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Herdenkingsplaat voor soldaat Henri Reyns
° Sinaai 20 maart 1892

†

Oostvleteren 17 mei 1915

Op zondag 17 mei 2015 werd aan de muur van het kerkhof in Daknam een
gedenkplaat aangebracht ter gedachtenis van de in Sinaai geboren Henri Reyns.
Honderd jaar geleden op, 14 mei 1915, werd hij door een krijgsraad van het Belgisch
leger, de krijgsraad van de 6e Leger Divisie, ter dood veroordeeld voor weerspannigheid in tegenwoordigheid van de vijand.
Drie lagen later, op 17 mei 1915, verscheen hij voor het vuurpeloton, dat de executie
uitvoerde in Oostvleteren. Het peloton, onder bevel van een adjudant, bestond verder
uit 12 van zijn strijdmakkers van de 1ste Carabiniers.
In de bevolkingsregister van 1890 vinden we de familie Reyns terug in de Wijngaardstraat nr 61 (nu Tinelstraat), de omgeving van de kapel in de Tinelstraat.

Samenstelling van het gezin Reyns:
Reyns Pieter, landbouwer ° Sinaai 16 april 1822 † 19 januari 1907, gehuwd in Belsele
op 22 juni 1853 met Huygens Juliana ° Belsele 24 febuari 1829 † Sinaai 13 mei 1897.
Kinderen:
Reyns Louise, kantwerkster, ° 3 januari 1861, huwde met Jozef De Wolf
Reyns Maria Clementine, ° 24 december 1865, naar Daknam verheuisd op 3 februari 1900

Kleinkinderen:
Reyns Edward, ° Sinaai 23 februari 1883, zoon van Louise (gew. De Wolf op 5 mei 1892)
Reyns Henri, ° Sinaai 20 maart 1892, zoon van Maria Clementine

Maria Clementine Reyns huwt op 31 januari 1900 met weduwnaar Petrus Van Driessche
uit Daknam en vormt een nieuw samengesteld gezin. Henri kwam zo terecht in een
kroostrijk gezin, wonende in de Kerkstraat 39, de omgeving van “Daknamstatie”.

Samenstelling van het gezin Petrus Van Driessche – Maria Clementine Reyns:
Van Driessche Petrus, ° Eksaarde 9 juli 1860, † Daknam 28 januari 1939, gehuwd te
Sinaai op 31 januari 1900 met Reyns Maria Clementine, ° 24 december 1865, † Daknam
23 juli 1928.

Kinderen:
Van Driessche René Franciscus ° Daknam 21 maart 1886
Van Driessche Livinus Oscar ° Daknam 17 april 1887
Van Driessche Isidoor Marie ° Daknam 5 juli 1888
Van Driessche Irma Pharailde ° Daknam 16 november 1889
Van Driessche Emiel Joannes ° Daknam 12 april 1891
Van Driessche Arthur Eldie ° Daknam 19 maart 1899
Reyns Henri, ° Sinaai 20 maart 1892
Van Driessche Gerard Henri ° Daknam 9 januari 1901
Van Driessche Paula Alfonsina ° Daknam 10 april 1904
Van Driessche Marie Amelberge ° Daknam 16 juni 1905
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Henri Reyns werd militievrijwilliger op 29 juli 1910, maar ging pas op 3 oktober 1910
in actieve dienst bij de carabiniers. Op 14 maart 1912 ging hij met onbepaald verlof
en werd fabrieksarbeider. Met de mobilisatie van 29 juli 1914 werd Henri opnieuw
onder de wapens geroepen. Op 31 juli 1914 volgde de algemene mobilisatie.

Op 4 augustus 1914 brak de oorlog uit en Henri nam deel aan de gevechten rond
Luik en kwam terecht in een ziekenhuis.
Na opnieuw geschikt bevonden zijn voor de loopgravendienst vervoegde hij op
3 april 1915 zijn eenheid, het 1ste Regiment Carabiniers, 4e Bataljon, 3e Compagnie.
Het regiment was op dat moment gekantonneerd te Reninge en omgeving.

Kort na zijn aankomst moest soldaat 2e klas Henri Reyns zich samen met zijn compagnie naar de voorste strijdlijn begeven, zich installeren in de loopgraven en
wachten op een aanval. Die kwam er. Eens de vijand dicht genoeg genaderd was
sprongen de carabiniers met de bajonet op het geweer uit de loopgraven en gingen
het lijf aan lijf gevecht aan. Tot viermaal toe greep dit bloederig gebeuren plaats waarbij ontzettend veel slachtoffers vielen. Als de overlevenden werden afgelost, zei hij
op de terugweg tegen een kennis “ik ga niet meer terug, ik durf nie meer”.

Het gedrag van Henri Reyns veranderde van de ene dag op de andere. Het oordeel
van zijn rechtstreekse oversten was vernietigend: “Het gedrag en de wijze van dienen
van soldaat Reyns is zeer slecht. Hij stelt zijn angst verantwoordelijk voor zijn gebrek aan
ijver en de plicht in de uitvoering van de militaire dienst.”
Maar het ging van kwaad naar erger, de gepleegde inbreuken waren niet min:
meerdere onwettige afwezigheden, het kwijtspelen van een deel van zijn uitrusting
en wapens, en uiteindelijk desertie.
Deze grove fouten brachten hem voor de krijgsraad.

De Krijgsraad te velde.
Op 14 mei 1915 verscheen Henri Reyns voor de krijgsraad van de 6e Leger Divisie.
De openbare zitting vond volgens het proces verbaal plaats te Oostvleteren.
De eis van de militaire auditeur was om de beklaagde te veroordelen tot de doodstraf
voor de gepleegde feiten.
Dezelfde dag werd het vonnis uitgesproken:
Gezien de procedure ten laste van Henri Reyns, geboren te Sinaai op 20-3-1892,
soldaat 2e klas van de lichting 1910 van het 1ste Regiment Carabiniers, 3e Bataljon,
4e Compagnie, beschuldigd van:

– In bevolen dienst, zich opzettelijk onthouden te hebben van gevolg te geven aan
het bevel van zijn compagniecommandant om zich naar de loopgraven te begeven
en dit in het zicht van de vijand en dit op 12 april 1915, 23 april 1915, 27 april te
Pollinkhove en op 19 april te Reninge.

– Desertie in tegenwoordigheid van de vijand door op 27 april te Pollinkhove zijn
compagnie zonder toestemming te hebben verlaten toen die zich naar de loopgraven
begaf, en meer dan 3 dagen afwezig te zijn en dit van 27 april tot 1 mei 1915, dag van
zijn vrijwillige terugkeer.

– Na een onwettige afwezigheid zijn wapens en uitrustingsstukken niet terug te
hebben meegebracht, zonder te kunnen bewijzen dat hij ze kwijtspeelde ten gevolge
van overmacht.
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De beklaagde werd schuldig bevonden aan alle de hem ten laste gelegde feiten en
veroordeeld, uit hoofde van preventie, tot de doodstraf. De executie diende uitgevoerd
te worden door frontaal opgestelde militairen van zijn regiment.

Een gratieverzoek van de veroordeelde aan Koning Albert werd ook ter advies
voorgelegd aan de divisiecommandant van de 1ste Carabiniers. Zijn motivering:
“Ik sluit mij aan bij dit ongunstig advies (van de militaire leden van de krijgsraad)
en vraag de uitvoering van het vonnis.
Het uitvoeren van de doodstraf heeft voor gevolg gehad dat het ontbreken in de loopgraven sterk is gedaald. Wanneer ik 2 of 3 dergelijke voorbeelden per regiment zou
kunnen stellen dan zou deze epidemie volledig eindigen.
Oostvleteren 14-5-1915 get. De divisiecommandant.”

Er werd geen rekening gehouden met zijn gratieverzoek. Het kon moeilijk anders,
de eensgezindheid onder de leden van de krijgsraad en daarbij het ongunstig advies
van de divisiecommandant deden de opperbevelhebber van het Belgisch Leger, koning Albert I, totaal negatief reageren op het door Henri Reyns ingediende gratieverzoek. Op de begeleidende brief met advies schreef hij: “Rejeté” (verworpen) get. Albert.

Op 17 mei 1915, drie dagen na zijn veroordeling werd Henri in de vroege ochtend
naar de plaats van terechtstelling gebracht. De executie had plaats op 800 meter ten
noorden van de kerktoren van de gemeente op de weide naast een hoeve in de Boterweg te Oostvleteren.

Henri Reyns was de negende en tevens de laatste in de rij Belgische militairen die
voor weigeren van bevel of desertie in zicht van de vijand werden terechtgesteld.
Korte tijd na zijn executie verscheen er een order die bepaalde dat de doodstraf voor
desertie nog zou uitgesproken worden, maar niet meer uitgevoerd.
Helaas, voor de 23-jarige Henri Reyns kwam deze maatregel te laat. Of lag zijn executie
aan de basis van deze verordening? Onbevestigde berichten brachten het verhaal dat
de twaalf soldaten van het vuurpeloton opzettelijk misten en dat de bevelvoerende
adjudant het genadeschot gaf. In de loop van de dag trokken de soldaten luid protesterend en met hun wapens zwaaiend door het dorp, de overheden hielden zich
schuil, uit vrees voor hun leven. Om de gemoederen te bedaren bedacht men de maatregel van niet uitvoering van de doodstraf. Ook zou Koningin Elisabeth enige druk
hebben uitgeoefend tegen de uitvoering van de doodstraf.

Toch nog erkend als oorlogsslachtoffer?
Tijdens de plechtigheid in de kerk van Daknam zei Marcel Pieters, dat de kans bestaat
dat Henri Reyns alsnog erkend zal worden als oorlogsslachtoffer, iets wat moeder
Reyns tot het einde van haar leven probeerde te bekomen.
“Paul Breyne, de commissaris-generaal voor W.O. I – herdenking, heeft professor
Horvat van de Koninklijke Militaire School belast met het onderzoek van de dossiers
van alle gefusilleerde Belgische soldaten; eind juni zou er de afronding kunnen zijn.
De hoop bestaat dat België erkent dat deze negen terechtgestelde soldaten ook oorlogsslachtoffers zijn.”

Dat Henri Reyns onder de aandacht gebleven is, is in grote mate de verdienste van
Marcel Pieters, voorzitter van de Lokerse Souvereinen; voor de samenstelling van dit
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artikel werd er uitvoerig geput uit zijn bijdrage in hun tijdschrift van 2004 nr. 2 onder
de titel “ Omtrent de tijdens W.O. I gefusilleerde Henri Reyns uit Daknam”.

Ook in het jaarboek 2014 van de heemkring Den Dissel “Sinaaise soldaten in de
Groote Oorlog” werd Henri Reyns besproken.

Georges Tallir

Burgemeester Filip Antheunis en Marcel Pieters, voorzitter van de Heemkundige Kring De Souvereinen,
bij de gedenkplaat.
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Op weg naar het beeld herkennen we vlnr. Marcel Rollier, Gust Smekens, Hilaire Van Guyse, Freddy
Willockx, Theo Meert, Guido Van der Linden, Greta Vercauteren, Nelly Maes en Georges Anthuenis.
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Inhuldiging standbeeld “De Schaapherder” 4 juni 1990

Reeds in 1988 werd binnen de Sinaaise Dorpsraad de mogelijkheid onderzocht om
in het dorp een kunstwerk te plaatsen. Daartoe werden een aantal verkennende
gesprekken gevoerd tussen de Dorpsraad en V.Z.W. Kunst in de Stad.
Beeldhouwer Frans Heirbaut, inwoner van de wijk Zwaanaarde, had in gips een
beeld vervaardigd van z'n gebuur schaapherder “Jef” Smekens. Het werd tentoongesteld en opgesteld voor het buurthuis tijdens een editie van “Kunst uit Sinaai”.
Menig dorpsgenoot had reeds een definitieve bestemming in gedachte.

Ter gelegenheid van de Sinksenkermis 1989 op Zwaanaarde werd het beeld nog eens
aan het publiek voorgesteld. Het wijkcomité van Zwaanaarde nam toen het initiatief
om in samenwerking met het stadsbestuur en de stichting “Kunst in de Stad” het
mooie beeld van “De Schaapherder” in brons te laten gieten en het op een passende
plaats op te stellen. Aan dergelijk project hangt een prijskaartje, het wijkcomité moest
een flinke som bijdragen om de financiering rond te krijgen. Er werd een beroep
gedaan op de Sinaaise bevolking voor geldelijke steun. Frans Heirbaut maakte een
ets die gedrukt werd op 30 exemplaren en verkocht werd voor 5.000 fr 't stuk. Ook
vervaardigde hij een aantal bas-reliëfs van de schaapherder.
Met nieuwjaar 1990 kon het wijkcomité fier melden dat alle gelden bijeengebracht
waren voor de verwezenlijking van het beeld dank zij de verkoop van etsen, bas-reliëfs en geldelijke steun.
Heel de wijk Zwaanaarde was in de ban van hun “Schaapherder” die een prominente plaats zou krijgen op het kruispunt van Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Keizerstraat en Weimanstraat. De stad Sint-Niklaas zorgde voor de aanleg en verfraaiing
van het kruispunt en plaatste de sokkel.

Zwaanaarde 1987
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Nelly Maes, Yolande Vercauteren,
Frans Heirbaut, Gust Smekens en
Theo Meert

Het wijkcomité vlnr. Guido Van der Linden, Gust Smekens, Hugo Pieters, Lucien Beirnaert, Marcel
Rollier, Hilaire Van Guyse en Paul Poppe.
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Een jaar na zijn overlijden (5 april 1989) kon “Schaapherder” Jozef Smekens in
gezelschap van zijn trouwe herdershond definitief zijn plaats innemen, gezicht naar
het noorden gericht, het gebied waar hij zijn schapen zo dikwijls liet grazen. Het
beeld werd gegoten door bronsgieter Dirk De Groeve uit Hansbeke.
De onthulling van het kunstwerk had plaats op maandag 4 juni 1990; met geen academische zitting maar met een heus volksfeest werd het gebeuren gevierd. Wel waren
er toespraken van burgemeester Freddy Willockx, Theo Meert, voorzitter van “Kunst
in de Stad” en van de secretaris van het feestcomité “De Zwaan” Marcel Rollier.
Voor de mensen van het Sportcomité Zwaanaarde kwam de droom uit, het beeld
van ”hun” kunstenaar-beeldhouwer Frans Heirbaut had een definitieve bestemming
gevonden op “hun” Zwaanaarde waar het thuis hoorde.
Na 25 jaar is het beeld niet meer weg te denken van het pleintje, het is een herkenningspunt voor menig passant.
Met dank aan de leden van het Sportcomité van Zwaanaarde anno 1990 voor hun
doorzettingskracht, die de verwezenlijking van het project mogelijk maakte.
Georges Tallir

Jozef “Jef” Smekens met zijn trouwe herdershond Nelly
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Woorden uit het Sinaais dialect met “D”

We zijn op onze ontdekkingstocht naar het Sinaaise dialect bij de letter D aanbeland.
Zet u schrap voor de zelfstandige naamwoorden!
Daguur: dagloon
Daklieëst: lijst van de dakgoot
Dakvuister: dakvenster
Dal: betonnen tegel (van het Franse dalle)
Damblauns: ijsroom met chocolade - de eigen uitspraak van 'dame-blanche'
Dammer: werktuig om aarde aan te stampen
Damsvielo: damesfiets
Danzjereus: gevaarlijk (van het Franse dangereux)
Dapperen: diarree - hij zit met den dapperen
Dau-dau: slapen (kindertaal - van het Franse dodo)
Daug: duw
Dauns: dans
Daunskuuërde: danskoord
Dauver: daver, trilling, beving - ik zat met den dauver op mijn lijf
Deegoetant: weerzinwekkend (van het Franse dégoutant)
Deefo: fout, gebrek (van het Franse défault)
Deekapotabel: cabriolet (van het Franse décapotable)
Deekoroaësie: ereteken, decoratie
Deepanneur: takelwagen
Deepisch: telegram, spoedbericht (van het Franse dépêche: mededeling)
Deginsten: degene daar
Deiëremonde: Dendermonde
Dein: strook effen gemaakte grond (voor een treknet bij vogelvangst)
Deksel: lakens en dekens op een bed
Dekstiën: steen boven op een muur
Dempput: zinkput voor afvalwater
Dendeeën, dendienen: die daar
Desing: patroon, tekening op behangpapier (van het Franse dessin)
Dessel, ook dijzel: dissel
Destel: distel
Desseiër: dessert
Deugenut: deugniet
Deuregat: deuropening
Deurjauger: slokop
Deurweiërder: deurwaarder
Devie: bestek, kostenraming (van het Franse devis)
Devuuëren: zijn best doen (van het Franse devoir: plicht)
Dieëg: deeg
Dieël: deel, part
Dieëling: deling, erfenis
Dieësem: zuurdeeg
Dieksjoneir: woordenboek (van het Franse dictionnaire
Dienst: kerkelijke plechtigheid
Dienstduunden: plaatsvervanger
Dieperik: diepe put - hij viel in den dieperik
Dieplom: diploma
Diepoo: opslagplaats (van het Franse dêpot)
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Dierizjent: dirigent
Dijstag: dinsdag
Dipper: iemand die dubt, die lang nadenkt
Distelvink: putter
Doddeleir - doddereiër: stotteraar
Dodden: bolvormige vod of prop
Doef: slag of stoot - iemand nen doef geven
Doewoan: douanier
Dok: duw - hij gaf mij nen dok
Dolleken: dwergspitsmuis, genoemd naar de gelijkenis met een klein stenen pijpje
met dezelfde naam
Dommiesiel: wettige verblijfplaats (van het Franse domicile)
Domp: damp
Domper: sfeerverpesting, tegenslag
Donderbieëstsjen: donderbeestje, klein vliegje
Donderstieën: blikseminslag
Donderpinne: bliksemafleider
Dook: dwarsdrijver
Door: dooier van een ei
Dop: stempellokaal
Dopkoaërt: dopkaart
Dopper: werkloze
Dot: haardracht: samengebonden haar achteraan het hoofd
Draddeleir: (niet al te duidelijke) babbelaar
Drapoo: vlag, vaandel (van het Franse drapeau)
Drapperie: overgordijn (van het Franse draperie)
Drei: drie
Dreikeuningen: Driekoningen
Dreiwielevielo: driewielige kinderfiets
Dressoaër: kast (van het Franse dressoir)
Drets: papachtige, modderige brij (van het Franse drêche)
Drevelas - drevelkont: zij die gedurig heen en weer loopt
Drieggoaëren: dunne rijgdraad
Drilnoot: een soort kleine tol
Drinkbuus: veldfles, drinkbus
Drinkgaald: drinkgeld, fooi
Droaëd: draad
Droaë: draai, wending - hij geeft er nen droaë aan
Droaëbuuëm: afsluithek, draaiboom
Droaër: rare kerel, ook draaier (beroep)
Droaïng: duizeling
Droes: droesem
Druiveleiër: wijnstok, druivelaar
Drummer: opdringerig persoon
Drupneus: druipneus
Druppel: borrel (vooral jenever)
Druuëgkodde: stok met vork om wasdraad te ondersteunen
Druuëgzoad: zonder geld zitten
Druuëgzwierder: centrifuge
Druuëm: droom
Dubbel: een afschrift, een doorslag
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Duit: oud geldstuk
Duivekeef: duivenmand
Duivekot: duivenhok, duiventil
Duivekonstateur: klok bij duivenwedstrijden
Duivemaalker: duivenmelker
Duivepan: dakpan met inloopopening voor duiven
Duiver: mannelijke duif, doffer (ook koperen)
Dulpijp: soort pluim van de lisdodde
Durp: dorp
Durpel: dorpel,drempel
Durpstier: iemand die verschillende vrouwen weet te verleiden, dorpsstier
Dusmasjien: dorsmachine
Dusser: dorser
Dussing: een pak slaag (van dorsen: hevig slaan)
Dust: dorst
Duts: sukkelaar
Dusvloer: dorsvloer
Duuëd: dood
Duuëdsbeeleken: doodsprentje
Duuëdsbrief: doodsbrief, overlijdensbericht
Duuëdshoofd: doodshoofd
Duuëdskist: doodskist
Duuëfpot: doofpot
Duuëhuizeken: lijkenhuisje
Duuëmars: dodenmars, treurmars
Duuëvroeter: hij die overmatig werkt, doodwroeter
Duuëp: doop, doopsel
Duuëpklieëken: doopkleedje
Duuërn: doorn
Duuës: doos
Duuëvemansgesprek: hopeloos gesprek
Duuëwaugen: lijkwagen
Duuëzenopener: blikopener
Duk: dupe, slachtoffer - en ik was weer den duk
Duuning: doening, bedrijf, boerderij
Duust: duizend
Duuvel: duivel
Duuvelken: potkacheltje, bijdehands kind
Duuvelkeskermis: als ’t regent en de zon schijnt
Duuzendpuuët: duizendpoot
Dweiësdrijver - dweiëszak: dwarsligger
Dwoazigheid: dwaasheid
Dzjacca-macca: verzonnen plaats - hij zit ieverst in Dzjacca-macca
Dzjaklijster: grote lijster
Dzjoeben: een wat onnozel of naïef persoon, goedzak
Dzjol: sukkelaar, dwazerik
Dzjompeleiër: sukkel, dompelaar
Dzjuir: een goedendag, verbastering van bonjour
Dzjuudas: plaaggeest, Judas
Dzjuuë: een soort vloek, verbastering van (nom-de-)dieu
Annemie Bogaert en Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1973

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze
die er lange tijd hebben gewoond of deze die er zijn geboren.

-januari
05 Petrus Van Gucht (80j) w.v. Celesta Raes,
e.v. Marie-Hortense Lauwaet, Luitentuitstraat
08 Alice Leopoldine Bal (78j), e.v. Constant Geldof, Stenenmuur
11 Achiel Verlee (67j), e.v. Yvonne Botelberge, Sinaaidorp
12 Hector Petrus Varewyck, e.v. Margriet Van Hemelryck, † Waasmunster
20 Isidoor Vanden Abbeele (87j), e.v. Maria De Caluwé, Wijnveld
24 Omer Strobbe (50j) e.v. Maria De Tender, † Belsele
24 François (Frans) Dierick (86j), w. v. Martha Van Goethem, Leebrugstraat
27 Delfina De Decker (63j) e.v. Aloïs Vaerewyck, Sinaaidorp
29 Bertha Keymolen (83j) w.v. Cesar De Maesschalck, Stenenmuur
-februari
14 Cyriel Corveleyn (77j), e.v. Magdalena Drieghe, Vleeshouwersstraat.
15 Madeleine De Schepper (70j), e.v. Leon Vercauteren, Zwaanaarde
-maart
05 Alice Piessens (80j), w.v. Petrus De Smet, Zakstraat
10 Marie-Catharina De Wilde (90j), w.v. Emiel Maes, Wijnveld
11 Esperance Van Walleghem (82j),
15 Augusta Maria De Cock (78j), w.v. Albert Dias † Stekene
19 Maria-Louisa Bocklandt (74j), e.v. Alfons-Domien Schaut, Tinelstraat
20 Margriet Van Poucke (82j), w.v. Kamiel De Cock, Vleeshouwersstraat
27 René Bocklandt (72j), e.v. Anna Bryssinck, Hellestraat
-april
13 Romain De Plukker (93j), w.v. Clothilde De Baere
14 Germaine De Plukker, (53j) e.v. Albert De Vos, † Lokeren
21 Gustaaf Brusselle, (53) e.v. Roza Vander Stichele
24 Jozef Van Driessche (57j) e.v. Julia Van Doorsselaere, † Zele
28 Elisabeth Van Pottelberg (57j) e.v. Arthur Smet
-mei
01 Alfons Jozef Paelinck (78j) w.v. Idalie Vereecken, † Eksaarde
08 Maria Platinck (56j) e.v. Hippolyt Ongenae, † Gent
14 Bertha Onbekent (84j), w.v. Louis Notenbaert, † Waasmunster
18 Romain Vermeulen (25j)
25 Irène Schaut (66j), ong., † Lessines (Henegouwen)
27 Petrus Van Puyvelde (66j), e.v. Magdalena De Wolf, Stenenmuur
27 Cyriel-Jozef De Baere (68j), e.v. Maria Janssens, Wijnveld
30 Leo De Cock (73j), e.v. Marie-Elodie De Wolf, † Wilrijk
- juni
11 Cyriel Vlaeminck (66j), w.v. Yvonne De Groote, Heirstraat
20 Margaretha Parijs, (80j) w.v. Leonard De Clercq, Hulstbaan
- juli
01 Julia Onbekent (77j), w.v. Edmond Van Aelst, Tinelstraat
07 Oswald Durinck (67j), e.v. Emma Van Huffel, Zwaanaarde
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09 Robertus-Amandus Wittock (48j), e.v. Angela Van Vlierberghe
09 Maurice Vanderjeugd (76j), e.v. Bocklandt Clara, Tinelstraat
15 Honoré Poppe (84j), e.v. Celesta Poppe, Neerstraat
27 Rafaël De Schrijver (64j), e.v. Marie-Joseé Thyssen, Hulstbaan
-augustus
05 Honorine Van Eynde (84j), e.v. Petrus Cornu, Stenenmuur
13 Margareta De Rechter (68j), ong., Neerstraat
14 Cyriel-Achille De Smedt (87j), w.v. Celestina De Block, † Sint-Gillis-Waas
15 Maria Magdalena Goosens (87j), e.v. Emiel Merckx, Stekene
23 Niklaas Van Bocxlaer (47j), e.v. Lea Strobbe, Belsele
-september
05 Stefaan De Schrijver (2d)
-oktober
08 André Nimmegeers (64j) e.v. Martha Van Overloop, Vleeshouwersstraat
21 Martha Raes (70j), e.v. Bruggeman Henri, Luitentuit
26 Eveline Van Driessche (89j), w.v. Emiel Uyttendaele, † Eksaarde
26 Pieter Jan Timmers (73j), w.v. Emilie Elisa Corveleyn, Hulstbaan
27 Maria Strobbe (45j), e.v. Octaaf Wauman, † Sint-Niklaas
29 Remi Van der Sijpt, w.v. Stefanie Verbeken, † Wachtebeke
-november
18 Jan De Witte (79j), e.v. Evelina Rossaert, Wijnveld
21 Marie Elodie Smet (85j), w.v. Florent Raes, Luitentuit
24 Desiré De Plukker (88j), ong., Neerstraat
29 Augusta Baeke (83j), e.v. Emiel Vercauteren, Hellestraat
29 Magdalena Bogaert (81j), w.v. Kamiel Van Bocxlaer, Wijnveld
30 Ernest De Vos (83j), e.v. Angelique Vermeiren, Sinaaidorp
-december
07 Peter Van Gremberghen (3j) zn. Hubert en Lena Leeman
29 Polidoor Bogaert (83j), e.v. Maria Rooms, Hellestraat
Etienne De Meester en Georges Tallir
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