
112 km 10 stopplaatsen Markt Oedelem 3 à 4 uur

Oedelem tijdens de 
Eerste Wereldoorlog

Wandeling Ten Torre
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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
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 gehoor-
zamen 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 be-
slissingen genomen voor Oedelem, Sijsele en gedeeltelijk ook Moerbrugge. In de ge-
meente Oedelem waren ook heel wat Duitse soldaten ingekwartierd, vaak op rust van 
het front.

Dames van de wijk “Het Vliegend Paard” smokkelden tijdens de Eerste Wereldoorlog  
© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Wegwijzer:
We starten op de Markt aan café De Klimop. In de Eerste  
Wereldoorlog stond hier de Kaiserliche Kommandantur.  
Het toenmalige gebouw werd gesloopt in 1966. 
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Stopplaats 1: 

Kaiserliche Kommandantur

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

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Het is een warme dag. We schrijven 8 augustus 1917. De Ortskommandant Rieder1 doet 
het bovenste knoopje van zijn uniformjas dicht voor hij binnengaat in de Kaiserliche 
Kommandantur. Hij heeft veel werk voor de boeg. Sinds gisteren vallen Oedelem, Sijsele 
en gedeeltelijk ook Moerbrugge onder zijn Ortskommandantur. Voorheen viel Oedelem 
onder de bevoegdheid van Beernem, dat een Etappengebied was. Ortskommandant 
Rieder roept de Zivilverwaltung en de Generalkommissar bij zich voor overleg. Hij moet 
de regels strenger maken voor de inwoners van Oedelem. De inwoners mogen Oedelem 
alleen maar verlaten wanneer ze een paspoort en een toestemming op zak hebben. De 
Ortskommandant verheugt zich al op de nieuwe schrijftafel die hij besteld heeft samen 
met vier wastafels met de nodige gordijnen ‘zum Abblenden’, drie venstergordijnen en 
‘eine kleine Sofa’. Dat zijn uitrusting én ook het bedienings- en onderhoudspersoneel 
door de gemeente Oedelem betaald worden, vindt hij maar normaal. 

Het leven voor de mensen van Oedelem onder het bewind van de Ortskommandantur 
werd op die manier almaar strikter. Bovendien leden de mensen van Oedelem onder de 
opeisingen, zowel van materiaal, oogst als van arbeid. De Oedelemse bevolking én de 
gemeentekas werden steeds armer.
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Fietsinleveringen op de Markt  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

Markt nog zonder bunker © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Draai een kwartslag naar rechts. 
We wandelen naar het ouderlijke huis van Norbert Fonteyne.  

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

Huis Norbert Fonteyne
Hier zie je het huis van Norbert Fonteyne. Hij was 9 jaar 
toen de oorlog uitbrak. Zijn vader was van liberale en 
francofone gezindheid en behoorde tot de vooraanstaan-
de inwoners van Oedelem. Norbert Fonteyne volgde de 
lerarenopleiding van de Bisschoppelijke Normaalschool 
in Torhout. Naast lesgeven beoefende hij ook de dicht- 
en schrijfkunst. In 1939 verscheen zijn belangrijkste werk 
‘Kinderjaren’. Dit was het jaar na zijn overlijden in 1938. 
In ‘Kinderjaren’ vertelt hij over zijn jeugdherinneringen in 
Oedelem tijdens de Eerste Wereldoorlog. Fonteyne toont 
een verloren generatie, jongeren die dupe geworden zijn 
van deze oorlog en geconfronteerd worden met een ver-
lies aan normen. In ‘Kinderjaren’ beschrijft Fonteyne de 
aankomst van de Duitsers in Oedelem. 

Fonteyne: “Een onweerstaanbaar geluid waartussen 
steeds weer, zwaar en vaag geritmeerd, het opstappen 
van legers hing dat met elke stonde scheen te verster-
ken…“

De eerste Duitsers die de Oedelemnaars zagen verschij-
nen waren Uhlanen. Uhlanen werden er op uitgestuurd 
om de omgeving te verkennen. Ze moesten dus het ge-
bied van de vijand binnendringen zonder hulp van de ei-
gen krijgsmacht. Nadien kwam de troepenmacht goed op 
gang: huzaren, kurassiers en infanteristen die punthel-
men droegen en vele anderen in eindeloos lange rijen. 
Elke dag werd opnieuw kwartier gemaakt in het dorp en 
werd op de deuren van de huizen met kalk geschreven 
hoeveel soldaten er ’s nachts zouden worden onderge-
bracht. Bij de boeren stonden voertuigen en wagens en 
op ’t open plein van de steenbakkerij rookten de veld-
keukens. We gaan nu een kijkje nemen bij de steenbak-
kerij. 
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Wegwijzer:
Keer terug, steek de Markt over en wandel rechts voorbij het  
Schepenhuys. Sla de Oudezakstraat rechts in, voorbij de kerk, tot 
het einde van de straat. Daar vind je aan de linkerkant een smal 
wandelsteegje dat niet toegankelijk is voor auto’s. Vanaf nu volg je de 
Oedelembergwandelroute. Sla het wandelpad in en wandel tot het einde  
van het smalle weggetje, rechts zie je een grasveld. Wandel tot aan 
het einde van het grasveld. Van op die plaats kan je de site van de 
steenbakkerij zien.

Duitse soldaten op de Markt  © Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld



10

Stopplaats 3: 

Steenbakkerij
Goormachtigh en Sierens, 
twee Oedelemnaars, sleu-
ren de houten planken en 
de baddingen op de wagen. 
Hun koppel paarden moet 
straks ook het zand, de bak-
stenen, het cement en het 
steengruis naar de steen-
bakkerij voeren. De Duitsers 
hebben bevolen om daar 
barakken te laten bouwen 
voor de vele soldaten. In de 

zagerij van meestergast Leon Vandermoere in de Hoogtestraat2 produceren een 40-tal  
verplicht tewerkgestelden houten dubbelbedden en ander materiaal voor de barakken. 
De arbeiders zijn ook begonnen met de bouw van een Entlausungsanwald, door de be-
volking het vlooienkot genoemd. 

Veel soldaten lagen ook ingekwartierd bij de inwoners. Eerst in schuren en stallingen, 
later ook in de huizen van de platse en ver daarbuiten bij de boeren te lande waar het 
overal propvol zat met paarden en manschappen. Overdag gingen de Oedelemnaars 
met de Duitse soldaten mee naar de oefenpleinen bij het dorp. Naar het bergbos, de 
oude zandputten en de oude rootputten die op het einde van de Meulestraat lagen. We 
zetten onze tocht in die richting verder langs de Sijselestraat.

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

2 Nu Julien Creytensstraat.

Foto van ingekwartierde Duitse 
soldaten die even op rust gesteld 
werden van het front. Ze werden er 
verzorgd, kregen een ontluizings-
behandeling en er was ook even tijd 
voor ontspanning.© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Volg de straat een heel eind tot je op je rechterkant een lange gras-
strook met bomen ziet. Sla hier rechtsaf. Je vindt er opnieuw een 
paaltje dat de Oedelembergwandelroute aanduidt. Wandel rechtdoor. Op 
het einde van het pad sla je linksaf, Melkweg. Aan het eind van die 
straat sla je rechtsaf, Sijselestraat. Wandel verder en sla de Dane-
gemstraat rechts in. Iets verder aan je linkerkant sla je de kasseiweg 
in en wandel je verder tot voorbij het rode hek. Daar zie je de 
Poulagiebeek.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

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

Poulagiebeek
Vort machen! De beek moet grondig hersteld en gereinigd worden tegen 28 april! 

Het Vlaamse landschap lag doortrokken van beken en grachten waar zich ’s zomers 
over het stilstaande water hele zwermen muggen voortbewogen. Daarom eiste de Duit-
se overheid dat grachten en beken regelmatig werden uitgediept en gereinigd. Het ge-
meentebestuur van Oedelem gaf bij bevelschrift van 4 april 1916 aan dat alle water-
lopen gereinigd en loopbaar gemaakt moesten worden. De Duitsers hadden immers 
een heilige schrik voor tyfus en dysenterie, de voornaamste besmettelijke ziekten, die 
door kiemen in uitwerpselen, mest en water veroorzaakt werden. Wandel verder naar 
stopplaats 5. 

Wegwijzer:
Wandel verder tot aan het einde van het pad en sla dan 
rechtsaf. Volg deze weg tot je opnieuw een paaltje van de 
Oedelembergwandelroute ziet, sla de landwegel links in en volg 
de pijltjes van de Oedelembergwandel route. Wandel verder tot je 
opnieuw op de geasfalteerde weg komt en volg die weg. Op het 
einde van die weg stop je aan het kruispunt. 
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Bericht aan de inwoners

Ten einde
BESMETTELIJKE ZIEKTES

te voorkomen.

1.  Houdt uw huis en omgeving net en onbesmet; verwijdert poel en mest-
put: zij veroorzaken vliegen met hoopen. Voert het mest op het veld en dekt 
het daar met aarde.

2. Voor het eten en telkenmale gij eetwaren aanraakt, wascht uwe handen; 
duldt geen vuil onder de nagels der vingeren. Bevrijdt aanstonds alle eet-
waren tegen de vliegen.

3. Vliegenzwermen in het huis zijn teekens van nalatigheid; deze voeden 
zich met allen afval, door pooten en tromp bedoezelen zij alle eetwaren; zij 
dragen de kiemen der ziekten van uitwerpsels op de eetwaren en bijzonder 
op de melk, en veroorzaken alzoo die aanstekelijke ziekten.

4. Verbrandt, delft die in den grond alle keukenafval, opdat de vliegen er 
geen voedsel zouden in vinden en daar hunne eieren niet zouden leggen.

5.  Paardenmest in ’t bijzonder, en alle andere mesten vermenigvuldigen de 
vliegen: daarom, houdt uwe stallingen zuiver, legt het mest in hoopen verre 
van het huis en dekt het met aarde gedurende den zomer.

6. Drinkt geen ongekookt water.

7.  Gebruik alleen een rein vertrek en duldt niet dat het door vreemden 
bedoezeld wordt; voorzie het van een deksel opdat de vliegen in aanraking 
niet zouden kunnen komen met het mest waardoor zij de kiemen door 
pooten en tromp voortzetten op uwe eetwaren en die uwer buren.
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Stopplaats 5: 

Sijselestraat

Enkele vrijwilligers van de brandweer zitten klaar op de spuitwagen waarvoor twee paar-
den gespannen zijn. 
Hoor je ze in de verte? Ze komen van Sijsele een brand blussen in Oedelem. Maar ze 
zullen wel weer te laat zijn…

Op bevel van de Duitse overheid werden brandweerkorpsen opgericht.   Sijsele  en  Oe-
delem sloegen hiervoor de handen in elkaar en richtten de Feuerwehr Oedelem-Sijsele 
op. Oedelem beschikte enkel over een handbediende pomp. Bij het ontstaan van brand 
in Oedelem werden bij dage de klaroenen geblazen en de noodklok geluid waarna de 
plaatselijke pompiers eerst met de handspuit uitrukten en Sijsele inmiddels verwittigd 
werd. Hoewel de wagen onmiddellijk naar Oedelem werd gereden, kwamen ze meestal 
toch te laat. 

Wegwijzer:
Sla rechtsaf, Sijselestraat.  Steek de straat over zodat je op 
het fietspad kan wandelen.  Sla de eerste straat linksaf, de 
Zomerstraat-West en sla daarna de tweede straat linksaf. Die 
straat heet Ten Torre. Stop aan het paaltje van de Oedelem-
bergwandelroute. Iets verder, tussen de bomen aan je 
rechterkant, kan je het kasteel zien opdoemen.

Rode armband die tijdens blussingswerken 
gedragen werd.

© Edelhart Matthys
Heemkundige kring Bos- en Beverveld

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

Ten einde
BRAND

te voorkomen.

1. Bij ’t uitbreken van een brand moet van elk huis een man met twee water-
emmers zich naar de plaats van het onheil begeven;

2. Boeren uit’ t ronde moeten hun beerbakken vullen en er aanstonds mee 
naar de plek van den brand rijden. Het is verplicht dat hun bakken, ook op 
anderen tijd, steeds met water gevuld staan;

3. Door de gemeente moet gezorgd worden voor vijf ladders van 5 tot 10 
meter lengte, alsook voor ijzeren haken van dezelfde lengte; 

4. Als ’t brandt moet al ’t mannevolk van 16 tot 45 jaar oud op de plek van 
den brand verschijnen;

5. In ieder huis moeten alle emmers en kuipen met water gevuld staan, en 
moet er een karre zand klaar staan;

6. De leiding der blussingswerken berust bij de brandweerbevelhebber of 
de gemeentepolitie;

PERSONEN DIE GEEN GEVOLG GEVEN AAN HET  
REGLEMENT KUNNEN STRENG GESTRAFT WORDEN.
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Stopplaats 6: 

Kasteel Ten Torre

Het is bijna weer winter. Het gure weer maakt het voor Norbert en zijn broers niet ge-
makkelijk om van Oedelem dorp naar ’t kasteel Ten Torre te wandelen. Maar zie daar 
in de verte, het kasteel Ten Torre, als een sprookje opduikend midden een groen kader 
van populieren en beuken. Het avontuur lonkt, want de eigenaars hebben sinds oktober 
1914 de vlucht genomen voor het Duitse geweld en het kasteel is verlaten. 

Fonteyne: “Reeds in het hoveniers-
huis waar we de sleutel moesten ha-
len, begon het. Een sombere woonst 
met hoge zoldering, gekalkte zweten-
de muren, wakke roodstenen vloer 
en smalle ramen die op het bos uit-
zagen, zodat er nooit een prikje zon 
binnenkwam. Daarna moesten we 
onder het hakhout door tot we op-
eens midden op een grote zonnige 
openheid stonden, met middenin het 

kasteel dat met zijn vele verdiepingen en vier hoektorens achter een brede witte brug, 
uit de roerloze vijver oprees.“

Dit kasteel is tegenwoordig aan het zicht onttrokken door 
de haag rondom het domein.

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld
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Wegwijzer:
Wandel verder op de kasseibaan/geasfalteerde weg tot je aan je rechter-
kant een bankje ziet. Aan de overkant zie je hoeve Ter Leyden.

Het is zomer 1917. De Duitse officieren nemen opnieuw hun intrek in het kasteel. De Staf 
van het 5de Köningl. Sächs. Infanterie Regiment Kronprinz nr. 104 komt van het IJzer-
front aan in Oedelem voor een rustperiode in het kasteel. Er worden heel strenge veilig-
heidsmaatregelen getroffen. De hele omgeving van Ten Torre is hermetisch als Verboten 
Gelände afgesloten. Zelfs de boeren mogen niet naar hun land. Zou de Duitse Kronprinz 
Feldmarschalk Rupprecht von Beieren in eigen persoon op Ten Torre verblijven?

kaart Ferraris 1777
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Stopplaats 7: 

Hoeve Ter Leyden
Hier zie je de hoeve Ter Leyden. Het oudst gekende iconografisch bronnenmateriaal da-
teert van 1759. De hoeve is ook duidelijk afgebeeld op de kaart van Ferraris. Veel van de 
waardevolle kunstwerken van “Ten Torre” waren voor de komst van de Duitsers uit het 
kasteel naar de hoeve verhuisd waar ze de hele duur van de oorlog in de geheime blinde 
kamer verstopt waren. Het was een plek zonder vensters waarvan de toegangsdeur achter 
een kast verborgen zat. De hoeve bezat ook een verborgen vierde kelder. Over die kelder 
werd verteld dat van die plek uit, een onderaardse gang tot in Brugge liep. 

Wegwijzer:
Wandel verder en sla vervolgens linksaf op de geasfalteerde weg. 
Op het einde van de weg sla je linksaf. Wandel verder tot je 
aan je rechterkant een wandelpad ziet. Stop daar.
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Stopplaats 8: 

Verhaal van gesmokkelde 
varken

Het gebeurde hier tijdens een 
donkere nacht met een druile-
rige motregen die alles nat en 
koud maakte. Die nacht vervoer-
de August De Vos, samen met 
een gebuur, met z’n kortwagen 
een geslacht varkentje naar huis. 
Dit gebied was toen verboden en 
gevaarlijk. Beide mannen wer-
den plots opgeschrikt door een 
Duitse patrouille der Feldgen-
darmerie die uit de duisternis 
opdook en beide mannen het be-
vel gaf halt te houden. Voske liet 

zijn kortwagen in de steek en sloeg op de vlucht. Het geklik van het ontgrendelen van 
een geweer weerklonk door de duistere nacht, maar Voske liep zich vast in een stuk stek-
kerdraad. En plots, het geluid van een geweerschot, honden blaften en raven schrokken 
op uit de sparren. Voske was op slag dood. 

Wegwijzer:
Wandel verder tot je aan een splitsing komt. Volg de straat 
“Weg naar St. Kruis”. Houd in de eerste bocht links aan en 
houd in de tweede bocht rechts aan. Nadat je Oedelem bin-
nenwandelt, sla je de landwegel (Parochieweg) links in. Vervolg 
je weg op de geasfalteerde weg. Bij de eerste splitsing sla je 
rechtsaf en wandel je rechtdoor tot het einde van de straat. 
Sla linksaf richting parochiaal centrum. Aan het einde van de 
weg zie je aan je linkerkant een wit huis. Stop daar.
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Stopplaats 9: 

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 1918. De Ortskommandant Rieder*, Hauptman und Kommandant der Kaiserliche 
Kommandantur  Oedelem,  ziet  zijn  salon  in  kasteel Govaert  vol  lopen met  hoge  
officieren voor de casinoavond.  Buiten is het rustig.  Er geldt namelijk een verbod voor 
de Oedelemnaars om zich ’s avonds na 6 uur nog op de straat te bevinden. Er is veel on-
rust onder de Duitse militairen. Al sinds het begin van het jaar wordt gevreesd voor een 
Britse landing langs de Vlaamse kust tussen Zeebrugge en Oostende. Het geheimzinnig 
motorengeronk dat door de Duitse wachtposten in de duinen werd gehoord, doet het 
ergste vermoeden. 

Wegwijzer:
Wandel terug naar de startplaats.  
Op de Markt zie je de bunker. Stop daar. 

© Edelhart Matthys - Heemkundige kring Bos- en Beverveld

1 De naam van de Kommandant is moeilijk leesbaar. Het kan zowel Rieder als Reunert zijn.
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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 geplaatst, 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 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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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: 8 km
Stopplaatsen: 10
Vertrek- en eindpunt: Markt Oedelem
Tijdsduur: 2 à 3 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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