
14 km 9 stopplaatsen Markt Oedelem 1 à 2 uur

Oedelem tijdens de 
Eerste Wereldoorlog

Wandeling in het centrum
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Voorwoord

Ik neem je mee….
100 jaar geleden naar Oedelem: anno 1914.

Hoe een dorp een oorlog heeft beleefd, ondergaan en verwerkt. Oorlog door de ogen 
van een kind, jongeling, ouder, soldaat.
Elke persoon met zijn beleving van angst, onrust, hoop, vernedering, teleurstelling, op-
winding, woede en tal van andere gevoelens.
Vragend voor wie, wat of waarom ?

In een oorlog is niets wat het lijkt. Vrijheid is het hoogste goed: vrijheid om je eigen 
keuzes te maken. De vrijheid te hebben om je op je eigen manier te ontwikkelen en 
te bouwen aan een samenleving waar respect  voor vrijheid en integriteit hoog in het 
vaandel wordt gedragen.

Deze erfgoedwandelingen zijn van onschatbare waarde. Ze vertellen een gedeeld ver-
haal van een dorp. Zo krijgen we inzicht in onze lokale geschiedenis, in ons verleden als 
individu en als gemeenschap. 

Burgemeester           Schepen van Erfgoed
Johan De Rycke                                                               Barbara Vandenbrande
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Algemene informatie

De wandeling verkent het Oedelem van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de periode 1914-
1918 was Oedelem bezet gebied in handen van de Duitsers. Men moest gehoorzamen 
aan die Duitse bezetter. Oorspronkelijk werd Oedelem ingedeeld als “Etappenkomman-
dantur” en viel het onder de bevoegdheid van Beernem. Vanaf augustus 1917 kreeg 
Oedelem een eigen “Ortskommandantur”. In die “Kommandantur” werden beslissin-
gen genomen voor Oedelem, Sijsele en gedeeltelijk ook Moerbrugge. In de gemeente 
Oedelem waren ook heel wat Duitse soldaten ingekwartierd, vaak op rust van het front.

Brandweer tijdens de Eerste Wereldoorlog 
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld 

Wegwijzer:
We starten aan het huis Norbert Fonteyne die als  

kind de Groote Oorlog heeft meegemaakt. 
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Stopplaats 1: 

Huis Norbert Fonteyne

Op 4 augustus 1914 trekt het Duitse leger België binnen. Een paar dagen voordien be-
gon de mobilisatie, jonge Oedelemse mannen werden opgeroepen om strijd te leveren. 
De Oedelemnaars volgen het nieuws in de kranten en wachten bang af. Het Duitse leger 
rukt verder op en op 14 oktober zal ook Oedelem ingenomen worden door het Duitse 
leger. Norbert Fonteyne11 woonde in dit hoekhuis en was 9 jaar bij het begin van de 
oorlog. Hij vertelt ons het volgende over die bange momenten vlak voor de inval.

Het is dinsdag 13 okt 1914. Vader August Fonteyne roept: “Haal alle kafzakken van de 
zolder. Vanaf nu slapen we allemaal beneden. En als er geschoten wordt, vluchten we 
naar de kelder, naar de kelder onder Muyle’s stokerij, op ’t achterhoekske van ’t huis.” 
Die nacht zelf gebeurde niets merkwaardigs. Vroeg in de morgen komt een fietser ver-
tellen dat de Duitsers vorige nacht in de bossen aan den Hoorn hadden gebivakkeerd 
en dat er nu een enorm leger aan soldaten en voertuigen op weg is naar het dorp.  
D’ eerste Duitsers die we op de platse zien, zijn wielrijders en paardenvolk met lange 
grijze mantels. ’t Dorp wemelt nu van de soldaten…

1 Nobert Fonteyne (16 december 1904, Oedelem - 7 juni 1938, Veldegem) was een Belgische schrijver en onderwijzer.

Duitse soldaten op de Markt in Oedelem 
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Sla de Bruggestraat rechts in en sla de eerste straat links 

in. Volg de Beekstraat en wandel een lang eind tot je aan je 

linkerkant een rondboog ziet naast het huis met nummer 67. 

Sla het wandelpad in en sla bij de splitsing rechtsaf en wandel 

tot aan de kapel.

Foto van Norbert Fonteyne als kind
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Stopplaats 2: 

Govaerts kapel
De stoet van wel meer dan 100 Oedelemnaars komt aan bij 
de Bedevaartskapel. De gebeden die ze prevelen weerklin-
ken op deze serene plaats. Onder hen zijn er veel vrouwen en 
kinderen die bidden voor een behouden thuiskomst van het 
manvolk dat moet gaan vechten tegen de Duitsers. Dag na 
dag legt de stoet dezelfde weg af, van de kerk naar de kapel, 
in de hoop dat iemand hun gebeden zal aanhoren.

Govaerts kapel, in de volksmond Bedevaartskapel ge-
noemd, werd aan het begin van de oorlog dagelijks bezocht 
om een antwoord te bieden op de angst voor de oorlog en 
de onzekerheid die onder de bevolking van Oedelem aan-
wezig was. De kapel werd gebouwd door de familie Govaert 
in 1884 in neogotische stijl en is niet zichtbaar vanop straat, 
veel Oedelemnaars lopen er vaak nietsvermoedend voorbij. 
Momenteel zie je ook een ommegang rond de kapel, die 
vermoedelijk rond de Tweede Wereldoorlog een plaats heeft 
gekregen. Als je verder wandelt, dan zal je nog een andere 
kapel tegenkomen, namelijk Raes’ kapel. Die kapel kwam in 
1914 tot stand, enerzijds vanuit dezelfde oorlogsdevotie die 

Govaerts kapel zo populair maakte, en anderzijds vanuit de rivaliteit tussen de familie 
Govaert en de familie Raes.

Wegwijzer:
Keer een paar stappen terug, sla rechtsaf en wandel langs de 

akker. Aan het eind van de weg sla je rechtsaf. Aan de grote 

baan sla je linksaf. Daarna sla je de eerste straat rechtsaf. 

Stop aan het straatnaambord.
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Stopplaats 3: 

Norbert Fonteynestraat

Deze straat werd genoemd naar de bekende Oedelemse 
auteur, Norbert Fonteyne. Het ouderlijke huis van Fontey-
ne staat op de Markt. Hij werd geboren in 1904 en over-
leed in 1938. Postuum verscheen het belangrijkste werk 
van Norbert Fonteyne, ‘Kinderjaren’. Daarin vertelt hij over 
zijn jeugdherinneringen in Oedelem tijdens de Eerste We-
reldoorlog. Uit die herinnering blijkt dat, door gebrek aan 
school, veel kinderen de straat afschuimden en kwajongens- 
streken uithaalden.

Sinds de aanvang van de oorlog in augustus 1914 was er in 
Oedelem heel weinig school. De klassen waren bezet met 
Duitsers. Ze verbleven niet enkel in de school, maar ook in 

de patronaatzaal langs d’Hoogte, in de hangaars van de steenoven en in schuren bij de 
boeren. De kwartieren van soldaten waren geliefkoosde pleisterplaatsen voor de straat-
lopende kinderen. Soms tot ongenoegen van de Duitse overheid die van de plaatselijke 
politie eiste dat ze zou optreden. ’t Was voor de platsejeugd één grote vakantie. 

Fonteyne: In een troepenkwartier hadden we een 
ransel opengerukt en er rolde een pak schunnige 
foto’s uit: naakte vrouwen in grof zinnelijke posen, 
rijk verscheiden koppelingen en erotische praktij-
ken.  Ze blijven maandenlang in onze zakken zitten 
en als een groep meisjes in zicht komt, halen we 
die dan boven om ze onder hun neus te duwen. 

Kind 1: Hey Achiel, kijk eens wat ik heb!

Kind 2: Wauw!

Kind 1: Haha, tis een boekje dat ik gevonden 

heb bij de Duitse soldaten in hun barakken.

Kind 2: Ooh, er staat een blote madam op!

Kind 1: Hahahaha!
© Edelhart Matthys

Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Wegwijzer:
Wandel in de Norbert Fonteynestraat tot aan eenT-kruispunt en sla 

linksaf. Direct rechts volg je een wandelpad. Daarna volg je de weg 

(rechts) en op het einde ga je linksaf. Voor de voetbalvelden sla je 

linksaf. Aan het einde van het pad sla rechtsaf. Voorbij de Chirolokalen, 

door het bosje, langs het voetbalveld. Linksaf naar de Bruggestraat. Sla 

rechtsaf en wandel tot aan het klooster in de Bruggestraat.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 4: 

Klooster

Hier voor je zie je het nieuwe klooster, dat vandaag een basisschool is. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog stond ook aan de overkant een deel van het klooster met een oudeman-
nenhuis. In die periode was de refter van het klooster omgevormd tot ziekenzaal.

Raymond en zijn zoon Seppen komen buiten uit het klooster. “Seppen, heb je ’t gezien? 
Al die Duitse soldaten in ’t klooster? Ze kwamen juist van ’t front om uit te rusten. ’t Lijken 
wel beesten, verwilderd, vuil, mager, helemaal onder de luizen en met een wazige blik. 
Gelukkig had die Duitse doktoor tijd om jou te helpen. Die zalf zal wel helpen tegen ’t 
schurft in je haar. Hopelijk kan die doktoor de Duitse soldaten ook verlossen van hun 
luizen.” 

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld



11

Wegwijzer:
Keer een paar stappen terug en sla schuin rechtsaf de J. 

Creytensstraat in richting parochiaal centrum. Op het eind van 

de straat zie je aan je linkerkant een wit huis. Stop daar.

De refter van de zusters was omgevormd tot 
ziekenzaal en in de kelders van ’t klooster werd 
dagelijks “Krankenphlege” gehouden. De Duitse 
dokter die samen met enkele “Sanitäter” voor de 
verzorging van de Duitse zieken en gewonden 
instond, was gespecialiseerd in huidziekten. In 
die periode hadden bijzonder veel kinderen een 
soort schurft op de hoofdhuid. De mensen noem-
den het “den distel in ’t haar”, een vieze ziekte 
die erg jeukte. Maar de Duitse dokter bezat een 
soort zalf die menig Oedelemnaar genas. Aan 
zuster Madeleine gaf hij de samenstelling van de 
zalf tegen ’t schurft en toonde hoe die moest ge-
bruikt worden. © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Klooster aan de overkant van de straat dat later afgebroken werd. 
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 5: 

Huis Govaert

Hier staan we voor het zogenaamde kasteelke Govaert. Charles Govaert was burge-
meester van Oedelem bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ook na de Duitse 
inval bleef Charles Govaert aan als burgemeester hoewel de macht de facto in handen 
was van de Duitse bezetters. 

Het is Kerstmis 1914. We hebben voor de eerste keer een kerstboom gezien achter ’t 
venster van Govaerts kasteelke waar ’t casino voor de Duitse officieren is. Het is mooi 
versierd daarbinnen met brandende kaarsen, met zilveren papierstroken en met kleur-
rijke kartonnen bollen. Een feeëriek beeld dat ons nog lang zou bijblijven.  

Edelhart Matthys vertelt over het belang van Weihnachten (Kerstmis) in Oedelem  
tijdens de Eerste Wereldoorlog (zie hiernaast). 

Wegwijzer:
Wandel richting de Markt tot aan restaurant/tea-room De Klimop. 

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Dat hadden ze in Oedelem nog nooit gezien. Sparren kenden ze 
natuurlijk wel, maar een kerstboom en een kerstboom versie-
ren hadden ze nog nooit gezien. Maar voor de Duitsers was 
Weihnachten natuurlijk een periode die ze zeker niet gingen 
laten passeren. Het begon al begin december, ze gingen overal 
in Beernem kleine sparren gaan kappen. Ieder kantonnement 
moest een kerstboom hebben en ook overal waar er groep-
jes soldaten gekazerneerd waren, mocht een kerstboom niet 
ontbreken. En ze versierden dat met een kaars, of wat strooien 
figuurtjes, kartonnen bollen, zilveren bandjes, enz. 
Maar de grootste kerstboom stond natuurlijk in het kasteelke 
van Govaert. Daar was het casino van de officieren, daar lagen 
er drie officieren op logement en daar stond de schoonste kerst-
boom. En dat was een heel grote, dezelfde die ongeveer in de 
kerk werd gezet met Weihnachten. Ze hadden daar vooraan het 
altaar een grote versierde kerstboom gezet aan de kerststal.
En het was groot feest! En natuurlijk hadden de kinderen van de 
platse zoiets nog nooit gezien. Ze gingen dan ook van achter het 
raam langs het gordijn kijken naar die schone kerstboom met al 
die lichtjes en kaarsen in kasteel Govaert. 
En op Weihnachten werd er natuurlijk ferm gevierd. Zelfs bij mijn 
vader thuis, in het café, die 11 jaar was toen. Daar stond ook 
een kerstboom. Er was een soldaat of tien aan het feesten en ze 
hadden een heel vat bier gedronken. En ze waren natuurlijk aan 
het zingen en zwabberen. Totdat mijn grootvader uit zijn bed 
klom en riep: “Als da hier nie verre gedoan is, gaak ne keer na 
de Kommandantur.” En het was op slag stil.
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Stopplaats 6: 

Kaiserliche Kommandantur

We kijken nu naar café Klimop. Het huis dat hier vroeger stond, was het huis van dokter 
Bockaert. Het was in dit huis dat de levering van eieren te Oedelem moest gebeuren. Van-
af augustus 1917 werd Oedelem een Kaiserliche Ortskommandantur en werd het huis van 
dokter Bockaert daartoe ingericht. Edelhart Matthys vertelt ons meer over de eierlevering 
(zie hiernaast). 

Wegwijzer:
Sla na het café de Knesselarestraat links in en stop aan het huis  

met nummer 13.

Huis dokter Bockaert - Kaiserlichte Ortskommandantur © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Paarden, koeien, varkens, het werd eigenlijk allemaal opgeëist. 
Tot aan de kippeneieren toe. Maar daar hadden ze ook iets op 
gevonden. Ze leverden op den duur alles dat een ei was, zelfs 
eiers die al bebroed waren en die natuurlijk stonken gelijk de 
pest bij het openbreken ervan. En op den duur ook de kalkeiers. 
Maar dat zagen ze wel snel. En daardoor zijn er heel wat boe-
tes uitgeschreven: niet genoeg eieren geleverd, slechte eieren 
geleverd, enz.
En de eiermarkt was in het huis van dokter Bockaert. Daar 
moesten ze geleverd worden bij Plasschaert. Dat was iemand 
die de commerce in eieren deed. Die wist hoeveel eieren er eerst 
aan het Duitse leger geleverd moesten worden waarna de rest 
dan verkocht mocht worden. De mensen kwamen het huis bin-
nen via een klein poortje langs de kant van de Knesselarestraat, 
ze leverden hun eieren af, kregen een bewijs en gingen weer 
buiten langs de grote poort op de markt. Dus ze konden de dans 
niet ontspringen: eens je binnen was, was je je eieren kwijt.

Markt Oedelem nog zonder bunker   © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 7: 

Kuiper Boey

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden heel wat restricties opgelegd aan herbergen en 
cafés. Vaak werden herbergen gesloten of waren ze enkel toegankelijk voor Duitse sol-
daten of officieren. De herberg van kuiper Boey, ook wel “het Nieuwe Huis” genoemd, 
was zo een “Kantine für Deutsche Offiziere”. Edelhart Matthys vertelt hier meer over (zie 
volgende pagina).

Ondertussen was er weeral een klein Duitske geboren. Te Oedelem op de platse werd 
al maanden achtereen een jonge dochter niet meer op straat gezien. Er werd al langer 
verteld dat ze in verwachting was van een Duits. 

Dat heel wat van die meisjes achteraf bij de bevrijding hard zullen worden aangepakt, 
leert de geschiedenis ons trouwens. In dit versliedje, lees je wat er met hen gedaan werd. 

Wegwijzer:
Wandel verder de Knesselarestraat door en sla de eerste straat  

linksaf. Wandel de Oudezakstraat af tot aan de ingang van de kerk.

Die slaven, ja, die sletsen,
Kregen seffens hunne straf.

’t Hielp geen praten, de soldaten
Sneden hulder schoon haar er af.

Laat die smotsen nu maar klotsen,
Al met hunnen rattekop.

Jongmans schuwt die valsche tinken,
Want ze stinken.

Ze verdienen geenen man. “Het Nieuw Huis”  
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Karel Boey had een café met de naam “Het nieuwe huis”. Dat 
was eigenlijk een nieuwbouw die daar juist voor de oorlog gezet 
was ter vervanging van een krot. En de kuiperij, de werkwinkel 
waar ze dus de kuipen maakten, was vanachter. 
Boey was een volkscafé, maar het was een serieuze streep door 
de rekening van de burgers toen de Duitsers hun hand erop 
legden waardoor ze niet meer mochten binnenkomen. Het café 
was vanaf dan enkel voor de Duitsers toegelaten.
Waarom was dat nu een volkscafé? En waarom ging er daar zo 
veel volk naartoe? Eén reden: de dochter. Dochter Flora. Ieder-
een in Oedelem kende Flora.
De Duitsers moeten daar zelf een piano binnengebracht hebben 
in dat café. Kuiper Boey was dus een danscafé. En de meisjes 
van errond, arbeidersdochters, het armste volk, gingen daar 
naartoe met de bedoeling om wat centen te verdienen of aan 
eten te geraken. 
Het café marcheerde dus goed, en de gasten van de platse 
waren geweldig jaloers dat ze daar niet mochten binnengaan en 
dat de Duitse vree veel succes hadden bij al dat “vrouwenvolk”. 
En dat was een doorn in het oog van de bevolking. Ze waren 
zo kwaad dat ze op Oedelem kermisse in september, tussen 
den donkeren en den klaren, de ruiten van het café ingeslagen 
hebben.
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Stopplaats 8: 

Kerk

Naast de kerk staat er een oorlogsmo-
nument om de gesneuvelde Oedelem-
naars te herdenken. Het monument 
werd ingehuldigd in 1920. De namen 
van de 28 gesneuvelde soldaten en de 
2 omgekomen verplicht tewerkgestel-
den uit Oedelem die het leven lieten 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, staan 
vereeuwigd op het monument. Na de 
Tweede Wereldoorlog diende dit mo-
nument ook om de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken. 
Elk jaar op 11 november worden er 
kransen neergelegd aan de voet van 
het monument.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Wandel terug naar de startplaats.  

Op de markt zie je de bunker. Stop daar. 

Gesneuvelde Oedelemnaars tijdens de Eerste Wereldoorlog  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

kerkplein Oedelem  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 9: 

Bunker

De bouw van de bunker is gehuld in mysterie. Uit een bewaard document van 17 juni 
1918 blijkt dat men een kiosk op de bunker aan het bouwen was. Die kiosk werd op de 
bunker geplaatst, vermoedelijk om de bunker te maskeren.

In een ander document van 6 augustus 1918 staat een verwijzing naar een betaling die 
gedaan werd voor de “Unterstand”, zoals de bunker ook genoemd werd. In het docu-
ment staat dat de betaling gebeurde voor “tekeningen, ontwerpen en de aanleg van een 
park”. Dat park is ook te zien op foto’s uit die periode. 
Maar waarom werd de bunker gebouwd? Dat is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk 
was het een schuilkelder die bescherming moest bieden tegen vliegaanvallen. 
Net na de Eerste Wereldoorlog braken de Oedelemnaars de kiosk op de bunker af. Ze 
wilden immers alle sporen van de Duitse bezetting verwijderen. Het lukte hen echter 
niet om de bunker te vernietigen, want die was te sterk en de vernietiging met springla-
ding zou schade toebrengen aan de omliggende woningen op de markt. Dus werd er in 
1923 besloten om er een nieuwe kiosk op te bouwen. 

De kiosk werd in 2011 afgebroken naar aanleiding van de heraanleg van de markt. 

Ontmanteling kiosk op de bunker  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Bunker met parkje   © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Deze wandeling kwam tot stand in opdracht 
van de gemeente Beernem en werd uitgewerkt 

door het expertisecentrum Onderwijsinnovatie – 
Erfgoededucatie van de katholieke hogeschool 

VIVES campus Tielt.

Deze wandeling verkent het Oedelem van 
de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de wan-
deling zien we welke gevolgen de oorlog 
en de bezetting hadden voor de inwoners 
van Oedelem.
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