
18 km 10 stopplaatsen Markt Oedelem 2 à 3 uur

Oedelem tijdens de 
Eerste Wereldoorlog

Wandeling ‘t Vliegend Paard
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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, opwin-
ding, 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 verhaal 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
Deze 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 “Etappen kommandantur” en 
viel het onder de bevoegdheid van Beernem. Vanaf augustus 1917 kreeg Oedelem een eigen 
“Ortskommandantur”. In die “Kommandantur” werden beslissingen genomen voor Oede-
lem, Sijsele en gedeeltelijk ook Moerbrugge. In de gemeente Oedelem waren ook heel wat 
Duitse soldaten ingekwartierd, vaak op rust van het front.

Wegwijzer:
We starten aan het Schepenhuys.

Duitse soldaten op de Markt in Oedelem  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 1: 

Schepenhuys
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hier het gemeentehuis en het meldeambt gevestigd. De 
oorlogsburgemeester zetelde in dit gemeentehuis.

Het is december 1916. In het Schepenhuys neemt burgemeester Govaert de post door. 
Er was een brief bij van Kommandant Rieder 1. “Verdikke, een boete van 1.000 mark! Die 
moet ik betalen omdat we die 65.000 kg rogge niet volledig geleverd hebben aan het 
station van Beernem. Blijkbaar waren ze met die 25.000 kg rogge niet content. We gaan 
moeten opletten met dat blauwen. Er hangen strenge straffen in de lucht. Doeme toch, 
we hebben al eens 3.000 mark moeten betalen voor die valse melding over de zwijnen-
stapel. Ze zoeken mij!”

1 De naam van de kommandant is moeilijk leesbaar. Het kan zowel Rieder als Reunert zijn.

Wegwijzer:
Wandel over de Markt en sla de Bruggestraat rechts in. 

Aan de rechterkant zie je Huis Maes.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 2: 

Huis Maes
We staan hier in de Bruggestraat ter hoogte van de nummers 6-8, 
voor het zogenaamde “Huis Maes” of “De Poermolen”. Het is een im-
posante herenwoning die sinds 2002 beschermd is als monument. 
Rond de gekasseide binnenkoer waren de fabrieksgebouwen van 
de voormalige melkerij “St.-Marie” gevestigd, daterend uit de jaren 
1930. De fabrieksgebouwen werden eind jaren 1990 gesloopt. De 
melkerij zelf bestond al sinds 1901 en werd opgericht door Henri 
Maes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leverde de melkerij aan de 

Duitsers. In 1915 leverde ze bijvoorbeeld wekelijks 1.900 kg boter aan de Duitse troepen.

Wegwijzer:
Wandel iets verder tot je aan je rechterkant het klooster ziet.
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© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 3: 

Klooster
Hier voor je zie je het 
nieuwe klooster, dat 
vandaag een basis-
school is. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 
stond ook aan de 
overkant een deel van 
het klooster met een 
oudemannenhuis . 
In het oudemannen-
huis werd er in 1917 
volkssoep bedeeld. 
Over de soep van ’t 

komiteit werd in die tijd een lied gezongen (zie hiernaast).

Eind 1914 was het duidelijk dat de oorlog niet zo spoedig ten einde zou lopen. De winter 
stond voor de deur en in vele gezinnen was er een tekort aan voedsel. Alles werd gerantsoe-
neerd, maar dat was niet voldoende. Twee hulporganisaties probeerden de tekorten verder 
op te vangen. The Commission for Relief in Belgium was verantwoordelijk voor de aankoop 
en het transport van levensmiddelen, vaak vanuit Amerika, die via Nederland tot in België 
raakten. Het Nationale Komiteit voor Hulp en Voeding verdeelde die goederen over het hele 
land en Noord-Frankrijk. Niettegenstaande de Duitsers beloofd hadden niets van deze levens-
middelen te zullen opeisen bleef het wantrouwen van de Britten vier jaar lang standhouden. In 
1916 was er ook een provinciaal hulp- en voedingscomité West-Vlaanderen dat ook Oedelem 
bevoorraadde. 

Dokter Medard Vandenberghe zegt tegen pastoor De Myttenaere die voorzitter was van de 
commissie: “Meneer pastoor, wat hebben we nu al allemaal gekocht voor de keuken van 
het oudemanhuis? Een fornuis, 350 teljoren en lepels, emmers, koolschoppen, koolbak-
ken, koteraar, aardappelschelders, pollepels, soeproerders en een zak balance.  Wat 
hebben we nu nog nodig?” 

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



Hé, wie gaat er mee om soep,
met nen ketel, met nen ketel?
Wij gaan allen mee om soep!
Ziet, we zijn nen helen troep!

Refrein:

De soep is goed!
Zij kan niet beter wezen.

De soep is goed!
Zij kan niet beter zijn.

Erwtensoep en bonensoep,
Soep met selder, soep met selder,

Soep van vleesch en been en jeugd
doen aan hongerlijders deugd.

[…]
Wie geeft troost en onderstand
Aan ’t beproefde Belgenland?

Amerika!
Het zij alom geprezen!

Amerika!
Het zal geprezen zijn!

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Bij het begin van de oorlog, 
toen de Duitse bevoorrading 
in grote hoeveelheden werd 
aangeleverd, gebeurde het 
wel eens dat Duitse soldaten 
een deel van hun maaltijd af-
stonden aan hongerige kinde-
ren.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Wegwijzer:
Wandel een heel stuk verder. Sla de tweede straat rechts in en 

loop rechtdoor de Zandgrachtstraat in. Aan de T-splitsing sla je 

de doodlopende straat links in. Wandel een heel stuk verder de 

grindweg op. Aan het eind van de weg steek je de grote baan over, 

wandel je rechtdoor en sla je de eerste straat rechtsaf. Volg aan 

de bocht de straat naar links tot aan het einde van de straat.

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

Herberg Het Vliegende Paard

Wegwijzer:
Draai een kwartslag naar links. Daar zie je het straatnaambord 

‘Vliegend Paard’. 

De herberg “Het Vliegende Paard” wordt circa 1100 voor het eerst vermeld. Op de kaart van 
het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) is op deze plaats reeds bebouwing opgetekend. 
Het gehucht is aangeduid als “Vilighent peert”. In 1636 bevinden zich op de site twee vrijstaan-
de breedhuizen met een bijhorende aangelegde tuin en boomgaard, “herberghe ‘t Vliegende 
Peirdt” genaamd. Ook op de kaart van Ferraris van 1777 staan er twee afzonderlijke woon-
huizen. In de Eerste Wereldoorlog werd er in de herberg een kamer met bureau ingericht. 
Daarvoor werd ook een militaire telegraaf- en telefoonlijn voorzien. Het was populair, zeker 
bij kinderen, om de telefoonlijnen te beschadigen. Een bericht werd aan de gevel van het Sche-
penhuys gehangen waarop stond dat wie de telefoonlijnen beschadigt, met de kogel wordt 
bestraft. 

kaart Ferraris 1777
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Je bevindt zich nu in de wijk die bekend staat on-
der de naam ‘t Vliegend Peerd’. In de Eerste We-
reldoorlog verenigden zich een aantal vrouwen uit 
deze wijk. Deze jonge vrouwen noemden zich “De 
sporters”.

Wegwijzer:
Keer terug in de straat van waar je kwam en kijk in de  

bocht links naar de bushalte.

“De sporters” zijn weer 
goed bezig. Ze gaan 
elke week minstens 
2 à 3 keer naar Brug-
ge met smokkelwaar. 
Die madammen van ’t 
Vliegend Peerd heb-
ben speciale zakken 
onder hun rokken waar 
ze graan maar zelfs 
ook boter en vlees in 
meesmokkelen. En Fiel 
Roose heeft speciaal 
een petrolpulle ge-
maakt met een valse bodem. Ge kunt die valse bodem los vijzen en de sporters blauwen 
der boter in mee. Vanboven petrol en vanonder boter zeg. 

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

“Sporters”  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Stopplaats 5: 

Vliegend Paard: smokkelwaar
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Stopplaats 6: 

Tram
We hebben net de Bruggestraat verlaten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dat ook de route 
die de tram volgde van Knesselare over Oedelem naar Brugge. 

Gustje Schatteman, de paardenkoopman uit Oedelem, is niet van een kleintje vervaard. 
Binst dat hij pinten zit te drinken met de feldgendarmen in Dumons café, rijdt zijn smok-
kelkarre bij klare dage open en bloot door Oedelem dorp. De feldwebels Aloïs en Max 
zorgen wel - in ruil voor een flinke geldsom -  dat er geen controle is. 

Gustje Schatteman smokkelde ook varkens met de tram. Dat gebeurde aan de tramwissel op 
Oedelem platse. Edelhart Matthys vertelt op de volgende pagina over de fratsen van Schatteman.

Wegwijzer:
In de bocht voor je zie je een fietsoversteekpad. Steek de straat 

over, sla linksaf en wandel in de Bruggestraat tot je aan de rechter-

kant het straatnaambord “Bruggestraat 174” vindt, sla daar in. Iets 

verder gaat de baan over in een grindweg.  Aan het eind van de 

grindweg vervolg je je weg naar links tot aan het kruispunt. Aan je 

linkerkant zie je een restant van Oedelembos.

Markt Oedelem - Huis dokter Bockaert en de tram.
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Schatteman, de grootste smokkelaar verzekers van heel West-
Vlaanderen, die woonde in Oedelem. Dat was eigenlijk een boer 
die paardenhandelaar was. Op zeker moment begon hij zwijns te 
kopen en verkopen. Paarden waren er niet meer, want ze waren 
opgeëist. De boeren waren zelfs verplicht om hun land op een 
bepaald moment om te ploegen met koeien of met een os.
Schatteman begon dus in de zwijns. Maar om zwijnen te verhan-
delen had je een speciaal bewijs nodig, een zogenaamd ‘schein’. 
Daarmee moest je aantonen waar je met de zwijnen naartoe ging 
en waarom. Maar Schatteman voog daar zijn gat aan. Hij ging met 
de veldgendarmes regelmatig grote pinten gaan drinken en gaf 
ze op tijd  wat drinkgeld. Zo gebaarden ze niet dat ze iets zagen 
als Schatteman door  Oedelem platse reed. 
Schatteman moest maar juist zeggen “morgen of overmorgen 
passeer ik met mijn smokkelkarre langs daar” en ze gingen con-
trole gaan houden aan de andere kant van de gemeente. 
Op zeker moment had hij een commande gekregen van 200 zwi-
jns die hij in Brussel moest leveren. Dat was geen probleem voor 
Schatteman, want zijn hofstee stond aan de achterkant van de 
tramwissel in Oedelem, dus hij moest niet te ver gaan. En bij klare 
dage reed hij met zijn smokkelkar vol zwijns naar de tramwissel, 
laadde daar de tram vol met zwijns en de volgende ochtend ging 
dat hele zootje naar Brussel. Zonder bewijs of iets.
Maar dat kon natuurlijk niet blijven duren. Iedereen had gezien 
wat er bij de tramwissel aan de hand was. Er werd over gesproken 
en de veldgendarmes konden niet anders dan hem uiteindelijk 
een boete te geven.
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Stopplaats 7: 

Oedelembos

In de omgeving van Oedelem was vroeger veel bos. Dat kan je zien op de Ferrariskaart  van 
1777. Als je naar een kaart van vandaag kijkt, dan zie je dat heel veel van dat bos verdwenen 
is. De heuvel voor je wordt ook vandaag “Oedelembos” genoemd, hoewel nog weinig van 
dat bos te zien is. Onder andere tijdens de Eerste Wereldoorlog verdween er enorm veel bos. 
Denken we maar aan het belang van hout als energiebron. Maar er was ook hout nodig voor 
bijvoorbeeld telefoon- en elektriciteitspalen, om een weg vrij te maken in de modder, enz. De 
boeren brachten dat hout dan naar het station in Beernem met hun paarden en wagens. Vanuit 
de stations van Beernem en Maria-Aalter werden tijdens de oorlog vele honderden wagons 
sparrenhout naar het front gestuurd. 

Stiekem kwamen de inwoners van Oedelem ‘s nachts ook hout kappen om ervoor te zorgen dat 
ze verwarming hadden. Dan moesten ze natuurlijk wel zorgen dat de Duitsers hen niet konden 
betrappen want als er hout werd gevonden bij een huiszoeking, dan kregen ze een zware geld-
boete of konden ze zelfs enkele dagen in de bak vliegen. 

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Sla rechtsaf de kasseibaan in. Vanaf hier ga je de Oedelemberg op. In de 

bocht gaat de kasseibaan over in asfalt en hou je links aan, verdergaand op 

Oedelemberg. Eénmaal boven zie je een splitsing en daar hou je rechts aan. 

Na een 100-tal meter daal je Oedelemberg af. Eénmaal beneden blijf je de 

geasfalteerde weg volgen tot aan de splitsing waar je de grindweg ‘Parochieweg’ 

links afslaat. Eénmaal de grindweg overgaat in asfaltweg, volg je deze weg 

tot je na een 200-tal meter een splitsing tegenkomt waar je rechts afslaat. 

Wandel tot het eind van deze straat tot aan de grote baan 

(Bruggestraat), waar je links afslaat. Je passeert opnieuw het klooster. 

Wandel verder tot je aan de kruising komt met de Beekstraat.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Stopplaats 8: 

Bruggestraat

Wegwijzer:
Wandel terug naar de startplaats op de Markt.

Het is woensdag 16 oktober 1918. Het is een koude, duistere dag met motregen. Solda-
ten lopen als schimmen door de mist. Zware kanonnen rijden voorbij. In de lucht weer-
klinkt het gegrom van vier vliegtuigen. De inwoners van Oedelem volgen het laatste be-
vel van de Ortskommandant op. Niemand mag zijn woning verlaten. De deuren moeten 
openblijven zodat de troepen dekking kunnen zoeken bij luchtaanvallen. “Vader, doe 
ne keer ’t raam open! Kijk daar! Afgepeigerde paarden en schamele velo’s, munitiewa-
gens en auto’s. Hele kustdivisies passeren hier onder ons venster. De soldaten zien er 
versleten uit.”  
We zijn drie dagen later, 19 oktober 1918. Tientallen dorpsbewoners die voor hun huis-
deuren samengetroept staan, barsten uit in vreugde, want aan de hoek van de Beek-
straat en Bruggestraat verschijnt de eerste Belgische verkenner. Ook Pietje Mortier uit 
de Sijselestraat is bij de eerste bevrijders van Oedelem. 

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

Markt

Eind december 1917 werd Octaaf Hudders naar zijn laatste rustplaats gebracht. Niettegen-
staande de immense koude was er veel volk op straat. Op de foto zie je de begrafenisstoet op 
de winterse en met een dikke sneeuwlaag bedekte markt. 

Heb je ’t al gehoord van boerke Hudders? Hij is gestorven in ’t hospitaal van Brugge aan 
een geheimzinnige ziekte. ’t Zullen toch de Duitsers niet zijn die een nieuw chemisch 
wapen gebruiken! 

De Spaanse griep is een wereldepidemie die de ganse Eerste Wereldoorlog duurde. Toen de 
vreemde ziekte uitbrak, ontstond een gerucht: de zogenaamde griep zou een gas zijn dat als 
chemisch wapen diende. De Spaanse griep kwam niet uit Spanje, er mocht echter niets over 
gepubliceerd worden om zo het moreel niet te verzwakken. Alleen Spanje, dat neutraal was, 
besteedde veel aandacht aan de ziekte. Vanaf 1918 kunnen we spreken van een echte epidemie. 
De Spaanse griep maakte uiteindelijk meer slachtoffers dan de gesneuvelden op het slagveld.

Wegwijzer:
Ga naar de bunker op de markt.
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Stopplaats 10: 

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 ge-
plaatst, vermoedelijk om de bunker te maskeren.

In een ander document van 6 augustus 1918 staat een verwijzing naar een betaling die gemaakt 
werd voor de “Unterstand”, zoals de bunker ook genoemd werd. In het document 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 springlading 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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Themawandelingen
Wil je nog meer te weten komen over Oedelem tijdens de Eerste 
Wereldoorlog? De toeristische dienst op de markt van Oedelem 
biedt nog twee andere themawandelingen aan:

Afstand: 12 km
Stopplaatsen: 10
Vertrek- en eindpunt: Markt Oedelem
Tijdsduur: 3 à 4 uur

Afstand: 4 km
Stopplaatsen: 9
Vertrek- en eindpunt: Markt Oedelem
Tijdsduur: 1 à 2 uur

Deze wandelingen kunnen ook met een tablet gedaan worden. 
Voor meer uitleg, surf naar www.beernem.be/toerisme
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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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