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Disselingen
Familiekunde
In ons vorig nummer van Sinaïek beschreef Etienne Bogaert hoe je aan een stamboom
kan beginnen. Ook heeft hij reeds heel wat zoekwerk verricht voor een aantal families.
Daarbij behoren de families Poppe, Bogaert, Pardaen, Van Clapdorp, Baart, Roels, Van
den Branden, Pauwels, De Waele, De Plukker, Vertenten, Michiels, Pringels, Polfliet,
Van Britsom, Smet, Vercauteren, ... In een volgend nummer zullen we u meer
gegevens over de voorouders van deze families bezorgen.
De Nacht van de Geschiedenis

Deze rijkgevulde tafel was niet voor
iedereen weggelegd.

De belangstelling bij onze eerste deelname aan de Nacht van de Geschiedenis op
dinsdag 27 maart was groter dan verwacht. In samenwerking met het Davidsfonds
boden we een gevarieerde en smaakvolle tentoonstelling rond het thema “Aan
tafel” aan. De menu’s van weleer deden velen watertanden. Ruim 100 bezoekers,
gespreid over 3 sessies, luisterden geboeid naar de vertellingen van Marleen De
Plukker. Deze toeloop had tot gevolg dat de porties slijtpap meer dan gehalveerd
moesten worden.
Etienne De Meester
35

De geschiedenis van een postkantoor
Op 23 februari 2007 sloot het postkantoor aan de Dries in Sinaai zijn deuren; voortaan
beschikken we, net zoals vele Vlaamse gemeenten, alleen nog over een postpunt.
Dit is hét moment dachten we om nog even stil te staan bij de - toch weer merkwaardige- geschiedenis van de posterijen in ons dorp. We doken dus nog eens in
de archieven.
In 1972 maakte Clement Vermaere in zijn onvolprezen Sinaitica naar aanleiding
van het 75-jarig bestaan van de post in Sinaai een eerste geschiedenis op. In de
gemeentelijke archieven vond hij een document, gedateerd op 27 augustus 1847,
van de hand van de arrondissementscommissaris en gericht aan de burgemeester,
met volgende tekst:
‘Berigt van wegens den Directeur der briefposten. Te beginnen van den 1sten 7-ber eerst zal
deze gemeente door eenen facteur, vertrekkende dagelijks van den bureaupost te St-Nicolas
bedient worden. Dezen agent zal binnen onze gemeente aenkomen circa 11 uren ‘s morgens
en zal seffens eene eerste ligting van de brievenbus doen. En ten drie uren naer middag zal
hy eene 2de ligting van de briefkas doen. We meynen deze nieuwe organisatie van dienst
allen industriëlen ja aen een ieder alle gemak zal verschaffen.’
Hieruit blijkt dat Sinaai, net als Belsele trouwens, op dat moment alleen over een
brievenbus beschikte, en geen postkantoor: dat was er alleen in Sint-Niklaas. Enige
tijd later krijgt Belsele een postkantoor, van waaruit Sinaai bediend wordt, behalve
Klein-Sinaai, dat van Stekene afhangt. Dat betekent dat men voor elke belangrijke
postzending of telegram naar Belsele of Sint-Niklaas moest, meestal te voet.
Op 20 mei 1875 hield August Beernaert, minister van Openbare Werken (waaronder
ook de posterijen vielen) een opgemerkte uiteenzetting in de kamer van volksvertegenwoordigers, waarin hij pleitte voor de oprichting van postkantoren in de landelijke
gemeenten als middel tot ontvoogding. Dit ontging de wakkere geesten in het
Sinaaise gemeentebestuur niet en onmiddellijk klom gemeentesecretaris Polidoor
Lecocq in zijn pen. Hij schreef een brief aan volksvertegenwoordiger Verwilghen
uit Sint-Niklaas om al zijn invloed aan te wenden in Brussel om in Sinaai een eigen
postkantoor op te starten. Blijkbaar had de heer Verwilghen echter niet zoveel
invloed als verhoopt, want anno 1891 beklaagt de mouterij - brouwerij van wed.
Claus - Van Den Berghe zich erover dat de onvermijdelijke traagheid van de postbediening vanuit Belsele en Stekene de handel en nijverheid in Sinaai verlamt: een
brief voor een inwoner van Klein-Sinaai komt pas na twee dagen daar aan en het
antwoord is ook weer twee dagen onderweg. In mei 1891 suggereert het gemeentebestuur voor het eerst om in het nieuw gemeentehuis ruimte voor een postdienst te
voorzien. Maar Brussel blijft hardnekkig weigeren en haalt daarvoor vooral praktische argumenten aan: het station Mille Pommes - Duysent Appels ligt te ver van
het centrum van de gemeente om een degelijke dienstverlening uit te bouwen. Zo
vlug geeft het gemeentebestuur zich echter niet gewonnen en op 12 februari 1893
gaat een nieuwe dringende en goed onderbouwde smeekbede naar de minister. Er
wordt zelfs een tabel bijgevoegd van 33 Oost-Vlaamse gemeenten, die wel een
postkantoor kregen, alhoewel slechts 9 daarvan meer inwoners dan Sinaai heeft.
Sinaai voelt zich dan ook ‘...de enige gemeente van de provincie, misschien wel van heel
België, die van alle post- en telegraafverkeer beroofd is...’. Er wordt zelfs een opsomming
gemaakt van de gemeenten die een (dure) postwagen nodig hebben, omdat ze nog
36

In 1897 kreeg Sinaai een
postkantoor op de Dries.
De notabelen poseren
voor het kantoor
Gustaaf Beirens
Dr. Reimond Haelterman
postmeester Constant De Vriese
notaris Clement De Bock
&
Cesar Puimège

Het postpersoneel rond 1900
Edmond De Vos, Karel Behiels, Frans De Pillecijn, Edward Malfliet,
Kamiel Seghers & Louis Stoop
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verder van het station liggen dan Sinaai: Nevele, Knesselare, St. Laureins,
Lootenhulle, St. Maria Horebeke, Oordegem, Bazel, Rupelmonde, Kruibeke,
Vrasene, Doel, Kallo, en Kieldrecht. Sinaai ziet daar genereus van af. En blijkbaar is
de tijdsgeest ons gunstig gezind: het Nationaal Vlaams Verbond klaagt het feit aan
dat Vlaanderen door de posterijen schromelijk achtergesteld wordt tegenover
Wallonië. Wellicht blijven ook de Wase parlementariërs tussenkomen, want op 23
juni 1897 ontvangt de burgemeester bericht van de postontvanger van Sint-Niklaas
dat de heer Prosper Van Laere tot onderpostontvanger in Sinaai is benoemd. Dat
dit bericht een verrassing is, blijkt uit het feit dat de gemeenteraad nog op dezelfde
dag beslist om de post op de eerste verdieping van het gemeentehuis onder te brengen.
En zo geschiedde: op 22 september 1897 kan het postkantoor zijn deuren openen.
Lang blijft het niet op het gemeentehuis: de jonge Van Laere (hij was pas 19 jaar
toen hij aangesteld werd) vestigde zich al vlug aan de Dries - zuid (zie Sinaïek jg. 1
nr. 1). Hij kreeg de zware opdracht om het post- en telegraafverkeer op gang te
brengen en met de weinige mensen die hij had aan de vele wensen tegemoet te
komen. Dat hij daarbij soms moest zwichten voor politieke druk blijkt uit het feit
dat Stenenmuur, dank zij de persoonlijke actie van gemeenteraadslid Domien Van
Poucke al in 1899 een postbus kreeg en Leebrug pas in 1904. Ook protesteerde het
bestuur, aanvankelijk tevergeefs, tegen de benaming ‘Mille Pommes’ als bestemmingsstation: meermaals gingen poststukken met de vermelding ‘Sinaai’ verloren,
omdat die naam niet in het lijstje van de spoorwegdiensten voorkwam.
In 1900 werd Prosper Van Laere overgeplaatst naar Lokeren en opgevolgd door ene
Eulalia Hendrickx, weduwe van de heer Remi Nys, afkomstig van Hoeleden
(Tienen); zij bleef in Sinaai tot in 1910 en werd dan ook naar Lokeren overgeplaatst.
Intussen waren er al 4 briefdragers in dienst. In 1911 wordt mevrouw Hendrickx
opgevolgd door Kamiel Seghers, zoon van Petrus Seghers van Zwaanaarde, die
postmeester blijft tot aan zijn dood in 1923.
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21 juli 1936
Postbodes van toen hadden ook nog een
ander beroep.
We zien staande Miel Smet (zadelmaker),
Louis Stoop (kuiper), Mon De Vos
(schoenwinkel) en zittend Floribert
Group (postmeester), Leon Beirens
(schoenmaker)

Hij wordt opgevolgd door Achiel Hemelaer, die de post overbrengt naar zijn woning
aan de Dries - oost (zie Sinaïek jg. 2 nr. 1); ook hij blijft in dienst tot aan zijn dood
in 1933. Zijn opvolger Floribert Group blijft daar wonen tot in 1947; dan verhuist hij
met de post naar de overkant (Dries West in het hoekhuis - zie Sinaïek jg.1 nr. 2).
Hij blijft postmeester tot in 1958. Nadien verhuist de post voor vele jaren naar
Sinaai Dorp (waar Huis Jozef zich nu bevindt), maar in 1985 keert het kantoor terug
naar het gemeentehuis, zij het nu op het gelijkvloers. Daarmee was de cirkel weer
rond en zat de post weer op zijn startpunt. Helaas moest het kantoor daar op 23 februari
2007 de deuren dichtdoen: de nationale directie besloot om een aantal ‘postkantoren’ om te vormen tot ‘postpunten’, niet omdat het station te ver ligt, maar
omwille van de rendabiliteit. Sinaai wordt weer vanuit Belsele bediend, KleinSinaai zit al lang terug onder de vleugels van Stekene. Wie zei ook weer dat de
geschiedenis zich herhaalt?...

Annemie Bogaert

(gebaseerd op ‘Vijfenzeventig jaar geleden kreeg Sinaai een postkantoor’ van Clement Vermaere in
Sinaitica)
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Sinaai 1 augustus 1958 - bij het einde van de loopbaan van Floribert Group zien we
Achilles Raes, Alberic Raes, André Van Wolvelaer, Floribert Group, Aimé Conserrière,
Leontine Van Goethem, Leon Beirens en Marcel Dhondt.

Postmeester Josef Van Loocke woonde in Huis Jozef dat toen het nog diende als postkantoor:
in het bijgebouw uiterst rechts kon men de verrichtingen doen.
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Josef Van Loocke (°Ardooie 1925) was
postontvanger in Sinaai van 1969 tot 1984.
Toen het postkantoor terug naar het
gemeentehuis verhuisde, werd hij naar
Lendelede overgeplaatst. Tot begin jaren
‘80 had het postkantoor ook een bijkantoortje in Klein-Sinaai, dat elke dag één
uur open was. De belangrijkste postfiguren
uit die tijd waren de postbodes Hilaire De
Vleeschhouwer, Marcel Dhondt, Arnold
Pepels, Achiel Raes, Marc Ringoot,
Clement Van Kerckhove, André Van
Wolvelaer en Florent Verwilligen.
Postbedienden
waren
Jean
Van
Nieuwenhuyse en Norbert Veldeman.

Ingrid Scheers trok op 23 februari 2007 de deur van het postkantoor voorgoed dicht.
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KRONIEK 1959
-april: onderscheiding R. Haelterman

Om zijn verdiensten als geneesheer (50 jaar actief op Sinaai) werd dokter
Haelterman door de koning onderscheiden met de titel van Officier in de
Kroonorde. Bij deze gelegenheid organiseerden de Koninklijke Harmonie en het
Tinelcomité voor hun voorzitter en tevens burgemeester op 13 april een groot
huldebetoon.

-april: nieuwe voetbalclub

Na het verdwijnen van Sportkring Sinaai in 1952 vond op 26 april de stichting
plaats van een nieuwe voetbalvereniging: F. C. Herleving Sinaai.

-juni: 150 jaar Harmonie

Op zondag 17 juni vierde de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia haar 150-jarig
bestaan. In de namiddag trok een optocht met deelname van zes muziekkorpsen
door de bijzonderste straten van de gemeente. Deze feestelijke dag werd afgesloten
met twee muziekconcerten.

De feestvierende leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in 1959

-december: nieuw voetbalveld

F. C. Herleving Sinaai startte zijn eerste seizoen in de K. B. V. B. op het snel
aangepaste chiroterrein. Op zondag 27 december werd het terrein aan de
Vleeshouwersstraat plechtig ingehuldigd. Op de tonen van de Harmonie stapten
de genodigden van het gemeentehuis naar de nieuwe locatie. Daar knipte burgemeester Haelterman het lint door en zegende pastoor Van Zandycke het nieuwe
voetbalveld. Herleving verloor daarna de openingswedstrijd met 0 - 6 van J. W.
Hamme.
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Dr. Reimond Haelterman
Werd geboren te Appelterre - Eichem op
09 november 1881 en overleed te Sinaai op
09 juli 1962.
In 1932 was hij lid van de gemeenteraad, en
in 1939 werd hij schepen. Dr. Haelterman
werd in september 1944 waarnemend
burgemeester, en vanaf februari 1945 tot
januari 1962 nam hij de taak van burgervader van Sinaai waar.

Bij de opening van het nieuwe voetbalterrein bemerken we op de voorste rijen: secretaris
Etienne De Meester, schepen Karel Verschelden, pastoor Van Zandycke, raadslid Firmin
Segers, bondsafgevaardigde Van Acker, voorzitter dokter Schietse, bestuurslid Willy
Mathys, burgemeester Haelterman, clublid De Deene, schepen Oscar Weytens, raadsleden
Frans Van Den Bossche en Gaston Keymolen.
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Kroniek 1960
-juni: inhuldiging nieuwe baan

Op zondag 26 juni werd de nieuwe betonbaan ( 4,7 km lang ) van Zwaanaarde naar
Klein-Sinaai plechtig geopend. Tijdens een korte plechtigheid knipte burgemeester
Haelterman, in aanwezigheid van arrondissementscommissaris De Cleene en
burgemeester Lippens van Moerbeke, het lint door. Er volgde een tweede openstelling aan de kerk van Klein-Sinaai.
Door deze realisatie is Sinaai via een betonbaan verbonden met alle buurgemeenten. Het beschikte dan over ongeveer 20 km betonwegen, gerealiseerd in minder
dan 15 jaar.

-juli: gouden bruiloft

Op zondag 12 juli vierden de echtelingen Edward Vermeiren en Charlotta De Wael
hun vijftigste huwelijksverjaardag. Toen Ward huwde had hij reeds vier jaar zijn
vader opgevolgd als veldwachter. Hij bleef in dienst tot 1949.

-schuttersjubileum

Op 31 juli vierde de schuttersmaatschappij Ons Vermaak, gevestigd bij Cyriel Joos,
het 60-jarig schuttersjubileum van Kamiel De Bock.

Jubelaris Kamiel De Bock (met boog en pijlen) in gezelschap van clubleden voor zijn
woning in de Edgar Tinelstraat.
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-november: veldwachter begraven

Onder een grote volkstoeloop en in aanwezigheid van vele collega’s en rijkswachters werd op 30 november veldwachter Remi Vercauteren begraven. Hij was
sedert 1949 in dienst en kende niets dan vrienden. In 1947 had hij van generaal
Eisenhouwer een diploma ontvangen voor zijn hulp aan de valschermspringers tijdens WO II.
Etienne De Meester

Begrafenis beelden van Remi Vercauteren
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1997

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 Romain De Roeck (78 j), e. v. Adriana De Wolf, Luitentuitstraat
05 Lucien De Block (64 j), Stenenmuurstraat
05 Jeanne Van den Bossche (86 j), e. v. Jozef Brijs, Sint-Niklaas
06 Marcel Van Peteghem (59 j), e. v. Francine Dullaert, Leuven
06 Achiel Windey (93 j), w. v. Ernesta Ongena, Hulstbaan
12 Augusta Quatacker (81 j), Sint-Niklaas
14 Jan De Decker (83 j), e. v. Elisabeth Van Puyvelde, Dries
18 André Beirnaert (62 j), e. v. Paula De Roover, Lokeren
22 Henri Bruggeman (92 j), w. v. Martha Raes, overleden te Sint-Niklaas
24 Anna Bogaert (83 j), w. v. Aloïs Bruggeman, Molenstraat
28 Alfons Broeckaert (83 j), w. v. Elisabeth De Kostes, Sint-Niklaas
30 Monique Berckmoes (52 j), e. v. Alfred Van Pottelberg, Heirstraat
-februari
01 Camilla De Bock (82 j), w. v. Theofiel Neefs, RH Vleeshouwersstraat
15 Gerard Sturm (80 j), w. v. Elza Van Peteghem, overleden te Sint-Niklaas
20 Edgard De Bock (72 j), e. v. Celestine Baas, Leuven
21 Roger Cornu (89 j), e. v. Maria D’Hondt, Nieuwkerken
22 Nestor Bockland (75 j), e. v. Maria De Buck, Hulstbaan
24 Julien Anthuenis (88 j), w. v. Maria Van Landeghem, Vleeshouwersstraat
-maart
04 Renaat Troch ( 67 j), onderpastoor van 1962 tot 1965
06 Gerardina Coene ( 78 j), w. v. Alfons Van Laere, Wilrijk
11 Gabriël Loose (79 j), w. v. Monique De Vos, RH Vleeshouwersstraat
18 Julia De Plukker (85 j), w. v. Florent Mul, Vleeshouwersstraat
19 Emilie De Bock (85 j), overleden te Zele
20 Romain Smet (96 j), w. v. Augusta Van de Voorde, Stenenmuurstraat
25 Lea De Wilde (85 j), w. v. Theodoor Van Daele, RH Vleeshouwersstraat
27 Angélique Berkers (88 j), overleden te Brugge
31 René Creve (76 j), e. v. Agnes Van Lyssebettens, E. Tinelstraat
31 Joanna Bruggeman (77 j), e. v. Gommaire Van Bunder, Populierenstraat
31 Oscar Dhanis ( 86 j), w. v. Bertha Michiels, Waasmunster
-april
01 Georgette Landuyt (82 j), w. v. Jean Zaman, Lokeren
04 Betty Schippers (57 j), w. v. Pierre Verhelst, Hamme
09 Alfons Raes (75 j), Luitentuitstraat
16 Levina Coumans (90 j), w. v. Cyriel De Smet, Sint-Niklaas
24 Leonia D’Hoey (68 j), w. v. Alfons Geerinck, Kernemelkstraat
-mei
02 Jozef De Vleeschauwer (76 j), w. v. Anna Van Peteghem, Gent
06 Roger Zaman (83 j), e. v. Maria Kint, Gent
10 Oscar Robijn (83 j), w. v. Suzanne Zaman, Belsele-Puivelde
13 Roger Claus (74 j), e. v. Yvonne Vergeylen, Sinaaidorp
14 Frans Van Assche (84 j), e. v. Freda Meuleman, Leebrugstraat
28 Oswald Vercauteren (89 j), w. v. Maria Vermeulen, Sint-Niklaas
30 Augusta Van de Vijvere (83 j), w. v. Robert Ivens, overleden te Lokeren
-juni
05 Zulma Pauwels (85 j), w. v. Herman Vael, Sint-Niklaas
11 Florent Van Osselaer (67 j), e. v. Fernanda Corveleyn, Wijnveld
46

14 Lucette Maes (58 j), e. v. Richard Dewelde, Klokke Roelandlaan
16 Omer Van Hecke (76 j), e. v. Henriette Raes, Lokeren
18 Gerard De Vijlder (55 j), e. v. Godelieve Mets, Haneweestraat
18 Germaine Ivens (81 j), e. v. René Ongena, Dries
18 Roger Rooms (69 j), Leebrugstraat
20 Florent Michiels (60 j), e. v. Marguerite Notenbaert, Hooimanstraat
-juli
09 Robert Smet (61 j), e. v. Marie-Josee Pauwels, Gent
14 Ceriel Hemelsoet (81 j), w. v. Ivona Alexander, Wijnveld
17 Gustaaf Ongena (91 j), w. v. Martha Van Bossche, RH Vleeshouwersstraat
22 Honoré Aper (86 j), e. v. Martha Beirnaert, Leebrugstraat
22 Martha Polfliet (90 j), w. v. Léon De Clercq, Waasmunster
-augustus
07 Godelieve Vercauteren (57 j), Zwaanaardestraat
11 Betty Samson (50 j), e. v. Willy Vercruyssen, Luitentuitstraat
23 Leliane Zaman (57 j), e. v. Robert Cornu, Godelievelaan
24 Elisabeth Poppe (81 j), w. v. Armand De Maesschalck, Zwaanaardestraat
30 Edward Coppens (73 j), e. v. Dénise Bruggeman, Wijnveld
-september
01 Alfonsine De Plukker (80 j ), e. v. Edmond Varewyck, Hulstbaan
02 René Ongena (70 j), e. v. Mariëtte Van der Jeugd, Wijnveld
14 Maria De Vijlder (92 j), e. v. Alfons De Block, Burmstraat
26 Germaine Goossens (83 j), w. v. Petrus De Mulder, overleden te Sint-Pauwels
26 Martha Paelinck (91 j), w. v. André Pieters en Edmond Buysse, Moerbeke
29 Marie-Louise Wauters (64 j), e. v. Désiré Wagenaer, Vleeshouwerstraat
-oktober
03 Lea De Vleeschouwer (88 j), w. v. André Van Britsom, overleden te Sint-Niklaas
07 Albert De Vos (78 j), w. v. Germaine De Plukker, Eksaarde
10 Nestor Vercauteren (72 j), e. v. Mariëtte Praet, overleden te Sint-Niklaas
10 Leonard De Witte (91 j), w. v. Emelia Brandt, Sint-Gillis
16 Hermine Verschraege (75 j), w. v. Willem Baeke, Vleeshouwersstraat
17 Gustaaf De Bock (71 j), e. v. Maria Van Bastelaere, Gent
21 Alfons De Block (88 j), w. v. Bertha en Maria De Vijlder, Burmstraat
30 Jozef Haeck (66 j), e. v. Henriette Wauters, Belsele-Puivelde
31 Maurits Sterck (87 j), kunstschilder, e. v. Margaretha De Mey, Oostende
-november
05 Erwin Frese (63 j), e. v. Bernardine De Bruyne, overleden te Waasmunster
13 Petrus De Plukker (81 j), e. v. Elodie Van Buynder, Sint-Gillis
16 Maria Van Laere (90 j), w. v. Romain De Backer, Moerbeke
20 Elza Noens (85 j), w. v. René Vael, Sint-Niklaas
22 Alfred Baert (90 j), w. v. Anna De Baere, Vleeshouwersstraat
26 Mathieu Vantienen (50j), e. v. Aline Tercken, Wilgenstraat
26 Guy Leyns (47 j), Lokeren
-december
02 Martha Ongena (82 j), e. v. Karel Van Bockxlaer, RH Vleeshouwersstraat
04 Nicole Hendrickx (39 j), Puiveldestraat
17 Godelieve Beirnaert (70 j), e. v. Roger Cole, Stenenmuurstraat
25 Celina De Waele (75 j), w. v. Gerard Van Walle, Zele
André Bal & Etienne De Meester
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Een fantasiekaart
uit het begin van de
20e eeuw
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