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Figuren 
 

In de Roosdaalse gehuchten is het duidelijk al heel goed doorgedrongen 

dat men bij erfgoed Rausa gepassioneerd bezig is met het bewaren en 
exploreren van het plaatselijke erfgoed. Dat leiden we af uit de vele vragen 

die op de redactie binnenstromen én uit de vele suggesties die mensen 

ons terloops toevertrouwen. “Weet ge waar ge eens moet over schrijven 
hé?” of “Mag ik u eens vertellen wat mijn grootmoeder is overkomen in 

1909?” maar ook “Ge weet toch hoe het komt dat in 1875 de burgemees-

ter …” enz.. Wij hebben intussen geleerd geen enkele suggestie af te doen 
als oninteressant of waardeloos. Vaak staan we versteld van de boeiende 

histories die vanonder het stof der bijna-vergetelheid kunnen worden ge-

haald. Het is misschien niet te verwonderen dat het hier niet zo vaak over 
gebouwen of voorwerpen gaat, maar voornamelijk over mensen, over 

merkwaardige voorouders, ondernemende figuren, kranige doorbijters of 

creatieve buitenbeentjes die gedurende hun leven mee kleur hebben ge-
geven aan hun onmiddellijke omgeving, aan hun dorp, of aan de gemeen-

schap in het algemeen.  

Wanneer we het archief van ons tijdschrift uitpluizen, dan kunnen we al 
vele tientallen biografische schetsen noteren. Heel dikwijls opperden de 

auteurs bij het inleveren van hun kopij dat ze het jammer vonden dat ze 
zich moesten houden aan een beperkt aantal bladzijden en dat ze hun 

verhaal niet helemaal konden uitdiepen. Om deze ontgoocheling niet te 

laten leiden tot ontmoediging, hebben wij een nieuwe reeks op de sporen 
gezet. Wij hopen met ‘Figuren’ een aantal (bijna) vergeten vrouwen en 

mannen te laten herleven en via hun verhaal een kroniek mee te schrijven 

aan de geschiedenis van de (al dan niet) kleine man of vrouw.  
De volgorde waarin zij de revue zullen passeren, hangt niet af van de 

eventuele belangrijkheid van de perspoon in kwestie, noch van haar of 

zijn graad van geschooldheid of positie in de maatschappij. De redactie 
neemt zich voor erover te waken dat het een bonte stoet wordt van figuren 

die op de een of andere manier indruk hebben gemaakt. 

 
Dat kan zeker al gezegd worden van de figuur waarmee wij de reeks ope-

nen: Frans Jozef Staels, zeg maar ‘Mieëster Stoljs’ 
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Meester Staels 
 

Toen de redactie van het tijdschrift Rausa ter gelegenheid van de Erf-
goeddag 2022 besloot om het themanummer te wijden aan de historische 

ontwikkeling van het plaatselijke onderwijs, kwam er, zoals dat heet, een 

geschenk uit de hemel gevallen. Wij hadden enkele weken voordien heel 
toevallig een bericht gekregen van Filip Staels, de kleinzoon van een on-

derwijzer die in de helft van de vorige eeuw aan het hoofd stond van het 

Gemeentelijk Onderwijs in Pamel. De vriendelijke man vroeg zich af of wij 
als erfgoedvereniging geïnteresseerd waren in een bundel documenten die 

hij bij het opruimen van het ouderlijke huis had gevonden. Uiteraard 

volgde een positieve reactie van onzentwege en even later bracht Filip ons 
een pakket foto’s, brieven, knipsels en (het pronkstuk) een dagboek. Bij 

het doornemen van de documenten en het beluisteren van de sappige 

verhalen die kleinzoon Staels ons vertelde, veranderde het aanvankelijke 
gematigde enthousiasme in oprechte geestdrift. De biografie van Jozef 

Staels zou het hoofdartikel worden van de nieuwe publicatie. Toen we 

echter begonnen met het samenstellen en uitschrijven van het artikel had-
den we het al snel door: dit verhaal konden we niet afhaspelen op vier, 

vijf bladzijden. We besloten dus een samenvatting te maken voor de erf-
goeddagbrochure en een uitgebreide versie te maken op een later tijdstip. 

Toen dan het idee groeide om een reeks ‘Figuren’ op te zetten, hadden we 

meteen een goede opener. Dankzij de onmisbare hulp, de fijne babbels en 
de uitgebreide kennis van kleinzoon Filip Staels, de informatie gesprokkeld 

bij verwanten (Alice Coomans en Florent Kes-

tens), de genealogische gegevens, verzameld 
door Günther De Mel en de toevoegingen van 

toevallige informanten, kunnen wij de levens-

wandel vertellen van een gewetensvolle onder-
wijzer, een sociaal bewogen man, een bevlogen 

cultuurwerker, kortom, een indrukwekkende 

persoonlijkheid. Zijn levensverhaal dat loopt 
van 1891 tot 1959, is verweven met een aantal 

belangrijke evoluties in de maatschappij, met 

vreugdevolle maar ook zeer dramatische ge-
beurtenissen.  

  

 
Hoewel ‘mieëster Stoljs’ werd beschouwd als 

een ‘belangrijke Pamelaar’, stond zijn wieg 

langs de andere kant van de Dender, een paar 
kilometer stroomopwaarts, in Iddergem.  

 

  St.-Amanduskerk van Iddergem 
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Iddergem 
 

Het is een vreemd verschijnsel… een dorp dat nauwelijks een uur stappen 
van je vandaan ligt en toch ben je er nog nooit geweest. Wanneer een 

inwoner van Roosdaal binnen de eigen gemeente een wandeling maakt 

van het standbeeld van de Dikke van Pamel tot aan de Sint-Amanduskerk 
in Borchtlombeek, dan meldt de stappenteller dat je ruim acht kilometer 

op vertrouwd terrein hebt gelopen. Maar wanneer je de steven oostwaarts 

wendt en stapt tot aan de Sint-Amanduskerk van Iddergem, dan heb je 
nauwelijks de helft van die afstand in de benen. En toch is dit dorp voor 

de overgrote meerderheid van de Pamelaars, Strijtemnaars of de beide 

Lombeken blijkbaar een exotisch oord. Misschien moeten de onfortuinlij-
ken van de vaartkant die last hebben van reuma, jicht of de stuipen en 

die het gewoon waren om tegen deze vervelende aandoeningen naar 

Borchtlombeek te trekken om daar Sint-Amandus te aanroepen, hun pijn-
lijke leden sparen en gewoon de Dender oversteken en luttele kilometers 

verder diezelfde zevende-eeuwse bisschop om heling van hun smart ver-

zoeken. Je zal je wel moeten haasten want in 2023 is de kerk van Idder-
gem aan herbestemming toe. Wij moeten er wel meteen aan toevoegen 

dat bij het bezoek aan de Denderleeuwse deelgemeente enige waakzaam-

heid geraden is! Iddergem is namelijk een oord waar tovenaars en tover-
essen nog niet tot het rijk der fabelen zijn verwezen. Als je de sfeer van 

het dorp wil proeven kunnen we je aanraden om eens de cd van Frans De 

Schrijver op te leggen.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

het Frankische stamhoofd Idduhario het in de vijfde eeuw voor het zeggen 

had. Bij hem vinden we echter geen plausibele uitleg voor de bewering 
dat het dorp eeuwenlang een verzamelplaats zou zijn geweest waar hek-

sen en toveressen hun sabbat kwamen vieren. Of dat griezelig gezelschap 

soms een kroes bier kwam drinken bij Hendrika en Louis Staels, op de 
hoek van de Dorpsplaats en de Hoekstraat weten we niet.  

De kerk stout ie nog ’t alven  

en onder ‘t honjten van den toren 
werd er ie nog vrinjdskap  

en simpelèd geboren.  

Wou dat ‘tland nog ousemt  
van de zomer in april  

stout de weireld godzijdank  

toch soems nog nekke stil… 
Eregem, Eregem,  

wa bennekik kontent  

da’ k e stiksken van aa ben,  
Eregem, Eregem, mèn ziel,  

mèn’n ousem en mèn stem. 

 
  

Deze (veel te bescheiden) lied-

jesmaker heeft in de jaren tach-

tig (toen er nog kleinkunst 
mocht gedraaid worden op de 

nationale zender) nog de’ ‘Ont-

dek de ster’-wedstrijd gewon-
nen met een ontroerende ode 

aan ‘zijn’ Eregem. Dat is overi-

gens de naam waarmee dit dorp 
in de omgeving wordt benoemd. 

De bekende Gentse taalkundige 

Maurits Gysseling kon achterha-
len dat de Eregemmenaars van-

daag het gebied bewonen waar 

het  
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Dat Hendrika Meert daar 

in 1891 haar twaalfde (en 
laatste) boorling het leven 

schonk weten we wel. … 

Laten we even de stam-
boom van het kleine Jefke 

beklimmen. Günther De 

Mel ploos het voor ons al-
lemaal haarfijn uit. Hier 

volgt zijn speurwerk. 

 
 

 

 

 
Foto hiernaast: 

 het stamhuis van  

de Staelsen aan het  
Iddergemse dorpsplein 

 
 

 
 

 

 
 

 

Genealogische schets 
 
Jozef Staels werd geboren te Iddergem op 21 maart 1891 als de benja-

min van 12 kinderen. Hij groeide op in de herberg op de Dorpsplaats nr. 

10 te Iddergem. Zijn broer Daniël Kamiel Staels was priester. Na wis-
kunde te hebben gestudeerd te Leuven, werd hij te Luik in 1905 priester 

gewijd. Hetzelfde jaar kwam hij naar de Normaalschool als hulpsurveillant 

(één jaar) maar weldra stond hij zelf voor de klas als leraar in meetkunde 
en algebra. In 1919 werd hij benoemd tot diocesaan inspecteur over het 

godsdienstonderwijs in de lagere scholen voor het gebied Gent. Op 31 

maart 1936 ging hij op rust. Hij was intussen benoemd tot Ridder in de 
Kroonorde. Hij heeft zijn hele priesterleven gewijd aan de opleiding van 

de jeugd. 

 
Op de volgende bladzijde een merkwaardige foto uit het archief van de 

familie Staels. Hij moet gesitueerd worden rond 1920. Vader Louis en twee 

broers zijn dan al een hele tijd overleden. Moeder Hendrika Meert (midden 
met hoedje) wordt omringd door haar tien kinderen. De eerste van rechts 

is Jozef, naast hem zijn broer, priester Daniël Camile. 
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Dit is de familie waarin Jozef Staels opgroeide: 
 

Grootouders langs vaderskant: Bernardus Staels en Maria Ludovica 

Raes, langs moederskant: Josephus Meert en Josepha Felecita Van Roy.  
 

Ouders:  

Lodewijk Francis Staels (° 7 mei 1841 te Iddergem, † 31 december 
1906 te Iddergem), was herbergier en landbouwer. Hij trouwde in Idder-

gem op 15 juli 1868 met Hendrika Meert (° 10 oktober 1844 te Idder-

gem, † 28 oktober 1913 te Iddergem). Er zal daar in de herberg op de 
hoek van de Hoekstraat en Dorpsplaats niet echt veel ruimte op overschot 

zijn geweest, Jozef, de jongste van het stel, had vijf zussen en zes broers 

(waarvan er twee jong zijn gestorven). Dit was de rest van het gezin: 
 

Maria Leonia Staels, (10 mei 1869 te Iddergem, † 29 december 1931 te 

Iddergem), Bernardus Eugenius Staels (° 18 augustus 1870 te Idder-

gem, † 24 oktober 1899 te Iddergem, 29 jaar oud), Maria Joanna Staels 

(° 14 augustus 1872 te Iddergem, † 6 oktober 1944 te Iddergem), 

Adolphus Josephus Staels (° 24 november 1874 te Iddergem, † niet 
gekend), Renatus Staels (° 17 mei 1876 te Iddergem, † niet gekend), 

Daniël Camillius Staels (° 11 juli 1878 te Iddergem, † 18 maart 1948 te 

Iddergem, priester, docent), Franciscus Robertus Staels (° 29 maart 
1880 te Iddergem, † 24 december 1965 te Iddergem, gehuwd te 
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Iddergem op 15 april 1913 met Hermina Catharina De Deyn, ° 19 decem-

ber 1882 te Iddergem, † 10 mei 1969 te Iddergem), Josephina Irena 
Staels, ° 5 maart 1882 te Iddergem, † 22 mei 1884 te Iddergem), Euge-

nius Achille Staels (4 maart 1884 te Iddergem, † niet gekend), Maria 

Irena Staels (° 25 februari 1886 te Iddergem, † niet gekend), Maria 
Cornelia Staels (° 22 september 1888 te Iddergem, † niet gekend). 

 

Wij gaan niet verder in op de levenswandel van al deze verwanten, wij 
kunnen er wel aan toevoegen dat onder de nazaten van Lodewijk en Hen-

drika heel wat onderwijzend personeel werd gerekruteerd. Deftig volk dus, 

zoals je overigens kan merken op onderstaande foto (archief familie 
Staels). Wij hebben niet kunnen achterhalen wie hier geportretteerd is, 

behalve dan Daniël-Camile (derde van links) en Jozef (eerste van rechts). 

 

 
 

Joseph Marie René Staels, (Iddergem ° 21 maart 1891, † Aalst 10 fe-

bruari 1959) hoofdonderwijzer en schooldirecteur in Pamel, gehuwd te Pa-
mel op 18 september 1919 met Maria Theresia Elvira Coomans, (° Pa-

mel  6 april 1892, Pamel † 20 december 1937). Haar ouders waren Petrus 

en Ludovica Van Molhem. Na het overlijden van Elvire hertrouwde Jozef te 
Okegem op 16 februari 1942 met Maria Sérafina De Boitselier (Oke-

gem, ° 3 maart 1892 te Okegem, † Aalst 31 december 1975. Haar ouders: 

Gustaaf en Maria Theresia Van Der Perre. 
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De kinderen van Jozef en Elvire (uit het tweede huwelijk kwamen geen 

kinderen voort):  
Maria Ludovica Staels (Louisa), ° 7 juli 1920 te Pamel, † 3 mei 1984 te 

Haaltert, gehuwd met Robert De Graeve, ° 23 mei 1913, † 31 december 

1973 te Haaltert, van wie Luc, André en Annemie De Graeve.  
 

Leonia Maria (Henriette) Staels, ° 22 maart 1924 te Pamel, gehuwd met 

René De Mol , van wie Lutgart en Johan De Mol. 
 

Frans Staels, ° 20 oktober 1932 te Pamel, † 14 november 2021 te Aalst, 

gehuwd met Jeanne Rossignol, van wie Filip en Kristien. Het zijn toevallig 
deze twee mensen die het genealogische rijtje sluiten, die ons wagentje 

in de zomer van 2021 die kleine duw gaven die we nodig hadden om de 

illustere Pamelse pedagoog het laudatio te brengen dat hij verdient.  

 

 

Informatiebronnen 
 
Wanneer je je waagt aan het plegen van een biografie zorg je er best voor 

een voet binnen te hebben bij de naaste familie. Soms moeten daar allerlei 
omwegen voor worden bewandeld en allerlei tussenpersonen worden in-

geschakeld. Die obstakels moesten wij in dit geval niet overwinnen. Om 

te beginnen konden we in de Kaaitvaartstraat te rade gaan bij Alice 
Coomans (dochter van Jozef Coomans, schoonbroer van meester Staels). 

‘Aliske’ vertelt heel kleurrijk over ‘noenkel Stolsj’ en onderhoudt tot van-

daag nog de familiebanden. Ook van Florent Kestens kregen wij degelijke 
informatie, ook voor hem was het gewezen schoolhoofd een nonkel, zijn 

moeder was de zus van Elvire, de eerste echtgenote van Jozef Staels.  

 
Maar voor het overgrote deel van de gege-

vens die we op deze bladzijden bij mekaar 

konden brengen, moeten wij Filip Staels en 
zijn zus Kristien dankbaar zijn. Zij zijn de 

kleinkinderen van ‘de meester’. Zoals we in 

de inleiding al meldden nam Filip bij het op-
ruimen van de inboedel van zijn vader 

(Frans Staels) zelf contact op met Erfgoed 

Rausa. Intussen hebben wij al verschillende 
malen contact gehad en elke bijeenkomst 

was een zeer aangename ervaring. Filip is 

een geboren causeur en de anekdotes die 
hij aanhaalt zijn cursiefjes op zich. De ali-

nea’s die volgen bevatten dus een groot ‘Fi-

lip Staels-gehalte’.  
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Een jongetje uit Iddergem 
 

Het einde van de negentiende eeuw was voor de Denderstreek een periode 
van grote sociale ongelijkheid. In Aalst trachtte een geëngageerd priester 

om aan de wantoestanden iets te verhelpen. Het patronaat en de kerke-

lijke overheid deden er alles aan om de vooruitstrevende ideeën van pas-
toor Daens te dwarsbomen, maar in de dorpen Denderleeuw, Okegem en 

Iddergem kende ‘de paster van de kleine man’ grote bijval. In de cafeetjes 

werd menig glas hoopvol geheven op zijn gezondheid. Dit was misschien 
ook wel het geval in de herberg van Stoljs, net tegenover de Iddergemse 

kerk. Patron Louis Staels zal ongetwijfeld om de 21ste maart van het jaar 

1891 een tournée generale hebben gegeven op de geboorte van zijn jong-
ste spruit. De kleine Jozef (iedereen zal nadien wel ‘Jefjke’ hebben gezegd) 

was dus een echt lentekind. Voor moederke Hendrika Meert was het toen 

wel genoeg geweest. Ze was 47 jaar en na twaalf kinderen het leven te 
hebben geschonken, vond ze dat ze haar bijdrage aan de demografie vol-

doende had gedaan. De oudste zussen waren intussen 22 en 19 jaar en 

zij zullen ‘Jefke het kakkenestje’ wel hebben verwend. Wereldschokkende 
feiten over diens jeugd hebben we niet kunnen optekenen. Filip Staels 

vernam wel dat Jozef heel erg opkeek naar zijn oudere broer Daniël die 
priester zou worden en het tot de hoogste regionen van het Katholiek On-

derwijs zou brengen. Het priesterschap heeft hij aan zich laten voorbij-

gaan, de pedagogische roeping heeft hij echter wel gevolgd. Overigens is 
het ‘onderwijs gen’ tot op vandaag rijkelijk aanwezig in de Staels-clan 

(dochter Henriëtte, kleinkinderen Lutgart, Filip, Kristien…). 

Jefke was een knap stu-
dentje en broer-pastoor 

zal er zeker wel voor 

iets hebben tussen ge-
zeten dat de Benjamin 

van de familie ging stu-

deren aan de Bis-
schoppelijke Normaal-

school in Sint-Niklaas, 

jawel, het instituut 
waar Daniël les gaf. 

 

En toen kwam de zo-
mer van 1911. Terwijl het eind april nog stenen uit de grond vroor, 

steeg de temperatuur in juli tot een absoluut record van 38°. Of die 

sensationele temperatuursprong iets te maken had met de euforie bij 
de 20-jarige Jozef Staels valt niet te bewijzen. De jongeman was ech-

ter wel zeer in zijn nopjes met het onderwijzersdiploma dat hij net 

had binnengehaald. 
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Naar Pamel 
 

De jonge Iddergemse onderwijzer heeft blijkbaar weinig moeite gehad 
om aan een baan te geraken. Hij heeft niet ’op den dop’ moeten staan, 

want op 25 september werd hij al benoemd aan de aangenomen Jon-

gensschool, St. Lieven te Aalst. Zijn passage in de Denderstad is ech-
ter van korte duur geweest. Waarom hij het er na precies één maand 

en vijf dagen voor bekeken hield, heeft men in de familiekronieken 

niet genoteerd. De officiële documenten over zijn loopbaan vermelden 
wel duidelijk dat hij vanaf 1 november 1911 aan het bord stond in de 

Gemeentelijke jongensschool in Pamel. 

  
Het zal voor hem ongetwijfeld 

wel wennen zijn geweest aan 

zijn nieuwe leefomgeving. Van 
het op dat ogenblik toch wel 

kleine en wat verpauperde 

‘Eregem’, kwam hij terecht in 
een bijna nieuw (voor die tijd) 

modern dorp. De school en het 
gemeentehuis waren dan wel 

al veertig jaar oud, maar de 

monumentale kerk, de stijl-
volle pastorie, parochiezaal en 

statige huizen van de koster en 

de gemeentesecretaris en de 
bloeiende handelszaken aan 

het ruime dorpsplein moeten 

toch wel indruk op hem hebben 
gemaakt. Hij zal wel gewikt en 

gewogen zijn door de charis-

matische en strenge pastoor 
Van Eyndhoven, hij zal zich on-

getwijfeld hebben verbaasd 

over de onderhuidse onenigheid tussen de drie gehuchten, misschien 
nog meer over de nauwelijks verholen strijd tussen pastoor en kape-

laan. Hij zal zich ook wel diplomatisch moeten hebben opstellen te-

genover de twee politieke partijen. Misschien zal hij moeilijk een spot-
lachje hebben kunnen onderdrukken toen hij de eerste keer de naam 

hoorde van de rivaliserende partijen: de Doempers en de Kasjers. Hij 

zal ook wel gauw kennis hebben gemaakt met Burgemeester Frans 
Van Mieghem en Eerste Schepen Tiburce Van Tricht.  

  

De kerk van Pamel in 1909 
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Maar ongetwijfeld zal hij ook danig onder de indruk zijn geweest van 

het machtige landschap dat zich voor hem open plooide, wanneer hij 
van de Kapelleweide afdaalde langs de Hogen Berg en daar in de Den-

dervallei zijn geboortedorp nederig verborgen tussen het gebladerde 

zag liggen. 
 

 
 

Even waarschijnlijk is het dat hij zijn uiterste best zal hebben gedaan 

om een goede verstandhouding op te bouwen met zijn collega’s.  
In 1905 was Cyriel Van Herreweghen uit Denderhoutem er (na twee 

jaar gewoon onderwijzer te zijn geweest) benoemd tot schoolhoofd. 

Deze zachtmoedige, wat in zichzelf gekeerde en erudiete man zal het 
ongetwijfeld goed hebben kunnen vinden met de gemotiveerde nieuwe 

kracht. Een andere collega was Leopold Van Herreweghen, de jongere 

broer van het schoolhoofd.  
We zien beiden hier op een 

foto van ca 1918. Uiterst links 

schoolhoofd Cyriel Van Herre-
weghen, naast hem zijn broer 

Leopold. Tweede van rechts 

staat Filip De Troyer die en-
kele jaren later de collega (en 

schoonbroer) zal worden van 

Jozef Staels, (zittend, rechts) 

Zacharie Van Laer.  

Cyriel Van Herreweghen zal 

schoolhoofd blijven tot aan 
zijn pensioen in 1937. Zijn 

opvolger wordt… Jozef Staels. 

Maar zover zijn we nog lang 
niet! 
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Het gemeentelijk onderwijs had in die tijd drie vestigingen: drie grote 

klaslokalen achter het gemeentehuis aan het Pamelse dorpsplein. 
 

 
 

Verder waren er drie lokalen aan de Ledebergse Kapelleweide. Dit wa-
ren klassen die vroeger deel uitmaakten van de Lindemans-kost-

school, maar die tot begin jaren ’50 verhuurd werden aan de ge-

meente. En dan was er ook nog het wijkschooltje in Poelk, gelegen 
aan de Ninoofsesteenweg.  

Voor zover we het kunnen nagaan, heeft Jozef Staels het eerste deel 

van zijn carrière (van 1911 tot 1918) les gegeven op Ledeberg. Die 
veronderstelling zullen we straks hard maken. Drie jaar na zijn 

‘entrée’ in het Pamels onderwijs, breekt de Eerste Wereldoorlog los. 

Het zijn verwarrende tijden. Ook het gemeentelijk onderwijs komt on-
der druk te staan. Na enkele maanden krijgt de bezetter de situatie 

onder controle en wordt in het onderwijs de draad weer opgenomen. 

Omdat Pamel net buiten het ‘etappegebied’ valt, zijn de regels hier 
iets minder streng, al zal collega Leopold Van Herreweghen voor zijn 

dagelijkse verplaatsing van en naar zijn woonst in Denderhoutem 

(etappegebied) wel een speciale pas nodig hebben.  
Ondanks de onzekere militaire situatie en de bezorgdheid om familie-

leden aan het front, wordt in de Pamelse gemeentescholen min of 

meer normaal les gegeven.  
Ook in het Ledebergse filiaal hoor je de leerlingen de tafels van ver-

menigvuldiging afdreunen, worden met de griffel de eerste lettertjes 

op de lei gevormd en worden de catechismusvragen herhaald tot ze 
in de diepste uithoek van de jonge hersenpannen zijn doorgedrongen. 

Maar ook de menselijke attitudes worden gehandhaafd… 
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De dochter van Pieë Kalier 
 

Een dame waarvan we hier om begrijpelijke 

redenen de naam niet zullen vermelden 
(maar van wie de geloofwaardigheid buiten 

kijf staat), woonde in een huis aan de Lede-

bergse Dries in de buurt van ‘het kasjken’, 
een overdekte doorgang met trapjes-op van 

Dries naar  Kapelleweide. Of het nu haar be-

doeling was of niet, wanneer ze deze door-
gang gebruikte, kon ze het doen en laten vol-

gen van de leerlingen en het onderwijzend 

personeel van het gemeenteschooltje. Zo 
was zij er getuige van dat twee leden van het 

onderwijzend korps zeer regelmatig onder 

vier ogen pedagogisch overleg pleegden. Het ging met name over Jo-
zef Staels, een jonge onderwijzer die met zijn rijzige gestalte en zijn 

artistiek gekrulde knevel duidelijk indruk maakte op Elvire Coomans, 

een knappe onderwijzeres.  
We twijfelen er niet aan dat hun korte, maar frequente beraadslagin-

gen allemaal rond opvoedkundige aspecten draaiden. Maar toch, van 
het één kwam het ander en zoals gewoonlijk van het ander ook het 

één. Kort samengevat: tegen de tijd dat de vreselijke wereldbrand 

was geblust in 1918, laaide het vuur tussen Elvire en Jozef zo op, dat 
ze besloten om op 18 september van 1919 hun lot aan elkaar te ver-

binden. 

 

  

Zij was 28, hij 29 jaar, ze waren 

beiden dus ‘tot de jaren van ver-

stand’ gekomen. De oorlog was 
achter de rug, de toekomst lachte 

hen toe!  

Het jonge paar vestigde zich op de 
Ledebergse Dries. Daar zouden ze 

blijven wonen tot wanneer ze in 

1923 het nieuwe schoolmeesters-
huis in Poelk zouden betrekken. 

Hiernaast het huwelijksportret van 

Elvire en Jozef (1919)  
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Elvire was de dochter van Petrus Coomans, in het dorp bekend onder 

de naam Pieë Kalier. Pieë was een gerespecteerde burger en de 
Coomansen kon je gerust bij de voorname families van het dorp re-

kenen. Omdat Jozef Staels door zijn huwelijk ook lid werd van de familie 

en zijn nakomelingen ook voor de helft Coomansbloed door hun aderen 
voelen stromen, klimmen wij even de stamboom van de Coomansen in.  

Deze informatie haalde Günther De Mel uit de archieven: 

 
Petrus Coomans werd geboren op woens-

dag 3 april 1861 om 14u00 te Pamel op de 

Kwinkeleer. Hij was de zoon van een wa-
genmakersgeslacht.  Vader Carolus kwam 

van Borchtlombeek via Strijtem in Pamel 

terecht. Hier had hij een oogje laten vallen 

op Joanna Catharina , die van Borchtlom-

beek via Strijtem naar Pamel zijn gekomen. 

Carolus Coomans huwde te Pamel met Jo-
anna Catharina Eylenbosch. Goed gezien 

van de man want hij ‘trouwde in’ en kon zo 

op de Kwinkeleer een eigen wagenmakerij 
uitbouwen. Zoon Jan Baptist zette na de 

dood van zijn vader het bedrijf verder. Pe-

trus bleef als enige zoon op de Kwinkeleer, 
in het ouderlijke huis wonen. Het beroep 

zette hij niet verder. “Er zijn al genoeg wa-
genmakers in Pamel” redeneerde hij en hij 

bracht het tot een gerespecteerd landme-

ter. Zijn kleindochter Alice Coomans deed 
ons het verhaal van het grote onheil dat pe-

ter Pieë overkwam:  

 
“Op een keer was hij een meting gaan doen op een groot veld. Hij had 

daarvoor altijd zijn grote kettingmeter mee, een zwaar ijzeren spul. Waar-

schijnlijk was het volle ploegtijd en niet al te best weer. Hoe het precies 
gebeurde weet ik niet meer, maar mijn grootvader moet in de geploegde 

voor gesukkeld zijn en daar is dan een kar over zijn been gereden. Hij was 

er zo erg aan toe dat ze een stuk van zijn been hebben moeten amputeren. 
Na zijn dood werd het houten kunstbeen op zolder als een relikwie be-

waard. Daar moeten de kinderen afblijven want het was een kostbare her-

innering aan peter Pieë.” 
 

Het belette Petrus niet van zijn beroep verder uit te voeren en een groot 

gezin te stichten, een zeer hechte familie die generaties lang de familie-
banden onderhield. Dit is de ‘Coomans-clan’: 
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Petrus Coomans, ° 3 april 1861 te Pamel, † 10 maart 1939 te Pamel, 

landbouwer, bediende en landmeter, ouders: Jan Baptist en Joanna De 
Bondt, gehuwd te Pamel op 28 oktober 1885 met Maria Ludovica Van 

Molhem, ° 29 februari 1864 te Pamel, † 24 november 1935 te Pamel, 

winkelierster, ouders: Ludovicus en Maria Judoca Vetsuypens. Het gezin 
woonde in het ouderlijk huis op de Kwinkeleer. 

 

Hun kinderen:  
 

Alicia Coomans, ° 7 december 1886 te Pamel, † 29 maart 1968 te Za-

ventem, gehuwd te Pamel op 25 september 1915 met Hyppolitus Ama-
tus Van Wilderode, ° 8 juni 1877 te Borchtlombeek, † 17 juni 1918 te 

Borchtlombeek-Kattem, molenaar op de Kattemmolen, ouders: Jan 

Baptist en Catharina Moens. 

 

Josephus Arthurus Coomans, ° 9 mei 1888 te Pamel, † 24 oktober 

1975, gehuwd te Buggenhout in 1920 met Maria Augusta Ghijsselinckx, 
° 18 december 1889 te Buggenhout, † niet gekend, dochter van (dokter 

in de medicijnen, heel-en vroedkunde) Edmond Eduard en Maria Ludo-

vica Van Damme. 
 

Francisca Albertina Coomans, ° 13 december 1889 te Pamel, † 5 mei 

1976 te Pamel, gehuwd te Pamel op 11 juni 1923 met Petrus Joannes 
Josephus Kestens, ° 8 augustus 1887 te Pamel, † 4 april 1977 te Pamel, 

landbouwer, ouders: Franciscus en Maria Theresia Apollonia Van Den 
Eeckhoudt. Albertine (roepnaam ‘Bertine’) is de moeder van Rausa-me-

deoprichter Florent Kestens. 

 
Maria Theresia Elvira Coomans, ° 6 april 1892 te Pamel, † 20 december 

1937 te Pamel, onderwijzeres, gehuwd te Pamel op 18 september 1919 

met Joseph Marie Rene Staels, ° 21 maart 1891 te Iddergem, † 10 fe-
bruari 1959 te Aalst, hoofdonderwijzer, ouders: Lodewijk Francis en Hen-

drika Meert. 

  

De zussen Coomans: 

vlnr: Bertine,  

Elvire, 

 (een vriendin ‘Alice 

van Wambeek’)  

en Louise 
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Ludovica Melania Coomans, ° 2 maart 1895 te Pamel, † 8 mei 1981 te 

Heusden NL, gehuwd te Pamel op 9 september 1922 met Philippus Gus-
tavus De Troyer, ° 26 januari 1895 te Hever, † 18 september 1979 te 

Gentbrugge, ouders: Joannes en Maria Isabella Van Aerschot.  

 
De echtgenoot van Ludovica (roepnaam 

Louisa) was dus Filip De Troyer, zijn vader 

Joannes (‘van Lippekens’) was van Pamel 
naar Hever verhuisd om er schoolhoofd te 

worden. Filip is na de oorlog zijn onderwijs-

loopbaan begonnen in Pamel, waar hij dus 
ook zijn vrouw heeft leren kennen. Bij hun 

huwelijk werd hij dus naast collega, ook de 

schoonbroer van Jozef Staels. Later volgde 

hij zijn vader op als schoolhoofd in Hever (nu 

deelgemeente Boortmeerbeek). 

 
Joseph Eugène Coomans, ° 30 juli 1898 te Pamel, † 18 juni 1985 te Za-

ventem, gehuwd te Pamel op 8 oktober 1928 met Celina Appelmans, ° 

17 maart 1901 te Pamel, † 1974, ouders: Franciscus en Seraphina Van 
Den Borre. Jozef is de vader van Alice Coomans (Kaaitvaartstraat). 

Alice is een van de laatsten die Jozef Staels nog hebben gekend en die 

nog heel sappig anekdotes over de familie kan vertellen. Bij een van de 
vele familiebijeenkomsten zien we haar hier vooraan zitten, gehurkt, 

links. Naast haar staat Louisa Staels en op de zelfde rij, 2de van rechts 
staat Henriette Staels (bloemetjesjurk. Ook op de eerste rij, 2de van links 

is Frans Staels.  
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 Het trouwboekje van Elvire en Jozef 
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Naar Poelk 
 

Aan de hand van en aantal onderscheidingen die hem werden verleend en 

opgetekend bij verschillende mandatarissen, kunnen we opmaken dat Jo-
zef Staels al vanaf het prille begin indruk maakte als een gedegen leraar, 

een goed organisator en een bezielend redenaar. Die kwaliteiten hebben 

het toenmalig gemeentebestuur ertoe aangezet om de toen 27-jarige on-
derwijzer te belasten met de uitbouw van het kleine wijkschooltje in Poelk. 

De infrastructuur die hij aan de Ninoofsesteenweg vond was abominabel. 

Hij heeft toen alle betrokken instanties aangesproken (sommigen beweren 
zelfs ‘onder druk gezet’) om over te gaan tot de bouw van een ‘modern’ 

schoolgebouw.  

Het lobbywerk werpt zijn vruchten af. Ook het nieuwe gemeentebestuur 
onder leiding van de nieuwe burgemeester Joseph De Schepper zet vaart 

achter het project. 

Architect Jules Birmant uit Ninove (die eerder voor de gemeente het mo-
nument voor de gesneuvelden had getekend) werd belast met de het ont-

werp van de wijkschool. In zitting van 11 mei 1923 werden de plannen 

goedgekeurd en in 1924 dreunden de eerste versjes in de splinternieuwe 
lokalen. 

Wij willen de lezer laten genieten van het plastisch talent waarover een 
architect in die tijd moest beschikken. 

 

 
 

Zelfs de ontwerpen van het sanitaire gedeelte zijn picturale meesterwerk-
jes  
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Een niet onbelangrijk detail voor meester Staels: naast de school wordt 

ook een comfortabele woning gebouwd voor de verantwoordelijke school-
meester. Elvire begint aan de Dries alles in te pakken, en het gezin, waar 

intussen twee dochtertjes werden geboren, verhuist in 1924 naar de 

nieuwe woonst. 
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Dat Frans Staels (zoon van Jozef) Pamelaar was gebleven tot in zijn klein-

ste vezel blijkt uit deze passage… 
 

“Toen mijn vader vijfenzestig werd, hebben wij hem eens ontvoerd en 

geblinddoekt naar de schoolmeesterswoning aan de Ninoofsesteenweg in 
Poelk gebracht. Daar zetten wij hem af aan de voordeur en leidden hem 

vandaar trapje op, trapje af en meteen wist hij waar hij was. Hij herin-

nerde zich nog alle details en wist nog precies waar welke kamer zich 
bevond en zelfs hoe de tuin er vroeger uitzag, waar de tomaten stonden 

en waar de selder groeide. Hij zei altijd “In Pamel ken ik alles.” En ik kan 

het goed geloven. Hij kon honderduit vertellen over de buurt en over de 
mensen, over zijn beste kameraad, Gerard van de smid, over de grot van 

Poelk waar zij gingen spelen en hoe ze met een ijzeren kannetje om melk 
gingen bij de boer. Toen hij de laatste jaren van zijn leven verzorgd werd 

door thuisverpleegsters, kregen zij  ook al die Pamelse verhalen te ho-

ren…”. 
 

 

De zijgevel van het 

schoolmestershuis zoals 

hij getekend werd door 
architect Birmant in 1923 

Hieronder de voorgevel 

zoals hij er een eeuw la-
ter uitziet. De school zelf 

heeft het eeuwfeest niet 

gehaald. In de plaats is 
een groothandel in ma-

trassen gekomen. Het 

kan verkeren zei Bre-
dero. 

 

Bij het bekijken van de plannen van 

het huis, schiet ons weer het verhaal 

te binnen van Filip Staels. Het was 
merkwaardig om de zoon en de 

dochter van Frans (die nooit in Pamel 

hebben gewoond) te horen vertellen 
over allerlei merkwaardige figuren 

zoals bv. Marie Bos die overal ging 

bedelen en over andere merkwaar-
dige Pamelaars uit het begin van de 

twintigste eeuw.  
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Frans had twee oudere zussen. Louisa (officieel Maria-Ludovinca-
Adolphine) zag voor het eerst de zon opkomen boven de Dries op 7 

juli 1920. Ook haar zusje Henriette (Leonia-Marie- Henrica) werd nog  

geboren op Ledeberg op 20 maart 1924 een dag voor de 33ste verjaar-
dag van vader Jozef.  

 

Wij geven hier terloops de genealogi-
sche gegevens mee: 

 

Louisa Staels (7/7/1920 – 3/5/1984) 
huwde op 26/8/1947 met Robert De 

Graeve (23/5/1913- 31/12/1973). Zij 

staat genoteerd als ‘huisvrouw’ woonde 
in Haaltert had drie kinderen (die van-

daag nog altijd in Haaltert wonen: Luc 

De Graeve (°14/1/1949), André De 
Graeve (°15/11/1951) en Anne-Mie De 

Graeve (°27/1/1953).   

 
Henriette Staels (20/3/1924-20/8/ 

2014), huwde op 26/8/1947 -jawel, op 

dezelfde dag als haar zus!- met 
René De Mol (12/12/1921-2009).  

  

Frans Staels (1932-

2021), mijmerend 

aan de grot van 
Poelk, de omgeving 

waar hij als kind 

heeft geravot en 
met zijn vriendjes 

kattenkwaad uit-

richtte en genoot 
van een toen nog 

ongerept land-

schap. Hij heeft die 
herinneringen zijn 

leven lang be-

waard. Hoe ouder 

hij werd, hoe inten-

ser de band werd 
met zijn geboorte-

dorp.  
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Henriette woonde even in Schepdaal, waar ze les gaf, nadien ver-

huisde ze naar Wetteren waar zij en René es gaven. Hun kinderen 

wonen nog altijd in Wetteren: Lutgart De Mol (°13/10/1949) en Jo-

han De Mol (°22/05/1954). 

 

Frans Staels (20/10/1932-14/11/2021), trouwde met Jeanne Rossig-

nol (31/1/1935-18/2/2012). Hun nazaten: Filip Staes (°30/3/1960) 

en Kristien Staels (°12/11/1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acht jaar na de geboorte van Henriette kwam er dus een broertje 

het gezin Staels-Coomans vervoegen. Elvire had (zoals de meeste 
vrouwelijke leerkrachten die in het huwelijksbootje stapten in die 

tijd) haar onderwijscarrière opgegeven zodat ze zich helemaal kon 

wijden aan haar gezin. Het moeten heerlijke jaren geweest zijn in 
het mooie huis met de grote tuin waarin Jozef even alle projecten 

kon vergeten die het grootste deel van zijn tijd vergden. Maar hij 

had ook nog een andere passie: de duiven. Ook hier zou hij zich 
met haast wetenschappelijke ijver in verdiepen. Op de achterkant 

van de foto hiernaast schreef hij laconiek deze woorden: 

 
“20/8/34 Zaterdagavond. Het goed witpenneken wordt ingekorfd 

en zal morgen den 1e prijs winnen. Vader en zoontje zijn reeds blij 

in ’t vooruitzicht van de overwinning.” 
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De familiebanden werden ook goed verzorgd. Bij de familie Coomans 

was er altijd wel iets te vieren. De hele clan blies toen verzamelen. 
Tijdens die reünies werd er in de late uurtjes soms wel eens over 

politiek gesproken, het waren toen ook immers heel bewogen tijden. 

Hoewel Jozef tijdens zijn lezingen blijk gaf van een grote betrokken-
heid bij de Vlaamse zaak, benaderde hij deze kwestie zeer pragma-

tisch. Dat zorgde af en toe voor pittige discussies met zijn schoonbroer 

(en collega onderwijzer) Filip De Troyer. “Ge moet een goede Vlaming 
zijn, maar ge moogt niet extreem zijn” zei Jozef, “ik vind dat ge daar 

te radicaal in zijt”. Dat soort discussies zal wellicht ook bij andere 

families in die jaren voor pittige gedachtenwisselingen hebben ge-
zorgd. Of dat ook bij de familie Staels in Iddergem het geval was 

weten we niet. Frans herinnert zich wel dat hij vaak op zondagnamid-

dag bij vader vooraan op de fiets ‘op de buis’ van Poelk naar Iddergem 

dokkerde om ook die verwantschap te onderhouden. 

 

 

Zo liep het leven zijn gezellige gang in het schoolmeestershuis. Het 

zag ernaar uit dat het nog heel lang kon doorgaan. Maar toen kwam 
het onzalige jaar 1937. 
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Het onzalige jaar 1937 
 

Terwijl de Japanners een bloedige oorlog uitvechten met de Chinezen,  

in Spanje de burgeroorlog woedt in alle hevigheid en in heel de wereld 

autoritaire leiders de messen slijpen, pakken zich boven het huis aan 

de Ninoofsesteenweg dreigende wolken samen. De vreugde en te-

rechte trots waarmee Jozef Staels zijn nakende benoeming tot school-

hoofd verneemt, verdwijnt in een kolk van wanhoop, wanneer zijn 

vrouw ernstig ziek wordt. Enkele dagen vóór Kerstmis (20 december) 

wordt een longontsteking haar fataal. “Tante Elvire is gestorven aan 

’t fleuris” herinnert Alice Coomans zich, “ze was amper 45 jaar. De 

meisjes waren respectievelijk 17 en 13, Franske amper 5 jaar. Nonkel 

Staels stond er in één 

keer helemaal alleen 

voor. Toen is er een van 

de zusters van ‘Den 

Brusseleir’ (Braeck-

mans) van Ledeberg het 

huishouden komen doen. 

Dat mens heeft zo goed 

voor de kleine Frans ge-

zorgd dat hij haar zijn le-

ven lang ’tenjte’ heeft 

genoemd. Toen Frans, 

mijn kozijn, niet goed 

meer uit de voeten kon, 

ben ik hem regelmatig 

gaan bezoeken. Elke 

keer nam hij toen uit zijn 

portefeuille het fotootje 

van ‘tenjte’. Dat was 

mijn tweede moeder, zei 

hij toen met een krop in 

de keel.” 
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Het leven gaat voort 
 

In de zomer van 1937 ging Cyriel Van Herreweghen op pensioen. 35 jaar 

had hij de Pamelse gemeentescholen als een vaardige kapitein door woe-
lige wateren geleid. Bij de plaatselijke overheid was er geen enkele twijfel 

over wie hem zou opvolgen: Jozef Staels! Zijn werkplek (schoolhoofd en 

les geven) werd toen wel de school in Pamel, van 16 september 1937 
tot 31 maart 1938. Op 1 april werd toen de versmelting van al de 

scholen in een bestuur een feit. Toen volgde de definitieve  erkende 

indiensttreding op 1 april 1938, de benoeming als schoolhoofd op 12 
februari 1938 en ten slotte werd hij benoemd tot schoolbestuurder 

zonder klas op 9 augustus 1938. 

De bevordering tot schoolhoofd en het verwerken van het verlies van 
je echtgenote, het moet een heel zware combinatie geweest zijn. Als 

weduwnaar de zorg voor zijn kinderen dragen, de verantwoordelijkheid 

voor het Pamelse onderwijs torsen en daarbij nog de verscheurende oor-
logssituatie, het was ongetwijfeld een vreselijke periode. Toch sloot hij 

zich niet op en in het voorjaar van 1942 begon hij aan een nieuwe relatie 

met Serafine De Boitselier uit Okegem. Zij huwden op 16 februari 1942 in 
Okegem.  

 

Ook de zusjes Staels vliegen uit. Zij huwen op dezelfde dag! Zie ze 

allemaal fier staan pronken: vader Jozef Staels, vervolgens Louisa, 

Frans, Henriette en Serafine.  
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Het dagboek van meester Staels 

 

 
 
 

 
 

Van alle brieven, diploma’s, foto’s en documenten die Filip Staels ons ter 

beschikking stelde, is het dagboek van zijn grootvader uit 1939-1940  on-
getwijfeld het meest fascinerende ‘erfstuk’. Het is een ruitjesschrift van 

220 x 150mm met grijslinnen kaft, waarin het toenmalige schoolhoofd 

gewetensvol elke dag het reilen en zeilen van zijn school noteerde tijdens 
een van de meest dramatische perioden van de eeuw. Het is in de laatste 

dagen van augustus 1939 dat hij een nieuw ruitjesschrift uit de kast nam 

waarin hij de volgende twee jaar alles noteerde wat in zijn lerarenkorps 
zou gebeuren. In zijn zorgzaam handschrift bracht hij verslag uit van de 

verwarrende situatie in de meidagen van ’40, noteerde hoe veel van zijn 

onderwijzers de ene na de andere onder de wapens werd geroepen. 
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We kunnen raden hoe hij moest puzzelen om (meestal) juffrouwen voor 

de klas te krijgen en hoe tegen september alle ‘meesters’ weer aan de 
slag konden gaan. Al is het met enige afstandelijke zakelijkheid genoteerd, 

toch sluimert de tragiek vaak tussen de regels. 

Jozef Van Langenhove zette geduldig het handschrift om in gedrukte tekst 
en wij geven hierna de hele inhoud mee in de originele spelling. Op een 

aantal bladzijden is ook het verslag te vinden van klasbezoeken die het 

schoolhoofd uitvoerde. Soms leverde dat strenge evaluaties op. Ook die 
geven wij mee, al hebben we in die gevallen de naam van de betrokken 

leerkracht vervangen door een X of een Y. Omdat het voor een groot deel 

om administratieve informatie gaat, hebben wij de opmerkelijke elemen-
ten in het blauw aangeduid. Wij beginnen met een kopie van de eerste 

bladzijde met het handschrift van Jozef Staels, daarna volgt de gedigitali-

seerde tekst. 

 

 
 

Schoolhoofd Staels (achteraan links) op klasbezoek bij meester  

Cornel Evenepoel in de jongensschool op Ledeberg.  
Op de eerste rij herkennen we in het midden Florent Kestens, naast hem  

Edgard Van der Plas en op de eerste bank rechts, Frans Van Geel. 
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1937 

Van Herreweghen Gerard. Voorloopig onderwijzer, leeraar in de Ger-
maanse talen – Diploma 27 juli 1937 

Geboren den 5 nov. 1914 in Pamel. In dienst getreden te Pamel 16 sep-

tember 1937. Dienstdagen september 13 dagen – october 25 dg novem-
ber 22 dg – december 20 dagen 

 

1938  
Totaal in 1937  80 dagen. Januari 23 dagen – februari 22 dagen, totaal 

1938  45 dagen. Te Poelk: maart 25 dg. – april 14 dg. – mei en juni 

22 dg. – juli 14 dg.  september 26 dg, - october 25 dg. – november 22 
dg. 

Totaal 172 dagen. Algemeen totaal 297 dagen 

 

1939  

Hertveldt Paul, vervangt Mr. Van Laer voor ziekte 

 6- 7- 8 februari  3 dagen 
 Juf De Boitselier voor ziekte 

 27- 28 februari    2 dagen 

 1 – 2 -3 – 4 – 6 – 7 – 8 maart 7 dagen 
     Totaal  12 dagen 

 

1939  
Mr. Elpers wordt onder de wapens geroepen voor 10 dagen, Mr. De 

Smedt Patrice doet dienst. 
  April 27 – 28 – 29   3 dagen 

  Mei  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 6 dagen 

     Totaal 9 dagen 
Interims werden tot hier betaald aan 1/250 der wedde per dag. 

 

Maand September 
I Mr. Elpers Hypoliet – onder de wapens geroepen gedurende het 

groot verlof. Als voorlopige onderwijzer, in vervanging van Mr. El-

pers, werd den heer Evenepoel Corneel aangesteld. Gezien er nog 
geen waarnemende onderwijzer benoemd werd, heb ik klas ge-

daan tot 21 september 1939 in de 2de graad klasse te Poelk. 

 
II Mr. Leemans Henri werd onder de wapens geroepen op 15 sep-

tember. Het halve dagstelsel werd toegepast in de  2 eerste graden 

te Pamel. 
Mr. Corneel Evenepoel – doet klas 

Mejuffer Velghe geeft ontslag op 28 november 1939. 

Aanvang als voorlopige onderwijzeres 21 september. 
Laatste dag klas 28 november 
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Bewijs voor gemeente van die 93 halve dagen en echt verklaard 

door het schoolhoofd overgemaakt den 7/11/39. 
Vanaf het schooljaar 1939 – 1940. 

Werden de interims betaald aan 1/400 per halve schooldag. 

 
Mejuffer Velghe Suzanne – geboren te Leuven wordt als voorlopige 

onderwijzeres aangesteld in de zitting van 22 september, 1939 doch 

is in dienst getreden den 21 september 1939, Diploma Leuven 1939 
 

III Op 22 september 1939 wordt Mejuffer de Munck Lucienne, gebo-

ren den 18/6/1919 te Meerbeke, als waarnemende onderwijzeres 
aangesteld, in vervanging van Staels J, bestuurder zonder klas ge-

noemd. In dienst getreden op 21 september 1939 

Diploma Eekloo 1938 30 juni 1938. 
 

IV Aantal klasdagen in september 42. Aanvang 4 september. Op 

8 september geen klas –  
Geboorte van Maria (persoonlijke notitie bij de geboorte van zijn 

eerste dochter n.v.d.r.). 

 
Evenepoel Corneel – 

Geboren te Pamel den 12 augustus 1919. 

Eed afgelegd den 21 december 1939. 
 

Klas:  halve dagen in september voor de interims 

 Evenepoel Corneel  42 halve dagen 
 De Munck Lucienne  16 halve dagen 

 Velghe Suzanne  16 halve dagen 
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Oktober, 1939 

 2 oktober 1939 Aanstelling van Juffrouw Van Saene Elza –  
als waarnemende onderwijzeres -bij ontdubbeling van de 2de  

graadklasse te Pamel. 

 
Van Saene El. gediplomeerd O.L.V. W. 1928, Geboren te Pamel 22 

juni 1907. 

Op 2 october 1939 komt mejuffer De Munck in botsing met een sol-
daat 

doet een val – moet naar de kliniek vervoerd worden en kan enkel 

haar dienst hervatten op donderdag 26 october 1939. Gedurende 
haar afwezigheid heeft het schoolhoofd klas gedaan zoodat alles nor-

maal zijn gang ging. 

 

Op 10 october 1939 werd overgegaan tot vaste benoeming van den 

heer Evenepoel Corneel, in vervanging van Staels Jos, benoemd tot 

bestuurder zonder klas. 
 Er waren 10 gemeenteraadsleden aanwezig.  

 Evenepoel Corneel bekomt 6 stemmen.  

 Jw. Van Saene Elza bekomt er 4. 
 

 Juf. Van Saene Elza,  

 geboren den 22 juni 1907. 
 Eed afgelegd den 21 december 1939 

 
Op 10 october 1939 werd er overgegaan tot een benoeming van 10 

leerkrachten. 

 Op de gemeenteraadzitting waren 10 leden aanwezig. 
 Juffrouw Van Saene bekomt 6 stemmen op de 10  

 en de heer de Smedt Patrice bekomt er 4. 

 
Aantal halve klasdagen in de maand october   

 Evenepoel Corneel  46 

 Velghe Suzanne  46 
 Van Saene Elza  46 

 De Munck Lucienne  16 

 
Op 16 october Maandag van Ledeberg-Kermis – geen klas. 

 

Maand november 1939 
Aantal halve schooldagen klas 38 

Geen klas 

 1 nov. Allerheiligen 
 2 nov. Allerzielen 

 3 nov. Volgende dag – verlof 

 11 november – Wapenstilstand. 
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 15 november Naamdag van den Koning. 

 
Voor juf. Van Saene en Evenepoel geen blauwe staten opgemaakt 

daar ze van af 1e schooldag van november zijnde 4 november 1939 

als vast benoemde leerkrachten in dienst zijn getreden. 
Mej. Velghe voorloopige onderwijzeres benoemd in de plaats van Mr. 

Leemans H. gemobiliseerd – geeft ontslag op 18 november laatste 

dag waarop ze school heeft gedaan. 
Bewijs van dienstdagen opgemaakt Aantal halve schooldagen aan 

school toezicht den 7/11/39 na echt verklaring. 

Juff. De Munck – van 7 december 1939 – voorloopige onderwijzeres 
Als waarnemende  70+ 10 = 80 halve dagen 

Voorloopige van 7/11/39 – 25/7/40 

Eed afgelegd te Ternat den 6 januari 1940  

Totaal 350 halve dagen. 

Op woensdag 6 december 1939 door gemeenteraad: Juff. De Munck 

Lucienne aangesteld als voorloopige onderwijzeres in vervanging van  
Mr. Elpers – gemobiliseerd binst het groot verlof – en Mr. Evenepoel 

die hem vervangde definitief benoemd is in zitting van 10/10/39. 

Jw. De Munck Lucienne geboren te Meerbeke den 18/6/19, Gediplo-
meerd te Eeckloo den 30 juni 1938 

 

Mm. (P) Van Damme-Schaillée Leopoldine Simone – werd in ge-
meenteraad zitting van 6 december 1939 – de aanstelling door het 

schepencollege bekrachtigd (2 december) als voorloopige onderwij-
zeres benoemd in vervanging van Jw. Velghe Suzanne die ontslag 

heeft gegeven op 28 nov. 1939 als voorl. Onderwijzeres – in vervan-

ging van Mr. Leemans Henri – gemobiliseerd op 15 september 1939. 
Mevrouw Van Damme-Schaillée Leopoldine geboren te Meerbeke den 

2/ september 1919 en gediplomeerd door midden juni op 2 septem-

ber 1919 te Brugge Ter dienst geschieden den 4 december 1939. 
Op maandag 11 december 1939 bewijs van Mr. 

Van Laer Zacharie dat hij ziek is en verlof toege-

staan wordt door Dr. De Beenhouwer dat hij zijn 
ambt gedurende 4 dagen niet kan vervullen. 

Ziekte van Mr. Van Laer – van 11 december tot 23 

december 
zijnde veertien dagen – 12 schooldagen – 22 halve 

dagen. Op vrijdag 15 december tweede bewijs van 

Dr. De Beenhouwer dat Mr. Van Laer nog een 
ziekteverlof toegestaan werd van 10 dagen dus 

van 11 december tot 23 december 1939. Gedu-

rende het ziekteverlof heeft het schoolhoofd gedu-
rende heel die tijd klas gedaan. 

Kerstverlof is begonnen op zondag 24 december. 

Meester Zacharie 
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Laatste dag klas 23 december. Op 8 december O. L. V. Onbevlekte 

Ontvangenis geen klas. 

 

1940 
 

Januari  
Aanvang der klassen op woensdag 3 januari. H. Driekoningen geen 

klas.  23 januari Biddag Pamel geen klas.  

Januari van  3 – 31  42 halve dagen 
Mededelingen op Conferentie. 

1 Een verlof voor gansch de school kan alleen door den gemeente-

raad toegestaan worden. 
2 Het officiële geneeskundig getuigschrift moet een regel dragen 

waarbij een letterlijk afschrift moet gevoegd worden – met onderaan 

de formule: Voor eensluidend afschrift; 

▪ De Kantonnale opziener. 

 

Februari 
Geen klas: 

  2 februari:  O. L. V. Lichtmis 

  5 februari:  geen klas Karnaval 
  6 februari:  volgens voorstel Inspectie 

 
Maart 1940 

Op zaterdag 2 maart is Juffrouw De Boitselier terug ziek. 

Op maandag 4 maart wordt Mv. Baisier-De Munck Jeanne als interi-
maris aangesteld. Van 13 februari tot 16 maart aanvang van ’t Paas-

chverlof tussench die datums heeft juf. De Boistselier tweemaal wil-

len haar ambt hervatten en heeft een halve dag klas gedaan. Juff. 
De Boitselier zal waarschijnlijk haar klas hervatten na het Paasverlof 

op 1 april. Op 1 april is Juffrouw De Boitselier nog ziek. Bewijs van 

Dr. met ziekverlof voor 14 dagen. Op 16 april verschijnt Juff. voor 
de gezondheidscommies en wordt er haar een verlof toegestaan tot 

1 mei. 

 
Mev. Baisier in vervanging van Jw. De Boitselier. Jaarwedde 

14.000fr., betaling aan 105 14000 x 105/100 = 15200 fr. 

Voor 22 h.d. 15200 x 22 / 400 = 836 fr. 1/10 door Jw. De Boitse-
lier, 83.6 fr. 

 

Op zondag 31 maart. 
3e getuigschrift van dokter Roosens waar daar aan Jw. De Boitselier 

nog 14 dagen rust wordt toegestaan. Mevrouw Baisies: zet dus het 

interim voort. 
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Op zaterdag 6 april overlijden van de schoonmoeder van Mr. Van 

Laer. Mr. Van Laer doet geen klas op zaterdag 6 april en dinsdag 9 
april. 

30 april: Juffrouw De Boitselier die op 1 mei haar klas moest hervat-

ten laat weten dat het haar onmogelijk is gezien haar zwakke toe-
stand. 

 

April 
Op 29 april, daags na de plechtige Communie – geen klas gedaan 

met toestemming van den heer schepen van onderwijs – en in over-

eenstemming met het comité der aangenomen school. 
Op 1 mei herneemt Jw. De Boitselier haar klas, enkel voor 1 dag 

Op 3 mei – brengt Juffrouw De Boitselier het volgende bewijs van 

Dr. Roosens.: Le soussigne déclare que Mlle. Hub. De Boitselier de 

Pamel, ce’est pas encore en état de reprendre ses fonctions – det. 

Dr. Roosens 

Op 3 mei bovengenoemd bewijs naar den heer inspecteur Talboom  
gestuurd, als mede hem medegedeeld dat Mev. Baisies haar ver-

vangt. 

 
Mei 1940 

 

Oorlog! 

 
De klassen hebben 11 halve dagen open geweest. 

Op 10 mei , breekt de oorlog uit en worden de klassen geslo-

ten. 
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Mr. Evenepoel Corneel, werd door de regering onder wapens geroe-

pen, radio uitzending. Hij begeeft zich door eigen middelen naar 
Poperinghen op donderdag 16 mei, ’s morgens en daar hij de grens 

niet over kan keert hij terug den maandagavond 3 juni. 

 
Juffrouw De Boitselier, kan nog geen klas doen wegens ziekte. 

Mevrouw Van Damme-Schaillée kan tot Pamel niet komen. 

Mr. Leemans – hervat zijn klas 3 juni 
Mr. Evenepoel Corneel, onder de wapens geroepen – kan de klas niet 

hervatten. 

Mevrouw Baisier kan Juff. De Boitselier niet vervangen – ziekte in 
gezin en heelemaal te neergedrukt daar ze geen nieuws heeft van 

haar echtgenoot – doet klas op 10 juni. 

 

De leerlingen  van Poelk worden verdeeld onder de klas van Mej. De 

Munck en van Mej. Geeroms – bewaarschoolonderwijzeres. 

Mr. Evenepoel Corneel komt terug thuis op maandagavond te 9 uur 
en hervat zijn klas op woensdag 5 mei 1940. 

 

Juni 1940 
Op maandag 3 juni heropening der klassen. 

Op maandag 10 juni herneemt mevrouw Baisier haar klas in vervan-

ging van Jw. De Boitselier met ziekverlof. 
 

Juli 1940 
Aanvang van het verlof op vrijdag 26 juli 

Op 11 juli geen klas 

Einde van het schooljaar op 25 juli. 
 

 

 
Ziekverloven van het onderwijzend personeel 

schooljaar  1939 – 1940. 

 
1) Mr. Van Laer van 11 december tot 23 december 1939 – Ziekverlof 

12 schooldagen – 22 halve dagen. Overlijden in familie – geen 

klas gedaan op 6 april – 9 april 
2) Juffrouw De Boitselier Bertine. 

 Van 13 februari tot aan het groot verlof 25 juli – 2 september 

1 ½ halve dagen klas gedaan op 15 februari, 22 februari en 1 
maart. Van dan af met ziekverlof tot 25 juli. 

Bij nader bevel in beschikbaarheid van 1 juli – mij medegedeeld 

na het verlof. 
3) Barbé Maurits 

Drie dagen verlof – overlijden van vader. 
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4) Mr. Leemans Henri. Gemobiliseerd van 15 september 1939 tot 3 
juni 1940 gediend 31 mei. 

5) Mr. Elpers H. Gemobiliseerd onder het groot verlof 1939 tot 16 

augustus 1940, gedemobiliseerd in Duitsland 12 aug. 1948. 
 

Plaatsvervangers. 

 
I Mej. Velghe van 21 februari 1939 tot 28 november. 93 h.d. 

II Mme. Schaillée-Van Damme Van 4 december tot 19 mei totaal 

195 halve dagen 
III De Munck Lucienne Van 26 februari 1939 tot 25 juli 1940 

 Ziekverlof van 12 oktober 1939 tot 26 oktober 

IV Mme. Baisier 4 maart tot 25 juli totaal 143 halve dagen en van 2 

september 1940 tot 14 sept. 22 halve dagen. Mme. Baisier heeft in 

totaal klas gedaan 143 + 22 = 163 h.d. 

Later vernomen als dat van ogenblik een zieke leerkracht in beschik-
baarheid is gesteld –  

1) Geen 10% van de wedde meer moet bijgelegd worden 

2) Vanaf dat tijdstip geen witte staten meer binnen sturen maar wel 
2 blauwe. De waarnemende leerkracht wordt van dan af rechtstreeks 

door het ministerie betaald. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Schoolhoofd Jozef Staels (midden, achteraan) op klasbezoek  

bij zijn latere opvolger Hypoliet Elpers (rechts) 
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Schooljaar 1940 - 1941 

 
Aanvang der lessen op 2 september. Al de onderwijzers kunnen hun 

ambt hervatten, uitgenomen Juffrouw De Boitselier, die om reden 

van ziekte van af 1 juli in beschikbaarheid  gesteld werd. Mevrouw 
Baisier die als waarnemende onderwijzeres aangesteld was, treed als 

dusdanig terug in dienst van 2 september tot 14 september zijnde in 

’t geheel 22 halve dagen. Op maandag 16 september hervat jufrouw 
De Boitselier haar ambt. Op dinsdag 8/10/40 moet Juffrouw De 

Boitselier voor de gezondheidscommisie verschijnen. Haar gezond-

heidstoestand is verbeterd zoodat ze regelmatig klas doet. 
 

Maand december 1940. Ziekverlof van Mr. Van Laer, van 17 decem-

ber 1940. De ondergetekende De Beenhouwer Marcel, geneesheer te 

Pamel verklaart dat genaamde Van Laer Zacharie aangetast is door 

een verstuiking van den linkerknie. Hij heeft ten minste tien dagen 

rust nodig. Pamel 17 – 12 – 1940.  Get. M. De Beenhouwer. 
 

Oktober 1940 

Op maandag 21 oktober geen klas. Verlof, 2e Kermisdag te Lede-
berg. 

 

November 1940: Aantal halve schooldagen 42 
 1 november Allerheiligen 

 2 november Allerzielen 
 15 november Koningsnaamfeest 

Op 11 november – Wapenstilstand, Klas op bevel hoogere (Duitse! 

n.v.d.r.) overheid 
 

December 1940 

Aanvang – Kerstverlof op 22 december. Laatste dag klas – zaterdag 
21 december. 

 

Januari 1941 
Gezien de aanhoudende koude en om kolen te besparen, zijn de 

klassen maar heropend acht dagen na datum volgens recht op orde 

van den heer burgemeester. Aanvang der klassen op maandag 20 
januari 1941. Op donderdag 23 januari; geen klas , Biddag te Pamel.  

 

Op zondag 20 april maakt Mr. Wouters nog een bewijs over waar-
door hem een ziekverlof toegestaan wordt van 14 dagen.  

Hertveldt Paul vervangt van 25 april, aanvang der klassen. 

 
Op 4 mei tweede ziekbewijs van Mr. Wouters door Dr. Torrekens, 14 

dagen verlengenis. 
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Februari 1941 

 
Op woensdag 19 februari. Begrafenis van den Leerling Kestens Al-

bert, leerling 4e graad Pa-

mel. Leerlingen van de 
klas van Mr. Herreweghen 

L. vergezeld van Mr. Van 

Herreweghen en bestuur-
der hebben lijk afgehaald 

ten huize van den afge-

storvene en vergezeld tot 
op het kerkhof. 

De andere leerlingen van 

Pamel vormden de haag 

aan de kerk – hebben 

dienst bij gewoond. Na-

middag klas voor ieder-
een. 

 

Vastenavond, geen klas 
op 24 en 25 februari 

 

Maart 1941 
Op 19 maart feest van St. 

Jozef – geen klas 
 

April 1941 

Aanvang van het Paas-
verlof – op maandag 7 

april tot maandag 21 

april. Op 23 woensdag en 
24 donderdag – landbouwtelling op orde van den Burgemeester – 

meegeteld voor klasdagen. 

 
Maand mei 1941 

Geen klas op 17 mei 1941 – Biddag Ledeberg. O.L.VH. Hemelvaart 

22 mei. Kermis te Pamel 26 mei maandag. 
Van 19 mei tot 24, geen klas. Onderwijzend personeel heeft de land-

bouwtelling moeten doen. 

 
Juni 

Op 9 juni geen klas . 2e kermis te Ledeberg. 

Op Sinksen en twee volgende dagen geen klas. 
Op 13 juni moet Mr. Wouters voor den raad van toezicht verschij-

nen. 
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Maandag 16 juni 1941 ¼ uur ‘ s morgens mondelinge verwittiging 

Mr. Barbé – ziek – kan geen klas doen. Schoolbestuurder doet klas. 
Wedde  te betalen aan den heer Hertveldt Paul. 

 61 Halve dagen aan 105 

 13 000 x 105 x 61/ 100 x 400 = 2081,625 fr. 
  Aandeel van Mr. Wouters 1/10 = 208,16 

Op 10 juni – bewijs van gemeenteoverheid binnen gestuurd als dat 

Mr. Hertveldt 61 halve dagen klas heeft gedaan als waarnemende 
leerkracht in vervanging van Mr. Wouters met ziekverlof. 

Talboone Jozef – klas gedaan van 18 juni 1941 tot 28 juni 1941 in 

totaal 17 halve dagen. 
 

Juli 1941 

Op dinsdag 15 juli – aanvang van het groot verlof 

  

 

Schooljaar 1941 – 1942 
 

Op 1 september 1941.  Aanvang der klassen. Al de onderwijzers zijn 

op post en de klassen beginnen om 9 uur. Verder wordt er overge-
gaan tot verdeeling der leerlingen in de verschillende klassen. Uit-

deeling van het schoolgerief in de verschillende schoolgroepen.  

Controleeren van de lijst der schoolplichtige leerlingen met of zonder 
van de afwezige en aanvulling der ontbrekende. Op 8 september 

O.L.V. geboorte is het geen klas. Op 9 september – doorlopend be-
zoek aan de klassen te Ledeberg. Ontbrekende gerief bezorgen. 

10 September. Bezoek aan de klas Mr. X. 

Klasboek niet ingevuld. Moeilijkheden met zijn thuis, bezoek aan de 
ouders van Mr. X. 

11 september. Doorloopend bezoek aan de klassen van Centrum. 

Opname der leerlingen voor maandelijksche  bedeling chocolat. 
12 september. Doorloopend bezoek te Poelk. 

13 september. Het groepeeren der leeringen per winkel erover wa-

kend aan den bevoorraadingsdienst in gemeentehuis. 
15 september.  Bezoek aan de klas van Mr. Leemans. Alles in orde. 

16 september.  Aanteekingen: Leerlingen die in aanmerking komen 

voor de schoolsoep. 
18 september. opgeven der jaarwedden van ieder lid van personeel, 

met betrek op het opmaken van de begrooting. 

19 september. Bestuursvergadering –  
Mededeeling Ministerie: Medewerking onderwijzend personeel. 

Mededeeling: verandering aan familie toeslag – de standplaatsver-

goeding. 
20 sep. Opmaken voor 2de maal lijsten aan o.k. voor Standplaatsver-

goeding. 
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22 sep: Bezoek aan de klas van juffrouw Van Saene. 

 Alles in orde – globaal leermethode. 
23 sep. Bezoek aan de klas Mr. Elpers – Rekenen- getallen van 1 

000 tot 10 000. Alles in orde. 

24 sep: Bezoek aan de klas van Mr. Van Laer had leesles; stand en 
trekvogels. Verkenning tafereelen uit geschiedenis – Teekening 

goed. Vergt te veel tijd 

25 september: Mr. Leemans doet geen klas voor familie redenen. 
26 september – Doorloopend bezoek aan de klassen te Poelk. Klacht 

gedrag op de school. 

27 sep. Ledeberg – Bezoek aan de eerwaarde Moeder en juf. 
Borginon, kwestie schoolsoep. 

29 september  Bezoek aan de klas Mr. Leemans. Klasboek en dag-

boek in orde. Bijzonder zorgen voor goede inademing 

 

30 september: Bezoek aan de klas van Mr. Y:  6de  jaar vereen-

voudigen der breuken. 5de j. leesles, Eigen strekking – meer oefe-
ning 

 

Oktober 1941 
Bezoek aan de klas M. Wauters – les lichamelijke opvoeding -orde 

oefeningen. 

Bestuurszaken. 
Kwestie schoolsoep – in al de klassen – doorloopend bezoek. 

Doorlopend bezoek – mededeeling – kant. opziener M. Baisier. 
Doorloopend bezoek – Afhalen uurroosters; Opmaken Kalender 

schooljaar 1941-1942. 

Bezoek aan de klas van Juffrouw van Saene: 1e jaar: met open boek, 
2e jaar: leesles gevolgd van Dieter - Alles in orde – Klasboek.  

Aanwezigheid register – Schrijfboeken verbeterd. Flinke les.  

13 okt.: Bestuurswerk. 
14 okt.: Bestuurswerk. 

15 okt.: Bezoek aan de klas van Mr. X. Rekenoefeningen voor beide 

afdeelingen samenstelling laagste afdeeling. Vermenigvuldigen hoog-
ste afdeeling – Geen verbetering 2e les Geschiedenis – Voorhistori-

sche tijden. Opmerkingen: Waarom beide afdeelingen rekenoefenin-

gen – en zonder verbeteren – Waarom nu nog les op historische tij-
den . De lessen waren absoluut niet voorbereid en zonder methode 

gegeven – geen uitslag. De schrijfboeken waren niet regelmatig ver-

beterd en er waren nog maar een paar opstellen gegeven. Het ver-
weer door Mr. X dat het abnormale tijden zijn is door mij niet aan-

vaard! 

16 okt.: Bestuurswerk. 

  



 

45 
 

18 okt.: Bestuurswerk – schoolsoep.  

Bezoek aan de klas van Mr. Y _ Rekenwerk – oefening op vermenig-
vuldigen. Leerlingen kenden de tafels niet – In ’t begin van school-

jaar – wenselijk zelfs in de 4e graad klas, de tafels van vermenigvul-

diging te herhalen. Laagste & hoogste afdeeling dictés oefening op 
dt – Voorbeelden gekozen waar ook werkwoorden in voorkomen. Van 

daar verwarring – klasboek in orde. 

23 okt. Vervanging. Mr. Wauters op het vredegerecht voor familie 
zaken. 

24 okt.: Bezoek aan de klas van Mr. XY. Laagste Afdeeling leerles – 

Hoogste Afdeling, rekenoefeningen uit rekenboek. _ Heel den voor-
middag. Daarna vertelling door een jongen. Hoe hebt ge uw donder-

dag namiddag doorgebracht (als voorbereiding van opstel). Klasboek 

te bondig ingevuld.  

 

 

 
 
Zo ging het eraan toe in de oude gemeenteschool van Pamel, al zullen de 
leerlingen wel getipt zijn geweest over de komst van de fotograaf, anders 

zouden ze in oorlogstijd niet zoo netjes zijn uitgedost.  
Achteraan staat meester Leopold Van Herreweghen. 
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Januari 1942 

 
15 januari 

Aanvang der klassen – 

Mr. Elpers moet examens afleggen van landbouw leeraar. Mr. 
Lujstermans staat in die klas als stagiaire. Ik verblijf heel den voor-

middag in de klas. 

16 januari 
Mededeelingen aan onderwijzerd personeel. Voormiddag, bezoek aan 

de klassen – vergadering van onderwijzend personeel mededeelin-

gen bespreking – van schrijven n° 12 over zangonderwijs Namiddag 
zelfde school te Poelk. 

17 januari 

Bezoek en vergadering oud p. Ledeberg,  ’s Namiddag goochel-

avond met leerlingen aanwezig. 

19 januari 

Bezoek aan de klas van Mr. Elpers met stagiaire Luystermans Jos. 
Lessen  Godsdienst H. Geschiedenis –Sammuel – Goede les 

Rekenen – Inoefening op het duizendtal. Samentellen en aftrekken. 

Namiddag Bezoek aan de klas van Mr. XY: Klasboek niet ingeschre-
ven, oorzaak, niet gegrond, temperatuur te laag. Leesles. Het liede-

ken van het gladde ijs van 2 1/2 Tot 3 ¼. Waarom zoo lang – toe-

passing van buiten leerend in de klas. Kan als huistaak gegeven 
worden. 

20 januari 
Inzamelen geld Winterhulp in de verschillende klassen. 

Gemeentehuis Bureel –inleveren der facturen – schoolboeken 

29 Donderdag  
Vervang Mr. Van Vaerenbergh, tram achteruit – 

Bezoek aan de klassen van Pamel – om te zien of alles in orde is. 

30 januari 
Uitdeeling chocolade – klassen te Poelk + bestuurswerk 

Bezoek aan de klas van Mr. Y. Onderwerp: zwakke sterke werkwoor-

den – schrijfwijze in verleden tijd. Zwakke ww. Zijn klank verwisse-
lende sterke ww. Zijn klankbehoudende ww.  Wat juist het tegen-

overgestelde is – verleden tijd van breien is breide en niet breed. De 

les van Mr. Y is niet voorbereid anders zou hij zulke verkeerde be-
grippen niet stellen. Mr. Y beweert het zoo in de Normaalschool van 

Nieuwland geleerd te hebben. 

Namiddag – invullen formulier – antwoord op mededeeling n° 18.In-
gevulde papieren naar schoolopziener dragen. 

31 januari 

Voormiddag: doorloopend bezoek  aan al de klassen. Afhalen  md. 4; 
schoolsoep, winterhulp. Namiddag, afmaken model 5 
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Februari 1942 

 
3 Februari: Klas gedaan – Doorloopend bezoek aan al de scholen –  

Mededeeling aan personeel van mededeelingen n° 14 bis. 

Vanaf 4 februari: Sluiting der klassen wegens het slechte weder. 
Voorloopig tot 10 februari 

16 februari: Heropenen der klassen. 

 
Paasverlof: Aanvang op 30 maart – Einde 12 april 

Maandag 13 april: Verwisseling personeel: Mr. De Douclier Cyriel 

neemt de klas over van Mr. Van Laer – Regeling dienst. 
’s Namiddags bezoek aan al de klassen – inlichtingen en gegevens 

van de mededeeling n° 21 – 22. 

Dinsdag 14 april: Inzamelen van de gegevens te Poelk voor mede-

deeling n°22.  ’s Namiddags vervanging van Mr. Wauters die om fa-

milie reden, verschijnen voor notaris belet is. 

Woensdag 15 april.  Doorloopend bezoek te Pamel – Inzamelen ge-
gevens.  ’s Namiddags bezoek ten huize van bij Van der Perre Ar-

nold, zoon komt ziek naar de school. 

Donderdag 16 april: Invullen vragenlijst – Mededeeling n°22. 
Vrijdag 17 april: Bezoek aan huis op den Zavel bij H. J. –  

wiens kinderen niet naar school komen – vader en moeder zijn uit  

werken meisje van 15 jaar alleen thuis, geen eten. 
Verdeeling chocolade  Poelk. 

Maandag 20 april: Bezoek aan de klas van Mr. X. Klasboek in orde. 
Rekenen, laagste afdeeling  - tijdrekening – waarop steunt de tijdre-

kening – draaiingen der aarde, niet aangegeven. ’s Namiddags door-

loopend bezoek aan klassen van Mr. Wauters & De Doncker 
Dinsdag 21 april: Bezoek aan de klas van Mr; Y. Allebei de afdeelin-

gen –rekenoefening: De oefening op hoogste afdeeling kon moeielijk 

schriftelijk gemaakt worden – Waarom niet mondeling. Moedertaal – 
Meervoud der woorden op ig– lessen gegeven zonder voorbereiding. 

Woensdag 22 april:  Doorloopend bezoek aan de klassen. Uitdeeling 

bladen – Schoolsoep. 
Donderdag 23 april: Afrekeningen maken – uitdeeling chocolade 

door Winterhulp –  Als mede afrekeningen schoolsoep maand april. 

Vrijdag 21 april: Bezoek aan de klas van juf. Van Saene Lezen & dic-
tee – klasboek alles in orde – puike klas. 

Zaterdag 25 april: Mr. Evenepoel om familiefeest vervangen – klas 

gedaan. 
Maandag 27 april: Doorloopend bezoek aan al de klassen –  uit-

deeling en verkoop van spelden ten voordeele van winterhulp. 

Dinsdag 28 april: Doorloopend bezoek aan al de klassen  - Inzame-
len van gelden verkoop van spelden. 

Woensdag 27 april: Bezoek aan de klas van Mr. XYZ– 1e jaar. Mr. 

XYZ houdt zich veel te lang bezig met 1 leerling – het uitleggen 
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duurt veel te lang – korte lessen met veel afwisseling – zorg en klas-

boek in orde. 
 

Donderdag 30 april: Doorloopend bezoek al de klassen – Verkoop 

der photo’s aan de schoolkinderen ter voordeele onzer krijgsgevan-
genen. 

 

Meimaand 1942 
Vrijdag 1 mei: Bezoek aan de klas van Mr. XYZ – leesles 2de  jaar 

gevolgd. Het dictee door de leerlingen eerst gemaakt en dan globaal 

verbeterd. De onderwijzer schrijft zelf op het bord bij verbetering De 
leerlingen blijven passief en schrijven af wanneer een leerling het 

dictee op het bord maakt. 

Zaterdag 2 mei: Afhalen  in al de klassen van het geld en lijsten van 

schoolsoep – opmaken der lijsten voor winterhulp en globaal over-

maken aan het plaatselijk comité. 

Maandag 4 mei: Bestuurswerk – Opmaken der betalingsstaten van 
Mr. De Doncker. Doen onderteken door burgemeester en onderwij-

zer. 

Dinsdag 5 mei: Vervanging Mr. Evenepoel – begrafenis van zijn oom. 
Woensdag 6 mei: Bezoek aan de klas van Mr. Leemans – Moeder-

taal.. 

Donderdag 7 mei: Bijeenkomst op het gemeentehuis, Maatregelen te 
nemen om het onderwijzend personeel te ontslaan van de landbouw 

telling van 15 mei. De plaatselijke politie zal in de huizen de tellin-
gen doen – Het schoolbestuur zal mede helpen. 

Vrijdag 8 mei: Bezoek aan de klas van Mr. Wauters – De Doncker – 

Evenepoel – doorloopend bezoek. 
Zaterdag 9 mei: Vervanging van Mr. Elpers die de lijkplechtigheden 

moet bijwonen te Gooik. 

Maandag 10 mei: Bijeenkomst ten gemeentehuize met de controleur 
der ravitailleering. Voorbereiding – landbouwtelling 

Dinsdag 11 mei: Vergadering te Pamel en Poelk van onderwijsperso-

neel – bespreking en mededeeling van schooltorzicht N° 23 tot 27. 
Woensdag 12 mei: Vergadering en bespreking met personeel van Le-

deberg. 

Vrijdag 15 mei: Bezoek aan de klas van juffrouw Van Saene, Reken-
les Metriekstelsel.- over de inhoudsmaten. Herhalingen 2e jaar. On-

derzoek van de tafels. Alles in orde – flinke onderwijzeres – de tafels 

zijn gekend. 
Zaterdag 16mei: Bezoek klas van Mr. ZYX – oefening op de tafels 

van vermenigvuldiging – ontbinding der producten. Niet één leerling 

aan het bord vragen om een heele reeks af te maken – de andere 
leerlingen blijven te passief. Gezamenlijk bewerken om de activiteit 

bij de leerlingen te behouden. Klasboek in orde. Bezoek ten huize bij 
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D.R.T, E.J. en B.L. Erbarmelijke toestand bij de twee eerstgenoem-

den is hongersnood – in ellende – voldoening gekregen bij B.L. 
18 mei tot 30 mei: Buiten een doorloopend bezoek opgeëist door de 

gemeente voor de telling. 

 
Juni 1942: Geholpen aan de landbouwtelling.  

30 juni – Experimenteel onderzoek gedaan over rekenen in de klas-

sen van juff. De Boitselier, Mr. Elpers en Mr. Van Herreweghen.  
Bezoek gebracht aan de klas van Mr. YZ. Laat de kinderen niet aan 

het bord komen. Gewoonlijk slecht beeld. 

   
Juli 1942: Testproeven afgenomen in al de klassen.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Met deze mededeling besluit meester Staels zijn notities in dit 

boekje. Aan de hand van deze gegevens konden we bijna vijf jaar 

zijn werkzaamheden volgen. We kunnen er ook uit afleiden dat 
hij zijn taak als schoolbestuurder ernstig opnam. Hij eiste ook van 

zijn lerarenkorps inzet en discipline. Zijn frequente klasbezoeken 

resulteerden soms in heel kritische opmerkingen. Maar tegelijk 
gaf hij ook aanwijzingen en bemoedigingen. Hij toont ook op-

rechte empathie voor zijn personeel. Wanneer een jonge leer-

kracht worstelt met familiale problemen gaat hij bemiddelen met 
de ouders. Ook voor de schrijnende toestand waarin sommige van 

zijn leerlingen verkeren, heeft hij aandacht. Hij gaat zich ter 

plaatse vergewissen van de toestand en zorgt ervoor dat de men-
sen in contact worden gebracht met ondersteunende instanties.  

Regelmatig kun je tussen de lijnen ook lezen dat de school maat-
regelen worden opgelegd door de bezetter. De bewoordingen 

waarmee hij deze dictaten noteert, zijn weliswaar voorzichtig, 

maar geven toch aan dat ze niet echt op veel enthousiasme van 
het schoolhoofd moeten rekenen.  

We veronderstellen dat Jozef Staels het vervolg van zijn loop-

baan nieuwe dagboeken heeft volgeschreven. Toch heeft hij dit 

bewuste dagboek ook nog tot begin jaren vijftig gebruikt om 

aantekeningen te maken over de familiale toestand van zijn 

leerkrachten. Die gegevens hebben we niet in deze uitgave op-

genomen omdat ze enerzijds nogal persoonlijk zijn en omdat ze 

anderzijds niets bij dragen tot de biografie van Jozef Staels.  
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Een druk bestaan 
 
1945. De kanonnen zwijgen, het puin wordt geruimd en de mensen 

proberen de draad van het leven weer op te nemen. Ook het Pamelse 

onderwijs maakt zich op om de grote stap voorwaarts te zetten. Ze 

hebben daarvoor de geschikte schipper aan het roer. Meester Staels 

heeft in het dorp intussen zo’n reputatie van deugdelijkheid en erudi-

tie, dat hij bij iedereen groot respect geniet. Met zijn rijzige gestalte 

en zijn retorisch talent is hij een van de meest charismatische mensen 

in de gemeente. Hoewel hij niet rechtstreeks in de politiek stapt, heeft 

hij onbetwistbaar grote invloed uitgeoefend. Onderstaande foto is hier 

een symbool van. Dit beeld is genomen voor het kasteel Puttenberg. 

Het is de verzamelde gemeenteraad met één buitenstaander. Maar hij 

staat dan wel op de eerste rij, op dezelfde hoogte als de burgemees-

ter… 

 

Vlnr: De Vidts, Schouckens, Roosens, burgemeester De Schepper, Covens, 

Vanderschueren, Bogaert, Staels, Elpers, Segers en Beyl. 

 

‘Stoljs’ is bij veel zaken nauw of ten minste op een afstand betrokken. 

Hij had dan ook een uitgebreide interesse en een aangeboren talent 

voor heel wat zaken. Wij geven enkele voorbeelden… 
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Wanneer Jozef Staels een opdracht op zich nam, dan moest alles tot 

in de puntjes worden uitgevoerd. Een onderwijzer moest een voor-

beeld zijn in alles. Met de klas een uitstap maken naar de Dender? 

Niet zonder de leerlingen eerst te tonen hoe het moet… 

 

 
 

Vóór hij aan iets begon wou hij er ook helemaal het fijne van weten, 

een initiatie of een opleiding volgen was voor hem een doodgewone 

zaak. Zo had hij al kort na zijn af-

studeren in Sint-Niklaas een di-

ploma behaald bij het Rode 

Kruis. Toen hij overal in de om-

trek gevraagd werd om lezingen 

te geven over nieuwe landbouw-

methoden, ging hij een cursus 

volgen die hem het diploma ople-

verde van ‘Staatslandbouw-

voordrachtgever’. De landbouw 

was overigens een van zijn gelief-

koosde terreinen. Hij was de 

grote bezieler van de Boeren-

gilde ‘Pamel-Poelk. 
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Er wordt wel eens gedacht dat in het begin 

van vorige eeuw in onze streek weinig of 

geen studenten waren, maar wanneer we er 

het verslagboek van het Katholiek Vlaamsch 

Studentegild Pamel op naslaan, dan zien we 

daar verrassen veel dorpsgenoten in ver-

meld staan. In 1926 werd Karel Van Cauwe-

laert (toen 22 jaar) voorzitter van het ge-

nootschap. In het verslag van ‘schrijver’ 

(=secretaris) Gerard Kestens lezen we dat 

Jozef Staels hen toen het gebruik aanbood van lokalen in ‘zijn’ nieuwe 

Poelkse school. De studentenbond zou er jaren vergaderen. 

 
 

Uit de notities van Gerard Van Herreweghen leren we dan weer dat hij 

de studentenbond regelmatig toesprak. Dat dit tot ieders tevreden-

heid was, blijkt uit dit verslag:  
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Jozef Staels kreeg ook vanuit verschillende instanties officiële blijken 

van waardering. We geven er hier een paar mee uit 1947 en 1948. 
 

 
 



 

54 
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Nog tijdens zijn loopbaan ontvangt hij al een lovende brief van de 

verantwoordelijke voor het schooltoezicht: 
 

 
 
 

  

Geachte heer Bestuurder, Hier is 

de officiële erkenning van uw 
lange jaren, trouwe, enthousi-

aste en ijvervolle toewijding aan 
het onderwijs. Het is slechts een 

uiterlijke blijk – en dan nog zon-
der metaal – maar laat het de 

veruitwendiging zijn van de 
dankbare gevoelens die onbe-

twistbaar in vele generaties Pa-
melse jonge mensen te kloppen 

liggen. Uw werk is er een dat 

moet erkend worden, niet wan-
neer u weggaat, maar terwijl u 

er nog zijt. 
Laat mij u dankzeggen voor al 

dezen die het niet kunnen of wil-
len. 

Met oprecht gemoed dank ik u, 
niet alleen omdat u de kracht 

hebt gehad zo lang te kunnen 
blijven, maar ons die innige 

jonge liefde tot de jeugd en dit 
blijvend enthousiasme dat u jon-

ger maakt dan vele onzer twin-
tigjarigen, en, helaas nog voor 

zeer vele jongeren een spoorslag 

moet zijn om niet alle idealen te 
laten vervlieden. 

Hartelijk gefeliciteerd, Heer Be-

stuurder, en nog vele jaren. 
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Rust 
 

Ook voor de onvermoeibare mieëster Stolsj kwam er een dag waarop 

hij de fakkel zou doorgeven. Toen in 1937 de gerespecteerde hoofd-
onderwijzer Cyriel Van Herreweghen zijn opdracht als schoolhoofd af-

rondde, was er in de gemeente niemand die eraan twijfelde dat de 

getalenteerde en ijverige Jozef Staels de ideale opvolger zou zijn. Hij 
heeft het vertrouwen niet beschaamd, integendeel!  

De kaarten lagen in 1951 blijkbaar wat anders. Op de website ‘Roos-

daal van A tot Z’ (de belangrijke informatiebron waaraan we vaak de 
ons aangereikte gegevens hebben getoetst) omschrijft Hubert De 

Bolle het heel diplomatisch: “Was het, gezien de band met enkele 

‘Woestijnse’ families (waartoe hij ook behoorde) met de plaatselijke 
politiek, gedeeltelijk althans een politieke benoeming?” 

Hoe dan ook, ‘meester Pol’ heeft zijn opdracht zeer ter harte geno-

men. De aandacht voor muzische en lichamelijke opvoeding waren een 
belangrijk kenmerk tijdens zijn beleidsperiode. 

 

In hoeverre Jozef Staels zich heeft ingelaten met de keuze van zijn 

opvolger, daarover blijven we in het ongewisse. Jozef had zich de 

voorbije jaren wel al het hoofd gebroken over hoe en waar hij van zijn 

welverdiende rust zou genieten. Hij had een duidelijk omschreven 

droom. Hij had een stuk grond gekocht van een kleine hectare op de 

plaats waar de Molenstraat 

kruist met de Gasthuis-

straat, tegenover de molen 

van de Pauselijke Zouaaf. 

Vanop het grote perceel had 

je een uniek uitzicht op de 

Dendervallei. Daar wou hij 

een woning bouwen met een 

kleine boerderij, zo zou hij 

zijn passie voor de land-

bouw in alle rust kunnen be-

oefenen en kon hij ook zijn 

sociaal-cultureel leven blijven 

voortzetten. 

Jozef kende een architect in de Brigade Pironlaan in Molenbeek en die 

bouwmeester tekende het droomhuis voor de toen bijna gepensio-
neerde onderwijzer: een modern landhuis met alle comfort, maar ook 

met stalling voor een paard, een koe, een paar varkens en een neer-

hof.  
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Vanuit twee hoeken rezen er echter grote bezwaren. De hogere over-

heid maakte bezwaren tegen het verlenen van een bouwvergunning 

op landschappelijk waardevol gebied. Maar nog grotere weerstand 
kwam er van zijn echtgenote. Zij had het naar verluidt niet zo begre-

pen op Pamel. Wanneer de opdracht van haar man erop zat, wou ze 

zo vlug mogelijk verhuizen naar Aalst. Hoezeer Jozef en zijn zoon 
Frans ook aandrongen, Serafine zette haar wil door. Aan de 

Ninoofsesteenweg werden de valiezen gevuld, enkele weken later 

kwamen Blondine Muylaert en Pol Elpers de schoolmeesterswoning 
betrekken. 

Waarschijnlijk heeft Jozef Staels in zijn nieuwe Aalsterse stek op on-

bewaakte momenten de plannen nog eens opengevouwen. Hij heeft 
ze nooit verbrand, want ze kwamen terecht in de bundel die kleinzoon 

Filip ons bezorgde. Het perceel landbouwgrond bleef tot voor enkele 

jaren familiebezit. Uiteindelijk heeft een Pamelse familie het aange-
kocht en laat een neef er rijkelijk gewassen op groeien.  
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De weg van alle leven 
 

Tijdens de winter van ’58-’59 kreeg Jozef last van een zwelling onder-
aan de hals. De diagnose van de dokter was ‘een goiter’ (in de medi-

sche wereld naar verluidt ook een ‘struma’ of een ‘kropgezwel’ ge-

noemd). “Geen probleem” had de arts gezegd “we gaan dat even gauw 
wegnemen”. 

Hij liet zijn zoon Frans weten: “ik moet binnen in het ziekenhuis van 

Aalst voor een kleine ingreep. Maak u geen zorgen, binnen een week 
ben ik weer thuis”. Het was één van zijn weinige vergissingen, op 10 

februari zou meester Staels niet meer uit zijn narcose ontwaken. 

 
Twee dagen later stapelde de 

bewolking zich donker op boven 

de statige Sint-Martinuskerk in 
Aalst. De thermometer klom die 

dag nauwelijks boven het vries-

punt. Onder de gotische gewel-
ven werden de kerkgangers be-

vangen door de kilte van de win-
terdag en door het verdriet om 

het te vroeg heengaan van hun 

vriend en verwant, Jozef Staels. 
Maar Pamel was hem in die acht 

jaar sinds zijn vertrek niet ver-

geten. Een flinke delegatie had 
zich naar Aalst begeven om de 

uitvaartdienst bij te wonen. Na-

dien zakte de droeve stoet af 
naar het Pamelse kerkhof aan de 

Dender.  

Pamels Schepen van Onderwijs, 
Senator Karel Van Cauwelaert 

hield sprak er een emotionele 

lijkrede uit. Tijdens de tien mi-
nuten durende toespraak zullen 

de toehoorders wel verkleumd 

hebben staan luisteren, maar de 
gloedvolle woorden waren zo 

hartverwarmend dat de bijtende 

kou even werd vergeten. Hier 
volgt de integrale tekst: 

  

 
Knipsel uit ‘Het Volk’ van 13 februari 1959 
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Reeds van de eerste maanden af van 
zijn optreden in het onderwijs dezer 

gemeente was het duidelijk dat hij 
geen gewone leerkracht was. Zijn 

toewijding, zijn begaafdheid en zijn 

dynamisme trokken onmiddellijk de 
aandacht van het gemeentebestuur 

en van de bevolking op hem. Ook 

werd hij reeds in 1924 bevorderd tot 
schoolhoofd en wanneer hij 14 jaar 

later, in 1938, nadat het gemeente-

lijk onderwijs en belangrijke uitbrei-
ding had genomen, werd bevorderd 

tot schoolbestuurder, dan was dat niet alleen gerechtvaardigd omdat 

hij ontegensprekelijk  de meest vooraanstaande leerkracht dezer ge-
meente gebleken was, maar omdat ook de uitbreiding welke aan het 

gemeentelijk onderwijs gegeven was geworden voor een groot deel 

zijn werk was. Dikwijls heb ik mogen vaststellen dat allen die zijn 
leerlingen zijn geweest een dankbare en achtingsvolle herinnering aan 

hem hebben bewaard. Doch, zijn vormende invloed beperkte zich niet 

tot zijn leerlingen; ook de andere leerkrachten der gemeente onder-
gingen zijn dynamische invloed, die zich trouwens heeft uitgestrekt 

tot vele van zijn jongere collega’s der omliggende gemeenten.  

Achtbare familieleden, 

Het is voor het gemeentebestuur van Pamel een 

droevige maar duurbare plicht hier een laatste 

hulde te brengen aan de nagedachtenis van ere-
schoolbestuurder Jozef Staels, vooraleer zijn 

stoffelijk overschot wordt toevertrouwd aan dit 

kerkhof dat hij tot zijn laatste rustplaats had ge-
kozen, als ’t ware om voor altijd terug te keren 

tussen deze bevolking aan dewelke hij gedu-

rende meer dan 30 jaren de beste krachten van 
zijn geest en zijn hart heeft geschonken.  

Het is nu meer dan 40 jaar geleden, on het jaar 

1911 dat de heer Jozef Staels te Pamel tot on-
derwijzer werd benoemd aan de gemeente-

school. 
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Hij genoot de achting en het vertrouwen van al degenen die de gele-

genheid gehad hebben met hem samen te werken of met hem vriend-
schapsbetrekkingen te onderhouden. 

Zijn gezag en zijn invloed gingen echter verder nog dan zijn taak in 

het onderwijs. Vooral in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog 
heeft hij op sociaal en kultureel gebied hier te Pamel en in de streek 

baanbrekend werk verricht. Hij voelde zich niet alleen ambtenaar de-

zer gemeente; hij stond werkelijk in de dienst van de bevolking. Hij 
was niet alleen de man die zich verplicht achtte zich op correcte en 

voorbeeldige wijze van zijn onderwijstaak te kwijten, hij had de over-

tuiging dat hij in zijne omgeving een Vlaamse kulturele en een sociale 
rol had te spelen. En hij heeft dit steeds gedaan met een onverwoest-

baar idealisme tegen hetwelk de jaren en de onvermijdelijke beproe-

vingen van het leven niets vermochten. Ik behoor tot diegenen die de 

gelegenheid gehad hebben, nu zowat 35 jaar geleden – ik was toen 

nog student- enkele spreekbeurten te houden samen met de toen nog 

jonge hoofdonderwijzer Jozef Staels; en ik zal steeds de herinnering 
bewaren aan zijn gloedvolle welsprekendheid, aan zijn geestdriftig 

idealisme en aan zijn diepe verknochtheid aan de Vlaamse volksbe-

langen. Alleen zij die de diepe ontreddering van ons Vlaamse volk in 
de eerste jaren na 1918 hebben beleefd, kunnen beseffen welk reus-

achtig werk van bewustmaking, wederopvoeding en organisatie op elk 

gebied toen werd verricht door een beperkte schaar van jonge 
Vlaamse intellectuelen. Tot die schare heeft de heer Jozef Staels be-

hoord hier te Pamel en in onze streek. Hij heeft in zijn leven veel 
diensten bewezen aan de gemeenschap, maar, in mijn ogen is de 

voortrekkersrol waarop ik zoëven heb gewezen de grote verdienste 

van zijn leven geweest; en ik weet dat hij er zelf ook zo over oor-
deelde. 

Het is dan ook niet alleen in de naam ven het gemeentebestuur en in 

zijne hoedanigheid van schoolbestuurder dat ik hem vandaag de laat-
ste hulde onzer dankbaarheid breng, ik breng hem ook de hulde der 

diepe achting van allen die op sociaal en Vlaams kultureel gebied, vele 

jaren geleden, zijn medestrijders en zijn vrienden zijn geweest, in die 
tijden dat er niet alleen idealisme doch ook moed en zelfopoffering 

vereist was om Vlaming en democraat te zijn. 

 
Achtbare familieleden, de hulde welke het gemeentebestuur hier 

brengt aan de nagedachtenis van uw dierbare overledene is werkelijk 

de hulde van de ganse gemeente. De nagedachtenis van Jozef Staels 
zal nog vele jaren met eerbied en sympathie te Pamel bewaard worden 

en zijn graf zal voor allen de laatste rustplaats zijn van een goede 

vriend. Moge dit u een troost wezen in uw smart. Hij is weggegaan, 
veel vroeger dan zijn sterk gestel en zijn nooit falende werkkracht 

toelieten te verhopen.  
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Maar zijn leven is rijk geweest aan vele verdiensten en nog lang zal 

deze gemeente de weldoende invloed ondervinden van al wat hij hier 
gepresteerd heeft gedurende 33 jaren. 

Gij hebt hem te zeer lief gehad en wij hebben te veel achting en sym-

pathie voor hem gekoesterd dan dat dit laatste afscheid geen smarte-
lijk ogenblik zou wezen. Maar eigenlijk is het onze plicht vandaag en 

op deze plaats God te danken die hem heeft hem geschonken had aan 

zijn familie en aan deze gemeente en die hem toegelaten heeft gedu-
rende zovele jaren zijn familie en de gemeenschap te dienen met zijn 

grote begaafdheid, met zijn uitzonderlijke werkkracht en die edelmoe-

dige genegenheid waarvan de herinnering ons zal bijblijven. 
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Epiloog 
 

Het was dus de uitdrukkelijke wens van Jozef Staels dat hij zou begraven 

worden in het dorp waar hij zo mee vergroeid was geraakt. Intussen is er 
veel water door de Dender gevloeid en is het Pamel van toen meegedreven 

op de stroom van de moderniteit. Hieraan kunnen heimwee of dierbare 

herinneringen niets veranderen. Ook het feit dat nauwelijks nog iemand 
zich de faam of de naam van mieëster Stoljs herinnert, kan men niemand 

kwalijk nemen. Tenzij de mensen die zich bezig houden met het erfgoed 

deze kans onbenut zouden hebben gelaten. Dat deden wij dus niet. Erf-
goed Rausa heeft daarom met veel voldoening deze publicatie gereali-

seerd. Hopelijk hebben wij hiermee deze illustere bewoner van ons dorp 

toch voor een tijd van de vergetelheid gered.  
We willen hierbij vermelden dat we bij het samenstellen van deze bundel 

konden rekenen op de genealogische hulp van Günther De Mel, op het 

noeste digitaliseringswerk van Jozef Van Langenhove, de historische ge-
gevens van Hubert De Bolle en het redactionele werk van Kristien He-

meryckx en Bart Caulier. Maar deze biografie zou nooit kunnen zijn sa-

mengesteld zonder de onmisbare hulp van Kristien en Filip Staels. Het 
waren de verhalen (die hun vader op het einde van zijn leven steeds vaker 

en vaker en altijd opnieuw vertelde) die Filip heeft opgetekend en ons als 
geestelijk testament van hun vader en grootvader heeft doorgegeven. Ook 

hun nicht Alice Coomans zijn we veel dankbaarheid verschuldigd voor de 

warme getuigenis over haar oom Jozef en haar neef Frans.  
 

De zoon van meester Staels 

verdient dan ook postuum dat 
wij hem op de voorlaatste 

bladzijde afbeelden terwijl hij 

klinkt op het schone leven. 
Neen, dit is niet voor de kerk 

van Pamel, maar wel op het 

terras van ’t Apostelken, een 
gezellige kroeg tegenover de 

kerk van Mijlbeek (Aalst) gete-

kend door Julius Goethals, de 
architect die ook de Pamelse 

Sint-Gaugericuskeerk heeft 

ontworpen. 
Laten wij dus ten slotte klinken 

op de gedachtenis van ons al-

ler mieëster Stolsj! 
 

Walter Evenepoel 

Zomer 2022 
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Meester Staels 
 

Walter Evenepoel 

ERFGOED RAUSA 

 


