat alle weefgetouwen bezet waren door leerlingen in opleiding.1
In 1904 werd een nieuwe pastoor aangesteld. De oude pastorij in de
Wijngaardstraat, nu Tinelstraat recht over de jongensschool, vond hij verouderd en
hij oefende druk uit op het gemeentebestuur voor de bouw van een nieuwe pastorij.
Uiteindelijk werd de weefschool opgedoekt en afgebroken, de nieuwe pastorij kon
gebouwd worden.2
In de zoektocht naar de geschiedenis van het Sinaais onderwijs vonden we in de
archieven van de weefschool een brief terug van de laatste weefmeester, met zijn
visie op het verdwijnen van het leerwerkhuis voor wevers. Hij richtte zich rechtstreeks tot de heer burgemeester.
De hoofdrolspelers in zijn verhaal:
Pieter Jan Van Mieghem, burgemeester van 1886 tot 1910 en voorzitter van de
muziekmaatschappij.
Jean-Baptiste Ponnet, pastoor van 1904 tot 1924
Polydoor Lecocq, gemeentesecretaris van 1866 tot 1906
Jan-Baptist Lecocq, gemeentesecretaris van 1906 tot 1942
Desiré Beirens, weefmeester van 1887 tot 1907, ° Oordegem 8 februari 1867 nu
deelgemeente van Lede, huwde te Sinaai op 14 januari 1898 met Maria Clementina
Van Mele (° Sinaai 8.11.1867). In 1908 verlieten ze Sinaai samen met hun 3 kinderen
Jozef (° Sinaai 18.10. 1898), Augustin (°Sinaai 25.8. 1899) en Florent (°Sinaai
11.10.1904) en gingen wonen in de Rollierstraat te Sint-Niklaas.
Georges Tallir
1 Zie

ook in het jaarboek 2013 van de Heemkring De Dissel “190 jaar onderwijs te Sinaai” blz. 103 tot 105
“Het leerwerkhuis - De weefschool”.
2 Zie

de geschiedenis van de pastorij, verschenen in de 4 delen van Sinaïek 2008.
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Nieuwjaar 1909
Mijnheer De Burgemeester, Sinay
Sedert 10 jaren heb ik het geluk gehad u met de muziekmaatschappij een gelukkig
Nieuwjaar te kunnen wenschen, nu is mij dat geluk ontnomen om reden der afschaffing der
weefschool behoor ik tot de gemeente niet meer, nochthans neem ik nogmaals de eerbiedige
vrijheid u een gelukkig jaar te wenschen de goede gezondheid alsook de vrede in de gemeente
waar gij de Vader van zijt.
Ja, Mijnheer het begin van 1897 ben ik naar de gemeente gekomen om de plaats te bekleeden van leermeester in de weefschool, eene taak die ik vervuld heb gelijk mijne overheid het
mij heeft opgeleid, bij mijne aankomst in de weefschool ging het bitter slecht geen werk geene
leerlingen, de weefschool ging thans slechter als op den dag der afschaffing, het is daarom
dat ik mij dikwijls afvraag waarom de weefschool niet werd afgeschaft in het jaar 1896 of
1897 aangezien den slechten toestand waarin zij thans verkeerde, en telkens komt het antwoord
in mijn mond, daar was thans geene pastorij noodig;
Van het begin van 1897 tot in september van hetzelvde jaar ging de weefschool slecht
thans heb ik enige leerlingen ontvangen alsook het werk en zoo is het stilaan verbetert tot in
1900 ja thans mocht ik zeggen dat er geene getouwen ledig stonden tot in het jaar 1907 nog
altijd goed, thans moet ik bekennen is de weefschool stilaan beginnen verslechten met den
slechten toestand in al de weverijen die er thans was, ik kon daar niets aan doen Mijnheer,
ik had een persoon die dikwijls tegen mij zeide gij moet maar hoop hebben het zal wel beteren
dat was de heer Secretaris der gemeente één persoon zeg ik neen daar was nog een tweeden
persoon en dat was de eerwaarden heer De Wolf die mij dikwijls naar den toestand der weefschool vragde en mij thans zeide ik zal tegen de heren onderpastoors eens zeggen dat zij soms
eens moeten naar de weefschool komen, ik heb nooit iemand gezien van gemelde heeren, zelfs
de heer Opziener was een goede vriend van Mijnheer Spiers en ik heb hem zelf nog hooren
zeggen om dikwijls eens naar de de weefschool te komen maar neen ik zag nooit iemand van
die heeren, had ik hun iets misdaan of was ik een booswicht dat geloof ik niet, want ik meen
dat er niemand op de gemeente is dat ik iets misdaan of benadeelig heb, alzoo zijn we stilaan
genadert tot het einde van het jaar 1903 tot wanneer de droevige tijding verspreid werd dat
den eerwaarde heer De Wolf het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had.
Volgens een eeuwen oud spreekwoord Mijnheer zeg men dikwijls, iemands dood is iemands
brood een plaatsvervanger moest er komen maar ik mag bekennen het afsterven van gemelde
heer heeft de afschaffing van de weefschool teweeggebracht, pas heeft den eerwaarde heer
Ponnet zijn intrede gedaan in de gemeente, of wij horen spreken over een nieuwe pastorij
die er moet komen op de plaats der weefschool, de woorden klinken nog in mijn ooren van
de heer Secretaris gelijk hij bezig was met over de nieuwe pastorij te spreken, zij staat er nog
niet, nogmaals moet ik bekennen het afsterven van voornoemde heer Secretaris heeft den val
der weefschool teweeggebracht.
Zoo zijn wij stilaan voort gegaan tot als wij de eerwaarde heeren Spiers en Denaaier de
gemeente zien verlaten om elders hun ambt te gaan vervullen een tijd moet ik zeggen dat het
op de gemeente stil was over de nieuwe pastorij, tot als mijne vrouw mij op het onverwacht
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en zeide mij, dat zij van de winkel kwam van Geuvels (Geubels) en zeide dat de meid van
den heer Pastoor in de winkel verklaard had dat gemelde heer zijn pastorij niet verliet,
alvorens hij een nieuwe had gereed om in te gaan, wat kon ik daar aan doen om mijn vrouw
te troosten als zeggen dat het straat klap was nochtans zeide er eene stem in mijn binnenste
zoo zal het gebeuren wij moeten hier weg.
Enige tijd nadien komt mijn schoonzuster Florence Van Mele bij mijn vrouw zeggende dat
zij den eerwaarden heer Sterkx voor bezoek gehad heeft en terwijl zij aan het spreken waren
over de verlichting der kerk zeide voornoemde heer dat dit gemakelijk kon gaan om de verlichting te verkrijgen dat het maar eenvoudig een toestel te plaatsen was op de koer der weefschool, welja die weefschool moet daar toch weg zeide hij, was dat nogmaals geen steek in
mijn hart. Alzoo komen wij stilaan tot op het einde van 1906 dag waarop ik het bezoek kreeg
van de heer Opziener om daarna op bezoek te brengen bij u daarna zijt gij samen bij mij
gekomen om over den toestand der weefschool te spreken mij denk Mijnheer De
Burgemeester dat ik uwe woorden nog in mijne ooren hoor klinken toen gij mij zeide dat gij
niet kwam om mij buiten te zetten, dat gij daar geen reden voor had, dat er op mijn dienst
niets te zeggen viel en om mij stilaan naar een ander plaats uit te zien, en ingeval het jaar
1907 mij geene plaats opbracht dat het jaar 1908 daar ook nog was nu zullen wij gaan zien
of dat dit alzoo gebeurd is.
Na het afscheid heb ik den heer opziener vergezeld tot aan de statie thans heeft hij mij
gezeid dat hij in de maand Maart terugkwam naar Sinay en dat hij aan het bestuur der
weefschool zou voorgesteld hebben om een lid zijn ontslag te geven en te vragen aan een
der heeren onderpastoors om in de plaats te komen, want zeide hij mij overal waar er een
onderpastoor deel uitmaakt van het bestuur gaat het goed, intuschen verloopen er 7
weken tot als ik het bezoek krijg van u Mijnheer De Burgemeester ik hoor u nog zeggen
als wij buiten kwamen weet gij nog van niets en wist, hebt gij mij gezeid dat de pastoor
daar gaarne een pastorij zou gezet hebben, ik weet dat den heer pastoor rekening heeft
gehouden van den staat der pastorij, maar niet van den staat van mijn huisgezin, die
wist toch wel dat ik eene vrouw had met drij kinders, die wist toch wel dat ik geene
inkomst had als den trok der weefschool, hij wist dat geen fortuin bezat om van te leven,
en wat hij ook moest weten als hij mijn broodwinning ontnam dat hij mij een ander aan
de hand moest doen, bijzonderlijk als het is gelijk hij ons leert, (bemint uwen evennaaste
gelijk u zelven) in het begin van Maart bracht gij mij nogmaals een bezoek weeral hetzelfde, weet gij nog van niet heeft den Opziener nog niet geschreven, in mijn antwoord
neen heb gij mij gezeid dat het spijtig was dat de heer pastoor daar nogal haastig op was,
om een nieuwe pastorij te zetten, ik hoor u nog zeggen Mijnheer ne mensch moet die
mannen hun goesting wat doen om de vriend van te zijn, ja ik weet het en geheel de
gemeente met mij dat de weefschool is afgeschaft niet om den slechten toestand maar om
de pastorij te kunnen bouwen, thans kom ik tot op goeden Vrijdag, een bezoek van den
heer Opziener op het gemeentehuis daarna bij mij het eerste wat ik hem hoor zeggen dat
was nu is er niets meer aan de pastorij dat goed is daar viel daar niet meer te spreken om
eenen onderpastoor in het bestuur te komen, daarmee verloopen de dagen snel tot ik nog
een bezoek krijg van den Opziener in het begin van september van het gemeentehuis
komende zeide hij mij dat hij overeengekomen was om de weefschool met Nieuwjaar af te
schaffen maar dat ze mij een jaar schadeloosstelling zouden betaald hebben.
De reden daarvan was dat zij gaarne aan de pastorij zouden begonnen hebben, alzoo is het
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jaar stilaan uitgegaan dat ik met Nieuwjaar mijn laatste maand getrokken heb, nog drij
maanden zijn er verloopen tot dat ik eindelijk in de maand Maart op het fabriek waar ik nu
nog ben werd aangenomen voor een tijd om te zien ik hun dienstig kon zijn, niemand kwam
mij vragen gij zijt ontroofd van uwe plaats, hebt gij geld om van te leven, betaald de
gemeente u nog, tenzij gij Mijnheer hebt mij gezeid wees gerust gij zult alles ontvangen en
op tijd, zoo zijn wij gekomen tot in de maand Juni den dag waarop de weefschool geruimd
werd thans heeft den Heer Opziener mij gezeid alvorens te vertrekken de volgende woorden.
Desiré het is 11 jaar dat gij hier in de weefschool geweest zijt u altijd goed gesteld, de vriend
geweest van geestelijke en wereldlijke overheden, dat ik in uwe plaats was ik zou daar niet
veel meer over zeggen, maar het is spijtig, dat den heer Pastoor daar zoo haastig op geweest
heeft daar mede heeft hij u een jaar jaarwedde ontrokken het is toch nog al straf Mijnheer De
Burgemeester als ik dat bedenk alzoo de gemeente moeten verlaten, thans moet ik ook zeggen
roept dat geen wraak voor God.
Op einde juni werd ik bij u in het gemeentehuis ontboden om mij te vragen of ik wilde verhuizen, en heb het gedaan ook, want 4 dagen nadien was ik reeds vertrokken nochthans was
ik niet verplicht zoo haastig te zijn, maar aangezien den heer pastoor daar toch zoo haastig
op was heb ik mij maar gehaast dat ik weg was, ziedaar Mijnheer de legende der afschaffing
der weefschool maar nochthans de echte waarheid.
Nu Mijnheer is het een jaar geleden dat de weefschool afgeschaft is nogthans heb ik mijn
beloofde schadeloosstelling nog niet ontvangen, daarom zou ik gaarne weten waarom dat
wordt uitgesteld en wanneer ik dat zal ontvangen.
Aanvaard intuschen Mijnheer De Burgemeester de verzekering mijner welgemeende
wenschen
Beirens – Van Mele
Rollierstraat Nr 45
Sint-Niklaas

Einde van de orginele brief
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Boomplanting 1988
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Staatssecretaris Miet Smet ging op de uitnodiging in en bezorgde het zesde leerkaar
op 16 maart 1988 een onvergetelijke dag.

(Foto Delro)

(Foto Delro)
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(Foto Delro)
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Oud Kerstlied uit 1929

Camiel Van der Massen werd geboren te Borsbeke (Herzele) op 25 mei 1874. Hij
werd priester gewijd op 18 december 1897 te Gent. Van 13 september1898 tot 20
oktober 1908 was hij leraar aan het Sint-Catharina-College te Geraardsbergen.
Vanaf 1 juli 1909 werd hij aalmoezenier bij de zusters Reparatricen. In de
volksmond werd hij “het directeurken” genoemd. In Sinaai was hij ook schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Catharina en lid van het schoolcomité.
Priester Camiel Van der Massen stierf hier te Sinaai op 1 maart 1962.
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1
's Nachts, als het aardrijk lag in ruste,
In 't aller stilste van den nacht
Zat daar een Maged neer,
En kuste 't Kindjen dat zij ter wereld bracht.
't Is of dit kind den mensche mint,
Den mensche mint,
Den mensche God zoo slecht gezind;
Zijn liefde wou,
In nacht en koû,
Geboren zijn van eene Vrouw?
2
Vogeltjes, die, met zoeter kelen,
Aan onzen hemel tiereliert;
Vischjes, die op het water spelen,
Runders en kruipend gediert,
Vraagt hoe dit Kind
Den mensche mint,
Den mensche God zoo slecht gezind;
Waarom het wou,
In nacht en koû,
Geboren zijn van eene Vrouw?

3
Herdertjes, zoo oprecht van zinnen,
Harten zoo blank, ik vraag het U,
Harten, die weet van vurig minnen,
Al is uw tale plomp en ruw,
Waarom dit Kind
Den mensche mint,
Den mensche God zoo slecht gezind;
Waarom het wou,
In nacht en koû,
Geboren zijn van eene Vrouw?

4
Engeltjes, die van God den Vader
Zijt in den dienst van 't Kind besteed,
Is er van Uliën al te gader
Een die het wonder antwoord weet?
Waarom dit Kind
Den mensche mint,
Den mensche God zoo slecht gezind;
Waarom het wou,
In nacht en koû,
Geboren zijn van eene Vrouw?

5
Kindeken, dat Gij 't uit woudt leggen
Waarom Gij dezer armoe lijdt,
Ach! Gij en kunt niet anders zeggen
Dan omdat Gij de Liefde zijt.
Daarom, o Kind,
Is 't dat Gij mint
Den mensche God zoo slecht gezind;
Waarom Gij wou,
In nacht en koû,
Geboren zijn van eene Vrouw.

Het lied kan ook door 2 gemengde of gelijke stemmen uitgevoerd worden.
In 't geval van 2 gelijke st. behoort men 1 of 1½ toon hoger te zingen.
Grav. en druk J. De Vleeschouwer, Evere - Brussel
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1977
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
08 Charlotte Noens (75j), w. v. Edmond Smet, Hulstbaan
12 Karel Louis De Smet (88j) w. v. Maria Louisa Burms † Lokeren
13 E.H. Leo Thuysbaert (70j), priester † Adegem
14 Marie-Elisa Hofkens (91j), w. v. Pieter Gustaaf Smet, Wijnveld
23 Adolf Van Eynde ( 89) w v. Henriette Verlee † Sint-Niklaas
31 Anna Brijssinck (76j), w. v. René Bocklandt † Lokeren, Hellestraat
-februari
02 Alois De Wolf (63j) e. v. Adeline Van Gemert † Belsele
07 Petrus Smet (77j), w. v. Justina Schatteman † Sint-Niklaas, Wijnveld
18 Oscar Ongena (68j), e. v. Maria Van Gassen, Zwaanaardestraat
19 Arthur Poppe (73j), e. v. Leona Parys, Hulstbaan
-maart
03 Paul Van Pottelberge (71j) e. v. Bertha Ferket, Pannenhuisstraat Kl.-Sinaai
04 Achiel De Mulder (60j), e. v. Augusta De Bock, Wijnveld
04 Gerard Bal (70j), e. v. Rachel Maes, Heirstraat
12 Clara Strobbe (87j), w. v. Hieronymus Van Steenland, Tinelstraat
15 Maurice D’Hollander (73j), e. v. Thiryn Martha, Wijnveld
16 Alfons Dhooghe (67j), e. v. Julia De Haene † Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat
17 Gaston Zaman (63j), e. v. Elza De Wilde, Tinelstraat
24 Julien De Plukker (79j), e. v. Maria Raemdonck † Sint-Niklaas, Tinelstraat
31 Wilfried Staessens (68j) e. v. Urbani Van Damme † Gent
-april
15 Maria De Letter (89j), w. v. Emiel Smet, Hulstbaan
14 Leona De Beule (73j) e.v. Albert Van der Hauwaert † Sint-Niklaas
16 Martha Thirijn (73j), e. v. Maurice D'Hollander, Wijnveld
20 Jozef Van Hese (73j), w. v. Alice Meirte † Sint-Niklaas, Wijnveld
20 Leo Van de Putte (72j), e. v. Angelique Leys, Hellestraat
25 Irma Baert (70j), e. v. Edmond Haeck, Hooimanstraat
29 Emelie De Weirdt (93j), w. v. Edmond Heirwegh, Wijnveld
-mei
01 Durinck Roger (60j), e.v. Madeleine Van Aelst, † Hemiksem
13 Magdalena Braem (73j), w. v. Hilaire De Backer, Hellestraat
18 Achiel Leys (50j) ongeh, Leebrugstraat
20 Alida Malschaert (69) w. v. Oktaaf De Clerck, Koebrugstraat Klein-Sinaai
20 Elza De Baere (74j), w. v. Desiré Vercauteren † Sint-Niklaas, Molenstraat
25 Margaretha Freese (51j), e. v. Zygmunt Kaletka, Luitentuit
27 Emma Roels (92j) w. v. Jozef De Bock † Beveren
29 Maria Van Hoey (65j), w. v. René De Permentier, † Sint-Niklaas, Vleeshouwersstr.
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-juni
01 Stefaan Van Osselaer (8d), zn. v. Tony en Godelieve Polfliet
12 Anna Polfliet (67j), e. v. Remi Corthals, Tinelstraat
16 Jozef De Bruyne (84j) w. v. Leontine De Looze † Zwijndrecht
18 André Dullaert (38j) ongeh. † Moerbeke
22 Edgar De Haene (71j), w. v. José Varewijck † Sint-Niklaas, Dorpsstraat
22 Suzanna De Smet (75j) w. v. Cyriel Van Hooste † Sint-Gillis-Waas
-juli
03 René Vael (65j) e. v. Elza Moens † Sint-Gillis-Waas
02 Jan Eduard De Wilde (91j), Hulstbaan
09 Gustaaf Braeckman (66j), e. v. Maria Van Bossche, Pater Christophestraat
-augustus
05 Edward Beirnaert (64j) e. v. Yvonne Van Bogaert † Sint-Niklaas
05 Augusta Nobels (75j), e. v. Cesar Meyskens, Wijnveld
10 Louis Baeke (82j), w. v. Augusta Vercauteren † Sint-Niklaas, Vleeshouwersstr.
18 Alfons Sterck (65j), e. v. Jeanne Windey, Wijnveld
19 Leonard Permentier (73j), e. v. Elisa Beirnaert, Puiveldestraat
21 E.H. Jozef Calbrecht (91j) missionaris van Scheut † Korbeel-Lo
23 Alfons Impens (79j), e. v. Francisca Parys, Hulstbaan
25 Bella Imre (37j),
-september
02 Erwin Van Vlierberghe (18j), zn. v. Frans en Lea De Jonck, Bellemansstraat
-oktober
22 Alois Van Poucke (78j), e. v. Margareta De Cock, Molenstraat
31 Julia Van Lysebetten (76j), w. v. Prosper Alfons Elewaut, Wijnveld
-november
03 Ferdinand De Waele (81j) e.v. Irini Lelékou † Nijmegen (Ned.)
11 Elza Van den Bossche (63j) e. v. Victor Rijnwalt † Zelzate
11 Maria-Theresia Maes (73j) w. v. Jozef Verschraege † Sint-Niklaas
16 Maurice Lombaert (64j), e.v. Maria De Gols, Vleeshouwersstraat
19 Emerance De Loose (73j), w. v. Theodoor Van Gremberghen, Dries
21 Frans Dhanis (57j) w. v. Aline Maes, e. v. Rosa De Messemaeker † Lokeren
22 Karel-Louis Smet (74j), w. v. Leonie Van Driessche, Zakstraat
-december
02 Willem Baeke (80j), e. v. Hermine Verschraegen, Vleeshouwersstraat
16 Prudent Van Waes (76) e. v. Elza Annaert † Sint-Niklaas
23 Margaretha Heirwegh (84j), w. v. Alfons De Wolf, Vleeshouwersstraat
24 Germaine De Potter (69j), w. v. Cyriel De Vlieger, Hellestraat
Etienne De Meester en Georges Tallir

15

Laureaten van de tekenschool

16

