
SOLIDARITEIT IN 1849 
 
 

Zele herstelt langzaam van de voorbije crisisjaren. In maart 1845 veroorzaakte de 
aardappelziekte hongersnood bij de lagere bevolkingslagen. De daarop volgende stijging van 
de voedselprijzen leidde tot nog meer verarming. Een jaar later kreeg de broodprijs het hard 
te verduren. Door de roggeziekte verhoogde de prijs van 1 kg brood1 in oktober 1846 van 14 
centiemen tot 40 centiemen. Naast aardappelen was brood een basisbestanddeel van de 
dagelijkse voedselvoorziening. In de herfst van hetzelfde jaar werd onze streek door een 
dysenterie-epidemie geteisterd. Alsof het nog niet genoeg was brak er in onze gemeente in 
september 1848 een roodvonkepidemie uit. In het eerste kwartaal van 1849 stak een 
cholera-epidemie de kop die heel wat dodelijke slachtoffers eiste. 
 
Ondertussen kende het gezin van de weduwe Goossens een onopgemerkt bestaan. Zij had 
met haar kinderen de voornoemde crisisperiodes doorgesparteld tot op het ogenblik dat de 
natuur er anders over besliste. Kort voor de middag, op onze nationale feestdag, barstte 
boven Zele een hevig onweer los. Eén van de vele bliksemschichten trof de kleine boerderij 
in de Stokstraat. Het vuur vond gretig zijn prooi in de woning, in de materialen en de oogst, 
die in de aanpalende stallingen lagen opgeslagen. De neerhofdieren overleefden de 
vlammen niet. 
 
Onze gemeente beschikte nog niet over een ingericht brandweerkorps. De getroffene en de 
buren konden wel beroep doen op 47 blusemmers, 4 brandhaken en 6 brandbijlen, die in 
een ruimte achter het oud-gemeentehuis (nu Pearl en ING-bank) lagen opgeslagen. Tegen 
dergelijke branden was de strijd op voorhand verloren. De brandbestrijding beperkte zich 
meestal tot het redden van de meubelen, de inboedel, de kleren, de gereedschappen... en 
de hoevedieren. De oogst ging onverbiddelijk in de vlammenzee op; De gebouwen op de 
buiten, in tegenstelling tot de huizen in het dorp, waren meestal opgetrokken in houten lemen 
wanden en strooien daken. 
 
Deze brand moet tot dan één van de hevigste geweest zijn gezien de daarop volgende 
solidariteitsactie2 die in onze gemeente van start ging. 
 
 
De feiten 
 
Op zaterdag 21 juli 1849, rond de middag sloeg het hemelvuur genadeloos in op de boerderij 
van de weduwe Josephus Goossens, landbouwster te Zele-Stokstraat. Samen met haar 4 
kinderen zag ze naast het hooi, strooi en vlas de landbouwerswoning, de stallingen en heel 
wat landbouwersmateriaal, alsook het paard, een koe en 3 varkens op het erf in de 
vlammenzee verdwijnen. Dergelijke gebeurtenis betekende meestal het einde van de 
beroepsactiviteit, tenzij er een brandverzekering voor de gebouwen en de inboedel was 
afgesloten bij één van de vijf Zeelse verzekeringsagenten. Een brandpolis was geen 
uitzondering voor die tijd. Helaas was hier niets verzekerd. Uit het verslag van het college 
van burgmeester en schepenen, opgesteld op 15 januari 18503, blijkt dat de schade op 5633 
frank werd geraamd. 
 
 
 

                                                 
1 RA Beveren, GMA Zele nr. 4. College van burgemeester en schepenen. In het eerste semester van 1848 wordt 
de broodprijzen per kg gezet op: brood van gebundelde tarwe 27 à 36 ct, van ongebundelde tarwe op 21 à 28 ct, 
van masteluin op 17 à 22ct en van rogge op 13 à 17 ct. 
2 RA Beveren, GMA Zele nr. 792. Brieven en staten betreffende rampen. 
3 RA Beveren, GMA Zele nr. 4. College van burgemeester en schepenen 



 

 
 

Fragment uit het jaarverslag 1849-1850 
 
 
Gezinsreconstructie 
 
Dorothea-Francisca Dauwe (°Zele 11-04-1786 - +Zele 11-03-1865) was de dag na de 
geboorte van haar eerste kind, op 20 mei 1819, te Berlare in het huwelijk getreden met de 
weduwnaar Josephus Goossens4 (°Berlare 1759 - +Zele 13-03-1837). In het gezin zullen 
uiteindelijk vier kinderen het levenslicht zien: 
 

1. Petrus-Jacobus (°Zele 19-05-1819) 
2. Joanna-Catharina (°Zele 04-08-1822) 
3. Franciscus (°Zele 31-12-1825) 
4. Maria-Frederica (°Zele 01-12-1828) 
 
 
 

                                                 
4 Hij was weduwnaar van Isabella Kets en Joanna-Maria Mariën. 



Op 13 maart 1837 overlijdt de 78-jarige Josephus. Een zoon uit een vorig huwelijk, Carolus-
Ludovicus Goossens, komt zijn overlijden aangeven. Zijn buurman Benjaminus Albert, 
dienstbode, is getuige. Deze zal na de dood van Josephus op de boerderij gaan helpen. 
Volgens het bevolkingsregister van 1846 is het gezin Goossens-Dauwe na het overlijden van 
vader in de Stokstraat blijven wonen. Benjaminus is ondertussen bij hen ingetrokken en runt 
samen met de zonen de boerderij. Een veertiental dagen voor de blikseminslag verlaat hij 
Zele met bestemming Grembergen. Op de rampzalige dag zag de gezinssamenstelling er als 
volgt uit: 
 

Dorothea Dauwe, 63 j, weduwe 
Petrus-Jacobus Goossens, 30 j, zoon, ongehuwd 
Joanna-Catharina Goossens, 26 j, dochter, ongehuwd 
Franciscus, 24, zoon, ongehuwd 
Maria-Frederica Goossens, 20 j, dochter, ongehuwd 

 
De kinderen waren ondanks hun leeftijd nog steeds ongehuwd. Waarschijnlijk waren zij op 
financieel vlak een weinig "begeerlijke" partij. 
 
Situering van het drama 
 
Het archief van het kadaster van 1834 somt de bezittingen van Josephus Goossens in Zele 
op. In de Stokstraat is hij eigenaar van een huis met erf, een boomgaard, twee tuinen en een 
stuk bouwland5. De totale oppervlakte bedraagt 41,5 aren. Deze situatie zal tot de verkoop 
van het huis en de gronden ongewijzigd blijven. 
 

 
 

Fragment uit de Atlas der buurtwegen (1845) 

                                                 
5 De bezittingen zijn kadastraal gekend onder de sectie E nrs. 462 tot en met 466 



Volgens de Atlas der buurwegen van 1845 waren de percelen 29, 30 en 31 nog in eigendom 
van Josephus Goossens en paalden deze aan de buurtweg nr. 123 of de "Kleynlokerwegel" 
en de Stokstraat. 
 
 
De solidariteitsactie 
 
Onze gemeente kent heel wat armoede. De voor onze gemeente zo belangrijke 
vlasnijverheid kent een zware crisis en verschillende opeenvolgende oogsten zijn mislukt. 
Het bureel van Weldadigheid (OCMW) en de verschillende liefdadigheidsinstellingen weten 
zich geen raad om deze situatie aan te pakken. De overheid wordt gevraagd de armoede te 
bestrijden en toch slaagt men er in om een solidariteitsactie voor dit gezin op te starten. 
 
 

 
 

Lijst voor de wijken Veldeken, Avermaat, Meerskant en Kamershoek 



De gemeentelijke overheid en de plaatselijk clerus slaan de handen in elkaar. Verschillende 
inschrijvingslijsten worden opgesteld. Uit de aanhef van de opgestelde lijsten kan worden 
afgeleid dat de toestand van gezin niet al te schitterend moet zijn geweest. 
 
Per wijk zal een "politicus", bijgestaan door de pastoor of onderpastoor zijn ronde starten om 
huis aan huis de giften in speciën te ontvangen en de giften in natura te noteren. Niet 
iedereen is in staat om financieel te steunen. In ruil worden arbeidsuren en materialen 
aangeboden. Zo werd deze taak per wijk verdeeld onder de notabelen van onze gemeente: 
 
Pastoor Van Oosthuyze6 en burgemeester Van Meldert7 namen het Dorp, Kouter, Zandberg, 
Dries, Elst, Hoek en Durmen voor hun rekening. 
 
 

  
 

 Burgemeester Van Meldert Pastoor Van Oosthuyze 
 
Gezien de voornaamste families en ook de meeste inwoners in dit gebied woonden, was hier 
de opbrengst van de inzameling het hoogst. Het behaalde resultaat bedroeg 1133,94 frank8 
door 292 families geschonken. Burgemeester Van Meldert was de lijst gestart met een 
schenking van 100 frank. Van Oosthuyze droeg 50 frank bij. 
 
De gehuchten Dijk, Huivelde, Hansevelde, Langevelde, Rinkhout en Mespelaar werden door 
onderpastoor Van der Calseyden9 en schepen Burm10 bezocht. Zij haalden bij 68 gezinnen 
244,07 frank rond. De giften varieerden tussen de 0,15 en 25 frank. 
 
 
 
                                                 
6 Egidius-Jacobus Van Oosthuyze (°Gent 22-12-1789 - +Zele 31-12-1874), pastoor te Zele van 05-03-1838 tot 
aan zijn overlijden 
7 Eugène-Charles Van Meldert (°Gent 09-07-1803 - +Brussel 19-03-1869), burgemeester te Zele van 28-02-1847 
tot 29-01-1864), bewoner van het kasteel in de Hoek. 
8 Nationale Bank van België: 1 frank in 1850 kan vergeleken worden met 199 frank in 2001 of 4,93 euro. 
9 Cassianus Van der Calseyden (°Geraardsbergen 25-08-1813 - +Landegem 25-08-1892), onderpastoor te Zele 
van 12-10-1846 tot 27-07-1857. 
10 Petrus-Ludovicus Burm (°Zele 28-10-1799 - +Zele 17-01-1874), schepen. 



 
 
 Schepen Burm 
 
Te Veldeken, Avermaat, Meerskant en Kamershoek gingen onderpastoor Van Achter11 en de 
schepen van burgerlijke stand Van Haeken12 op pad. Ze verzamelden bij 78 gezinnen 104,62 
frank. 
 
En waar blijven de wijken Heikant, Bos en Wezepoel? Blijkbaar waren deze gehuchten toen 
ook al een beetje op zichzelf gericht. Toch lieten deze Zelenaars zich niet onbetuigd.. 
Onderpastoor De Poorter13 en schepen Roels14 hebben uiteindelijk het initiatief genomen en 
de wijken van deur tot deur bezocht om geld in te zamelen. Naast de opbrengst van 311,53 
frank, door 100 gezinnen geschonken, gaven enkelen onder hen ook materiële steun. Een 
merkwaardig gegeven op deze inschrijvingslijst is dat een zekere Geeraert 5 frank bijdroeg 
die hij op zijn beurt moest gaan lenen bij onderpastoor De poorter. Van solidariteit 
gesproken!. Deze persoon ging een enorm bedrag lenen als men weet dat het uurloon van 
een metser of timmerman 0,19 frank bedroeg en dat de kostprijs van een paapsteen 0,007 
frank per stuk kostte. 
 
 
 

                                                 
11 Franciscus Van Achter (°Geraardsbergen 28-09-1813 - +Geraardsbergen 21-02-1894), onderpastoor te Zele 
van 24-04-1849 tot 29-10-1855. 
12 Carolus-Ludovicus Van Haeken (°Zele 01-11-1796 - + Zele 15-02-1885), veearts, schepen, ...; gehuwd met 
Maria-Joanna Onghena. 
13 Deodatus De Poorter (°Meigem 15-08-1816 - +Leupegem 10-01-1897), onderpastoor te Zele van 29-06-1849 
tot 24-11-1864. Toen deze brandramp plaats had, was hij nog maar pas op onze gemeente aangekomen. 
14 Emmanuel-Josephus Roels ()Zele 23-02-1801 - +Zele 24-01-1879), schepen. 



In totaal werd er 1853,92 frank ingezameld. De boekhouder, vermoedelijk burgemeester Van 
Meldert, had het allemaal netjes genoteerd: 
 

Ingezameld door de heren pastoor en burgemeester:  1133,94 frank 
Ingezameld door de heer De Poorter en Roels:   371,29 frank 
Ingezameld door de heren Van der Calseyde en Burm:   244,07 frank 
Ingezameld door de heren Van Achter en Van Haeken:   104,62 frank 
 
 Totaal  1853,92 frank15 
 

Het "borderel der speciën" geeft ons een indruk van de soorten geldstukken en hun 
eenheden die toen in omloop waren. Alhoewel de Nederlanders reeds voor 1830 getracht 
hadden om het briefjesgeld in omloop te brengen, blijkt dat er in 1849 enkel klinkende munt 
werd gebruikt. Bij de controle is er 1 centiem verschil. 
 

Sinds de invoering van de euro op 1 januari 2002 zijn er terug 8 muntstukken in 
omloop. Wij komen uit een periode waar er 4 gangbare munten waren. Onze 
voorouders hadden het blijkbaar nog heel wat moeilijker. Niet dat zij over veel 
geld beschikten, maar wel over het feit dat er heel wat "soorten" metaalgeld in 
gebruik waren, wat het omrekenen zeker niet bevorderde. 

 
Het overzicht: 
 

 
 
Uit deze opgave blijkt dat een gulden gewisseld werd tegen 2,115 frank en dat koper 
eveneens een belangrijk betaalmiddel was. 
 

                                                 
15 In 2002 vertegenwoordigde dit bedrag ongeveer 368932,00 frank of 9145,59 euro 



Naast de geldelijke middele waren er tal van personen die materialen schonken of beloofden 
om werken uit te voeren. De volgende lijst16 geeft een indruk wie onze ambtslui uit dit tijd 
waren: 
 

De wezen Baetens, Goeiende, geven boven op hun geldelijke gift nog een canadaboom 
 
Joseph Burm, Dorp, geeft bomen liggende in de Langemuntstraat 
 
Maria Coen, Dorp, zal voor haar rekening haar broer Jean Coen 1 dag laten metsen 
 
Domien De Beule, Stokstraat, belooft voor meer dan 20 frank gezaagd hout te leveren 
 
Emmanuel De Caluwe, Hoek, geeft 4 eiken posten voor de schuur 
 
Camille De Loose, smid te Wezepoel, belooft voor een matig loon te werken 
 
De Wilde, metser op de Zandberg, belooft 3 dagen te metsen 
 
Joannes Haterman, smid op de Kouter, zal "enig gerief ijzerwerk" gratis leveren 
 
Pieter Mertens, oud-gareelmaker in het Dorp, scheldt de schuld van 4,30 frank die de 
weduwe Goossens aan hem schuldig was voor gareelmakerwerk kwijt 
 
Johannes Suy, wonend te Durmen-Donkerput, geeft 6 zakken kalk 
 
Tabinck, timmerman op het Dorp, zal voor 5 frank timmerwerk verrichten 
 
Josephus Tercken, smid op het Dorp, heeft beloofd het werk van het beslag aan 2 
nieuwe wielen gratis te doen 
 
Jan-Frans Van Cauteren, Stokstraat, belooft voor meer dan 20 frank hout te leveren 
 
Van Damme, wagenmaker op de Heikant, heeft beloofd een kar, een ploeg of "eegde" 
voor de helft der waarde te maken 
 
Pieter Windey, Durmen, geeft 5 zakken kalk. 

 
 
De besteding van het ingezamelde geld 
 
Het spreekt voor zich dat het geld niet integraal aan het getroffen gezin werd overhandigd. 
Uit de uitgavenstaat blijkt dat deze som uitsluitend werd gebruikt voor de wederopbouw van 
het huis en de stallingen. De eerste werkzaamheden waren vrij kort na de blikseminslag 
gestart. Het laatst ingeschreven bedrag dateert van 11 november 1849. Dit overzicht geeft 
een beeld van de kostprijs van de gebruikte bouwmaterialen en de beschikbaarheid ervan. 
Het berekenen van het werkloon per uur is een bijkomend en interessant gegeven. 
 
Er werd wekelijks op zondag afgerekend: 
 
5 augustus aan Pieter D'haese - zaagloon tot 4 augutus  17,09 fr 
 aan Serafine D'haese - zaagloon tot 4 augustus 13,32 fr 
 aan wed; Goossens zelf - voor het uitbetalen van kleine daguren 25,00 fr 
 aan Carolus Van Haeken - voor de levering van 1 canadaboom 15,00 fr 

                                                 
16 Voor de volledige lijst verwijs ik naar RA Beveren, GMA Zele nr. 356, Register van patentschuldigen. 



 
12 augustus aan Pieter D'haese - zaagloon tot 12 augustus 12,90 fr 
 aan Serafine D'haese - zaagloon tot 12 augustus 16,32 fr 
 aan Leo Keppens - metser - 4 dagen loon 5,09 fr 
 aan Jean Van Driessche, metser - 7 dagen loon 8,70 fr 
 aan Cis De Rick, metserknecht van Van Driessche - 6 dagen loon 7,25 fr 
 aan Ferdinand Heirman, metser - 6 dagen loon 7,25 fr 
 aan Andries Vermeir, metserdiender - 8 dagen loon 5,38 fr 
 aan Joannes Colman en zijn broer, timmerlui - 9 dagen loon 11,98 fr 
 aan Louis De Beule, timmerman - 5 dagen loon 6,52 fr 
 
19 augustus aan Jan Van Driessche, metser - 5 dagen à 14 stonden 6,34 fr 
 aan Frans De Rick, metser - 4 dagen à 14 stonden 5,09 fr 
 aan Leo Keppens, metser - 3 dagen à 14 stonden 3,81 fr 
 aan Andries Vermeir, metserdiender - 5 dagen à 7 stonden 3,18 fr 
 aan Colman en broer, timmerlui - 8 dagen à 14 stonden 10,79 fr 
 aan Carolus Van Haeken - voor 1300 voeten 4/4 à 75st / p% 88,43 fr 
 
26 augustus aan Colman en broer, timmerlui - 7 dagen 3 schoven loon 9,83 fr 
 aan Frans De Rick, metser - 4 dagen loon 5,71 fr 
 aan Jan Van Driessche, metser en zijn knecht - 10 dagen loon 12,69 fr 
 aan Leo Keppens, metser - 4 dagen loon 5,71 fr 
 aan Frans Heirman en zoon, metsers - 11 dagen loon 13,95 fr 
 aan Andries Vermeir, metserdiender - 6 dagen loon 3,80 fr 
 aan Jan-Baptiste Van Hecke, Wezepoel - koopschat van 3 bomen 75,00 fr 
 aan Frans Roels, Hansevelde, koopschat van 1 canadaboom 33,00 fr 
 aan Serafien D'haese - zaagloon 21,82 fr 
 aan Carolus-Louis Van Haeken - eiken balk 12,00 fr 
 aan Carolus-Louis Van Haeken - 80 voeten "eyken plaet" 5,00 fr 
 
2 september aan Serafien De Beule, Wezepoel - levering van hout 11,20 fr 
 aan Joannes Colman en broer, timmerlui - 12 dagen 1 "schof" loon 15,56 fr 
 aan Jan Van Driessche en knecht, metsers - 10 dagen loon 13,33 fr 
 aan Leo Keppens, metser - 2 dagen loon 3,18 fr 
 aan Andries Vermeir, metserdiender - 6 dagen loon 3,80 fr 
 aan Pieter D'haese en J. Coppieters, zagers - 12 dagen loon 15,50 fr 
 
9 september aan Joannes Colman en broer, timmerlui - 14 dagen loon 
 naast hun knecht Domien, die er voor 4 dagen loon inkomt 17,77 fr 
 aan Jan Van Driessche en zijn knecht, metsers - 6 dagen 7,62 fr 
 aan Leo Keppens, metser - 4 dagen loon 5,72 fr 
 aan Andries Vermeir, metserdiender - 3 dagen loon 1,90 fr 
 aan de wed Goossens zelf - voor de aankoop van een 
 canadaboom van Van Hoey uit St. Anna 34,00 fr 
 
16 september aan Joannes Colman en broer, timmerlui - 7 dagen loon 8,90 fr 
 aan Joannes Meersman en zoon, zagers - 14 dagen loon 17,80 fr 
 aan Frans De Rick, metser - 6 dagen loon 7,62 fr 
 aan Franciscus Heirman, metser - 5 dagen loon 6,34 fr 
 aan Judocus Geens, Dijk - rekening voor kalksteen en ander mat. 78,43 fr 
 aan Joannes Suy, Durmen - rekening voor kalksteen en ander mat. 49,47 fr 
 aan Pieter Windey, Durmen - rekening voor kalksteen en ander mat.67,30 fr 
 aan Jacob Verlaeckt, Dijk - rekening voor kalksteen en ander mat. 78,43 fr 
 aan Carolus Michiels, Dorp - rekening voor nagels 12,28 fr 
 aan Joannes Tercken, smid op het Dorp, zijn rekening voor levering 21,31 fr 



 aan P.J. De Broe, Wezepoel - zijn rekening voor leveringen 32,51 fr 
 
 

 
  
 aan de heren Smedt en Cie te Zele - hun rekening kalksteen 
 en andere materialen 458,20 fr 
 
 
Uit deze factuur blijkt dat het huis werd opgetrokken in paapsteen (7 frank per 1000 stenen) 
en blauwe pannen (30 frank per 1000 pannen). Een vorstpan kost 12 centiemen per stuk. 
Deze prijzen kunnen gemakkelijk vergeleken worden met de huidige prijzen. 
 
De eerste afhaling van materialen gebeurt op 2 augustus, 12 dagen na de ramp. Hieruit kan 
besloten worden dat de solidariteitsactie snel op gang kwam. De laatste levering gebeurde 
op 6 september; Voor elke afhaling werd er een ontvangst bonnetje opgesteld. 
 



 
 

Benoit Coene heeft met zijn kar 600 papestenen van de Dijk naar de Stokstraat gevoerd. 
 
 
23 september aan Joannes Colman en broer, timmerlui - 9 dagen loon 11,42 fr 
 aan Franciscus Heirman, metser - 4 dagen loon 5,71 fr 
 aan Pieter Meuleneir, zijn rekening voor kalk en steen 13,36 fr 
 aan de heer Louis Van den Bossche - zijn rekening voor ruiten 10,15 fr 
 

 
 
 aan Jean Haderman, smid, zijn rekening 8,83 fr 
 
30 september aan De Smedt en Cie, Dijk - rekening kalk en steen 44,98 fr 
 aan Carolus Van Haeken - levering van 275 voeten canada 18,70 fr 
 aan Joannes Colman, timmerman - 5 dagen loon 6,34 fr 
 aan Ferdinand Heirman en broer - 7 dagen loon 9,52 fr 
 aan Joannes Heirwegh, glazenmaker - inzetten van ruiten 4,90 fr 
 
2 oktober aan de heer De Belie - voor gebruikt van stellingplanken 5,50 fr 
 
3 oktober aan Pieter-Jacob Van Wiele - voor inzetten van 6 grote glazen 4,08 fr 
  



7 oktober aan Serafine De Beule - levering van 110 voet 4/4 deel 22,43 fr 
 

 
 
11 november aan Constant Pannekoek - levering van "karre", "beirbak" en ploeg130,00 fr 
 
Uit voorgaande kostenopgave blijkt dat het huis met stalling (mestelwerk, schrijnwerkerij, 
dakpannen en vensters) 1766,78 frank heeft gekost (351.589,22 frank in 2001). Het 
landbouwmateriaal kostte 130,00 frank (25870 frank in 2001). 
 
De rest van het ingezamelde geld, 92,15 frank, werd op 11 november 1849 aan de weduwe 
Goossens overhandigd. Pieter Goossens gaat in naam van zijn moeder, zusters en broer de 
verbintenis aan om met dit geld een paard aan te kopen. 
 

 
 



Epiloog 
 
Op minder dan 5 maand tijd was de wederopbouw van de boerderij een feit en werd het 
levensnoodzakelijke boerenalaam geleverd. De familie Goossens-Dauwe kon een nieuwe 
start nemen. Na de ramp namen zijn Petrus-Jacobus Caljon17 als knecht in dienst. 
 
 

 
 

Percelen nr. 465 en 466 uit het plan van PC Popp (1859) 
 

 
Joanna-Catharina Goossens trouwt op 25 november 1857 met de vrijgezel Karel-Lodewijk 
Van Avermaet (°Zele 01-09-1802) en gaat op de Dijk wonen. Dit gezin krijgt op 1 november 
1858 een dochter, Francisca-Florina Van Avermaet18. Joanna-Catharina overlijdt 3 dagen na 

                                                 
17 Geboren te Zele op 2 september 1831. Na zijn huwelijk (Zele 29-05-1861) verlaat hij het hof. 
18 Francisca-Florina Van Avermaet huwt Hammenaar Joannes-Baptiste Geerinck. Het koppel vestigt zich in de 
Zwaanstraat. 



de geboorte van haar dochtertje. De boreling verhuist naar de Stokstraat waar het kleine 
meisje bij haar grootmoeder, haar tante en twee nonkels zal opgroeien. 
 
Enkele jaren later leert Maria-Frederica Goossens de 59-jarige vrijgezel Petrus-Franciscus 
Van Eetvelde (°Zele 06-12-1800 - +Zele 31-05-1887) kennen. Het koppel trouwt op 7 
november 1860 en sticht een gezin19 te Veldeken. Zeven dagen later verkoopt Maria-
Frederica haar erfdeel20 aan haar broers, zijnde 1/3 onverdeeld en de andere 2/3 bestaande 
uit een hofstede en erf te Zele-Stokstraat, gekend als percelen nr. E462, E463, E 464, E465 
en E466, groot 41 a en 50 ca. Verder verkoopt zij nog een partij meers en water te Berlare, 
gelegen over het Broek in de wijk "Het gemeente", gekend als perceel A1159 en A1160. 
Voor dit alles moeten de broers 1266,67 frank voldoen binnen de 5 jaar na het overlijden van 
moeder Dorothea-Francisca Dauwe. Maria-Frederica overlijdt op te Zele 15 augustus 1895. 
 
Moeder Dorothea-Francisca Dauwe overlijdt op 11 maart 1865.  
 
Petrus-Jacobus en Franciscus Goossens blijven tot aan hun dood respectievelijk 8 januari 
1897 en 17 september 1905 in de wijk Stokstraat, Tuymelaerstraat 83, wonen. 
 

 
 

Verz. Freddy De Krijger 
 
De gebouwen werden reeds eerder verkocht en blijven tot 1975 dienst doen als boerderij. 

                                                 
19 Van Eetvelde Benedictus (°Zele 19-03-1862) en Van Eetvelde Maria-Josepha (°Zele 22-06-1867 - +Zele 25-
07-1933 ) 
20 RA Beveren, Notariaat, depot Karel-Amandus Schicks nr. 70, 1860 akte nr. 305 



 
 
Vanaf 28 november 1975 opent de Brouwerij De Bus, Langemuntstraat 13 in deze hoeve de 
herberg "Den Tuymeleir". De eerste uitbaters worden Marie-Claire certyn en haar man 
Gaston De Maere. Op 26 augustus 1977 wordt de taverne overgelaten aan Margriet-Justine 
Claeys. Zij is gehuwd met Guilliemus D'hertoge. Zij zal de zaak uitbaten tot 1989. Op 28  
april 1989 heropent Kris Van der Strieckt de herberg. Het gebouw is nu omgevormd tot een 
taverne/restaurant en werd vergroot met een achterliggende veranda. De oorspronkelijke 
woonkamer wordt het restaurantgedeelte. De slaapkamer op de benedenverdieping werd 
reeds in 1980 als keuken ingericht. Kris laat op 1 juli 1995 de zaak over aan Danny Van 
Hemelrijck. Na 4 jaar, om precies te zijn, op 1 maart 1990 nemen Geert Dhont en Conny Van 
de Velde de taverne/restaurant over. 
 

 
 

Taverne/restaurant Den Tuymeleir 
(Foto F. Coene - 2001) 

 
Na juli 2009 heeft deze zaak de plaats moeten ruimen voor 2 halfopen - en 2 gesloten 
woningen met garage. 
 


