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Voorwoord 

 
 

 

De voorbije jaren stonden wereldwijd in het teken van de herdenking van het begin en het einde 

van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. In Ieper en in zoveel andere plaatsen werd 

hulde gebracht aan de miljoenen slachtoffers, zowel militairen als burgers. 

Dit jaar staat de 75ste verjaardag van ‘D-Day’ centraal. Op 6 juni 1944 landden voornamelijk 

Amerikaanse, Canadese en Britse troepen aan de kust van Normandië en begon de moeizame 

bevrijding van Europa. Ook deze gebeurtenissen werden met de nodige luister ‘gevierd’. Zowat alle 

hedendaagse politieke leiders en vooral de laatste oud-strijders tekenden hierbij present. ‘Ik ruik 

nog altijd die geur van kruit en bloed, zand en zee’, liet Cliff Goodall in juni jl. aan de verzamelde pers 

weten. Hij was één van de gelukkigen die de landing op Omaha Beach destijds overleefde. 

Het belang van dergelijke herdenkingsplechtigheden kan nauwelijks overschat worden. Het 

collectieve geheugen is immers van korte duur en naarmate de jaren vorderen, raakt ook de 

historische context van de beide wereldoorlogen bij het brede publiek meer en meer in de 

vergetelheid.  

En hierin schuilt precies het gevaar, want ‘wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen’, 

schreef de Spaans-Amerikaanse dichter en filosoof George Santayana in 1905. 

Wijze woorden, die nog niets aan actualiteitswaarde hebben ingeboet nu het extreemrechtse 

gedachtengoed overal in Europa terug de wind in de zeilen lijkt te hebben. Ook in Vlaanderen valt 

een duidelijke ruk naar rechts niet te ontkennen, getuige de verkiezingsuitslag van de recente 

parlementsverkiezingen. Wat de Pano-reportage over het rechts-radicale ‘Schild en Vrienden’ in het 

najaar van 2018 aan het licht bracht, was ontluisterend en misselijkmakend.  

Het hoeven echter niet altijd grote, mediagenieke plechtigheden te zijn die op passende wijze hulde 

brengen aan de slachtoffers en helden van beide oorlogen.  

Zo werden in maart 2019, in Gent, twintig struikelstenen, de zgn. ‘Stolpersteine’, aangebracht in het 

voetpad voor de woning of de werkplaats van jonge mannen, die tijdens de oorlogsjaren op diverse 

wijzen verzet hadden geboden tegen de Duitse bezetter, maar dat met hun leven hebben moeten 

bekopen.  

Julius Matthys, gehuwd en vader van twee zonen, René en Alfons, was één van hen. Niet toevallig 

werd zijn struikelsteen geplaatst in de Meersstraat in Gent. Het was daar dat hij werkzaam was bij 

de firma Optique et Instruments de Précision (OIP) gedurende de oorlogsjaren.  

Bij OIP waren maar liefst tien werknemers lid van de Patriottische Militie, één van de twee pijlers 

van het Onafhankelijkheidsfront (OF). Zij saboteerden of vertraagden de productie van optische 

instrumenten voor de Duitse luchtmacht en pleegden ook andere daden van verzet. Voor Julius -

Jules- liepen deze heldendaden faliekant af. Hij werd aangehouden, gedeporteerd en stierf op 23 

april 1945 door ontbering in het ruim van het schip ‘Athen’ in de Baai van Lübeck in Duitsland. Hij 

stierf in de armen van twee Werkmakkers van OIP, die de gruwelen wel overleefden.  
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In het voorliggende boek reconstrueert Alfons Matthys, inwoner van Lochristi, nauwgezet en zeer 

gedetailleerd het wedervaren van zijn vader, Jules, en diens Werkmakkers bij OIP. Alfons is een 

bijzonder gedreven man, een krasse tachtiger met een missie. Nog steeds bereiken hem nieuwe 

documenten, bijkomende getuigenissen, andere verhalen, … Het mag duidelijk zijn dat dit werk nog 

niet ‘voltooid’ is en ongetwijfeld een vervolg zal kennen. 

Het document van Alfons is historisch bijzonder waardevol. Het verdient gelezen te worden door 

familie, vrienden, kennissen van alle geciteerde personen en bij uitbreiding door al wie 

geïnteresseerd is in de impact van oorlogsomstandigheden op het leven van jonge mensen. Het 

verhaal van Jules en zijn makkers heeft daardoor ook een hoge actualiteitswaarde. 

Maar bovenal is dit werk -naar mijn aanvoelen- vooral een respectvol eerbetoon van een man die 

zijn vader nooit echt gekend heeft. Het gemis van een jongen van zes die zijn papa, zijn ‘held’, voor 

altijd liefheeft.  

 

Laat ons daarom de fakkel doorgeven, zoals de Canadese legerarts John McCrae schreef in de laatste 

strofe van zijn wereldberoemd gedicht ‘In Flanders Fields’: 

 

‘Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If you break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields.’ 

 

Yves Deswaene 
Burgemeester Lochristi 
juni 2019 
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Inleiding 

 
Dit verhaal zoals ik het mij deels herinner vanuit mijn kindertijd, zoals ik het op latere leeftijd heb 

horen vertellen en zoals ik het in de voorbije jaren en nog recenter de laatste maanden heb kunnen 

samenstellen aan de hand van persoonlijk teruggevonden of mij ter beschikking gestelde registraties 

en documenten. 
 

Door mijn aanpak om nu eens echt het verhaal van mijn vader Julius Matthys, in de omgangstaal 

Jules, op papier te willen zetten en aansluitend door het initiatief van de Nationale Confederatie van 

Politieke Gevangenen en Rechthebbenden Gewest Gent-Eeklo (NCPGR) om voor een 20-tal 

Verzetsstrijders van Gent en omliggende gemeenten een Herinneringssteen te laten leggen ben ik 

toevallig in contact gekomen met de Directie van OIP NV te Oudenaarde. En aangezien toeval niet 

altijd zuiver toeval is, kwam ik ook te weten dat OIP NV in september 2019 zijn 100-jarig bestaan 

zou vieren. Na een tijdje kreeg ik van de Directie van OIP NV de melding dat het de eventuele 

bedoeling was om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een boek over OIP NV aan te maken 

voor hun klanten. De Directie was enorm geïnteresseerd in mijn verhaal over de Verzetsstrijders van 

OIP tijdens WOII. Deze “jonge” Directie heeft uiteraard geen enkele kennis van die periode 1940-

1945 bij OIP Gent.  

 

OIP, “Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision”, werd oorspronkelijk gesticht op               

6 september 1919 in de Albertlaan 148 te Gent door André Callier (1877-1938) en 14 andere 

“Kapitaal inbrengers”. Latere adreswijzigingen, zoals we uit archieven konden vinden, op Albertlaan 

38 te Gent en nog Meersstraat 110 te Gent en vervolgens blijvend Meersstraat met verschillende 

wijzigingen van het huisnummer zoals 108, 130, 138. Dit laatste huisnummer was het ten tijde van 

het faillissement op 17 december 1987. Het bedrijf werd dan later, op 24 februari 1988, 

heropgestart onder de naam OIP NV in Oudenaarde waar het vandaag nog steeds gevestigd is. 
                                                               

Ik heb mij dus aan het werk gezet om mijn bestaande archief over mijn vader Jules en genoemde 

periode van de voorbije 100 jaar uit te pluizen en te kijken wat er mogelijks bruikbaar was voor 

publicatie en vooral voor het reconstrueren van o.a. de verschrikkelijke periode 1940-1945.  

Bovendien ben ik contacten beginnen leggen met verschillende personen waarvan ik dacht dat zij 

mij zouden kunnen helpen bij de opzet van mijn verhaal. Uiteindelijk is mijn verhaal rond mijn vader 

vorm beginnen krijgen, vond ik in mijn persoonlijke archieven eigenlijk meer informatie dan wat ik 

oorspronkelijk voor ogen had en kwam ik tot de conclusie dat het toch wel redelijk omvangrijk werd 

en nog moeilijk op te nemen zou zijn in het eventueel aan te maken boek “100 jaar OIP”. Het 

resultaat van mijn opzoekingen heeft ertoe geleid dat het verhaal bijna werkelijk de periode van 

1919 tot 2019 behelst en we dus echt van “100 jaar OIP” kunnen spreken. Ik heb dan uiteindelijk 

zelf de beslissing genomen om mijn verhaal als alleenstaand verhaal aan te maken en om het uit te 

breiden buiten de persoonlijke omgeving van mijn vader tot de acht Verzetsstrijders van OIP. Deze 

beslissing gaf dan ook aanleiding tot de titel van mijn verhaal “Jules Matthys en De 8 van OIP”. Mijn 

opzoekingen hebben er echter ook toe geleid dat bepaalde delen van mijn verhaal zich over de 

volledige OIP-gemeenschap gingen uitspreiden. De volgende bladzijden en bijlagen zijn daar het 

resultaat van. 
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Ik vind het opportuun om vooraf even mijn vader Jules voor te stellen en wel met een foto waarop 

hij in legerkledij gefotografeerd is en met de beschrijving die de legerdiensten van hem opstelden.  

Info uit “Militair Zakboekje”: Soldaat Milicien / Stamnummer 223.958 / Militieklasse 1925.  

 

                                             
 

Bemerk op de foto van mijn vader aan de linker ”vestzak” de uurwerkketting die hij toen droeg.             

En zie deze ketting heb ik teruggevonden in het “archief” van mijn moeder. Mooi souvenir! 

Mijn uiterste dank gaat op deze plaats naar mijn moeder, De Smet Mathilde, die gedurende 

ongeveer 48 jaar alle aan mijn vader gerelateerde documenten zorgvuldig bewaard heeft in een 

tweetal kartonnen dozen. Pas na haar overlijden in 1993 heb ik deze dozen gevonden en kon ik 

daardoor mijn huidig verhaal “illustreren” met enkele belangrijke documenten over mijn vader. 

 

                                                   
                                                                                                        
         Mijn moeder Mathilde De Smet                                                                          Foto van de uurwerkketting. 
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Na het verdelen van de eerste uitgave van mijn verhaal op 21 juni 2019, heb ik via supplementair 

gevonden en/of ontvangen informatie betreffende OIP Gent nog kunnen traceren dat tussen 1919 

en ongeveer 1977 respectievelijk André Callier en Jacques Callier (zoon van André) opeenvolgend 

Afgevaardigd Bestuurder waren en dat toen Albert Moreels de functie van Algemeen Directeur 

bekleedde. Pol Mollet was respectievelijk Directeur van het Departement Onderzoek en 

Ontwikkeling en Directeur van het Departement Engineering. Na het overlijden van Jacques Callier 

in 1977 heeft zijn zoon Alexis Callier gedurende enkele jaren de functie van Bestuurder 

waargenomen. Hierna een foto van de vijf voornoemde leidinggevenden van OIP Gent. 

 

                                                                                                                                                                                                                            
 

          André Callier (°1877  +1938)                   Jacques Callier (+1977).                              Alexis Callier.  

                 Stichter OIP Gent.                                              Foto genomen in 1959.                       Foto genomen in 2019. 

  

 

                                                                  
          

                                              Albert Moreels                                                                              Pol Mollet 

 

 

 

In 1929 werd ook nog het bedrijf NV Metagra opgericht in de Meersstraat te Gent waarbij André 

Callier en Jacques Callier samen 71% van de aandelen in handen hadden. Dit laatste bedrijf evolueert 

later volledig autonoom verder onder de leiding van Jacques Callier en diens zoon Alexis Callier.  
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Hierboven een uittreksel uit de Stichtingsakte van OIP waarin bepaalde details belangrijk zijn op 

gebied van namen die in de volgende hoofdstukken van mijn verhaal op één of andere wijze aan 

bod zullen komen. Bij de Stichting van OIP waren er dus 15 “Kapitaal inbrengers” betrokken. 

Memoriseer de drie belangrijke en de door mij in groen aangestreepte inbrengers voor mijn verhaal: 

(1) André Callier, (2) André Dauge en (12) « SA d’Optique et de Mécanique de Haute Précision » 

(Anciens Ets. Lacour Berthiot à Paris).  

 

De Stichtingsakte is opgesteld op 6/09/1919 en neergelegd bij de Griffie op 20/09/1919. 

 

 

Alfons 

Zoon van Jules 
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Hfst.1 :   Jules 

Periode 4 maart 1923 tot 12 mei 1940 Gent België 
 

Hierna enkele zinnen als uittreksel uit het werk “VAN WERKBOEKJE TOT ARBEIDSCONTRACT”. 

De negentiende-eeuwse arbeidsrelaties; door PATRICIA VAN DEN EECKHOUT Professor Doctor, 

Vakgroep Politieke Wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel. 
 

“Het werkboekje dat de professionele mobiliteit van arbeider Verstraeten danig beperkte, werd 

ingesteld door de wet van 22 germinal jaar XI (1803).6 Volgens de Franse historicus Alain Cottereau 

dient deze wet te worden gezien als een eerste aflevering van een code industriel waarin alles wat 

de arbeidsrelatie betrof juridisch zou worden geregeld (Hordern, 1991, 36-37; Cottereau, 2002, 

1525). Dit wetboek, dat een soort van "industriële" tegenhanger van het wetboek van koophandel 

had moeten worden, zou er nooit komen.  Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, vormde het bezit van 

een werkboekje een noodzakelijke voorwaarde om door een werkgever te worden aangenomen. 

Bazen die arbeiders aanvaardden zonder dat deze laatste een werkboekje konden voorleggen 

waaruit bleek dat zij zich van al hun verplichtingen ten aanzien van hun vorige werkgever hadden 

gekweten, riskeerden aan de vorige meester een schadevergoeding te moeten betalen. De ervaring 

van de cliënt van Ernest Staes leert dat het werkboekje door de werkgever als een repressief 

instrument kon worden aangewend. De baas mocht bij de indienstneming immers eisen dat het 

werkboekje hem werd overhandigd. Oordeelde hij dat zijn werknemer de gemaakte afspraken (nog) 

niet volledig was nagekomen, dan vormde het inhouden van het werkboekje een probaat middel 

om alsnog voldoening te krijgen. Niet enkel de professionele maar ook de geografische mobiliteit 

van arbeidskrachten kon door het werkboekje worden beperkt. In het besluit van 9 frimaire jaar XII 

(1803) dat de praktische modaliteiten inzake het werkboekje regelde, werd immers gesteld dat 

arbeiders die zich op pad begaven zonder een door de burgemeester afgetekend werkboekje, als 

vagebond werden beschouwd. Uit commentaren op de wetgeving blijkt dat het boekje tot doel had 

werknemers te binden die met een werkgever een min of meer bestendige relatie hadden.”                                        
 

 

 

In mijn persoonlijk archief heb ik dergelijk Werkboekje van mijn vader Jules gevonden. 

En zie, hieruit blijkt dat mijn vader nogal “wispelturig” was in zijn arbeidsrelaties…. 

 

 

Zo noteer ik uit dat Werkboekje: 

 

Van 04/03/1923 tot 16/02/1925 in dienst van OIP Boulevard Albert 148 Gand. 

Gedurende enkele jaren, van 11/03/1925 tot 09/12/1929 een 5-tal andere bedrijven aangedaan… 

En dan terug van 10/12/1929 tot 31/03/1933 in dienst van OIP Boulevard Albert 38 Gand. 

Geen registraties over de periode 01/04/1933 tot 02/04/1939… 

Dan nog maar eens van 03/04/1939 tot 15/05/1940 in dienst van OIP Rue de la Prairie 110 Gand. 
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                                      Julius Matthys WERKBOEKJE Buitenomslag en Voorblad. 
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                                              Julius Matthys WERKBOEKJE Binnenbladen. 
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Uit diezelfde periode heb ik nog een document gevonden “Mobilisatie van het Leger - Vrijgelei” dat 

gedateerd is op 31 oktober 1939 en waaruit dus ook blijkt dat mijn vader toen bij OIP Gent 

tewerkgesteld was. 
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Hfst.2 :   Jules en zijn Werkmakkers  

Periode 13 mei 1940 tot december 1940 Frankrijk                                                                                                                                                                                                                        
 

In mei 1940 werd het hele bedrijf OIP Gent, gelet op zijn uitgesproken militair belang, op bevel van 

de Belgische regering overgebracht naar Frankrijk, in de regio Loirestreek, Arrondissement Roanne, 

Kanton Néronde en specifiek in de gemeenten Néronde en Bussières. De startdatum daarvan moet 

kort na 10 mei 1940 geweest zijn aangezien ik voor mijn vader een “einde contract OIP Gent” 

gevonden heb, gedateerd op die datum en ondertekend door de toenmalige Algemeen Directeur 

van OIP Gent, Albert Moreels. Het Werkboekje van mijn vader (Hfst.1) spreekt over zijn 

indiensttreding op 3 april 1939 en tot 15 mei 1940 en dat laatste wijkt dus licht af van de einddatum 

hieronder op het schrijven van OIP.  Waarom precies een ontslagbrief werd opgemaakt is mij een 

raadsel maar kan dus te maken hebben met de landsverplichtingen België/Frankrijk. 

 

                  
 

Jules Matthys OIP Meersstraat Gent. Op datum 10 mei 1940. 
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Een aantal werknemers, waaronder zeker mijn vader, reden met de fiets eerst naar Parijs om dan 

later verder te rijden naar Roanne en omgeving. Mijn vader heeft, tijdens die “stop” in Parijs, 

gewerkt in het bedrijf “Sté d’Optique & de Mécanique de Hte Précision 125 Boulevard Davout Paris 

(20ieme)”. Specifiek in het Atelier Croix-Nivert, 164, Rue de la Croix-Nivert, Paris. Noteer dat dit het 

12de lid is dat vermeld staat in de Stichtingsakte van OIP Gent. 

 

   
         
                                     Julius Matthys: Parijs Frankrijk. Op datum 20 mei 1940. 
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Via Internet heb ik wel nog informatie gevonden over genoemd bedrijf:   

 
Aanvullende opzoekingen via Wikipedia hebben mij verdere samensmelting/overname van 

genoemd bedrijf aan het licht gebracht. 

                                 
 
                               Bemerk de evolutie van samensmeltingen van de diverse bedrijven waaronder dus ook  

                               “La SA d’Optique et de Mécanique de Haute Précision » à Paris. 
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Ik stel vast dat in het attest van Parijs staat dat mijn vader daar gewerkt heeft van 20 mei 1940 en 

dat hij daar blijkbaar vertrokken is op 1 juni 1940. Dus eigenlijk heeft hij daar slechts een 10-tal 

dagen gewerkt. Intussen werden de familieleden (vrouwen en kinderen) en in ons geval mijn 

moeder, mijn broer René en ik zelf (Alfons) met vrachtwagens naar de genoemde regio gevoerd. 

Het verhaal van Dirk Wanzele (kleinzoon van Maurice) zegt dat ze per trein naar de regio gingen (zie 

verder). Wanneer precies de families en de werknemers zelf in de regio Roanne aangekomen zijn is 

mij onbekend maar ik vond wel een “Sauf-Conduit” voor mijn vader afgestempeld door de Belgische 

Ambassade in Parijs en gedateerd op 03-06-1940. Deze laatste datum sluit wel “mooi” aan bij de 

datum van 1 juni 1940 waarop hij het bedrijf in Parijs heeft verlaten. 

 

 

                  
 
                                  Julius Matthys : Parijs Sauf-Conduit. Op datum 3 juni 1940. 

 

Dirk Wanzele, kleinzoon van Maurice, brengt als verhaal daarover het volgende: 

Iedereen verplaatste zich op verschillende wijze naar Frankrijk. Eerst was er een samenkomst van 

alle Werkmakkers en hun families bij het “zusterbedrijf” in Parijs. Mannen die het aankonden reden 

met de fiets naar Parijs, zo ook dus Maurice en twee andere Werkmakkers (Nota van de Auteur: waarvan 

één mijn vader ??). De echtgenote van Maurice Wanzele en de zoon Elie plus een tiental andere 

vrouwen en kinderen en één man konden meerijden met een colonne foorreizigers, achteraan op 

een camionette. Na veel oponthoud door wegblokkades en gebrek aan benzine geraakten ze alsnog 

over de grens en konden daar de trein nemen richting Parijs. Groot probleem deed zich voor met 

de vrouwen bij de aankomst op het perron van Parijs. Zij werden van het perron geplukt en 

opgesloten in een kazerne, op grond van vermeende spionage! Gelukkig kon het gezelschap vrijuit 

gaan door tussenkomst van een aldaar toevallig vertoevende Belgische Militair.  

Zij begaven zich toen naar de afgesproken plaats bij de mannen, namelijk in een bedrijf dat ook 

onderdelen voor militair materieel vervaardigde. Dit is dus zonder twijfel het reeds genoemde 

bedrijf “SA d’Optique et de Mécanique de Haute Précision”, 12de lid bij de Stichting van OIP Gent. 
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De voltallige groep, met uitzondering van twee Werkmakkers die even bleven werken in het Parijse 

bedrijf (Nota van de Auteur: waarvan één mijn vader Jules ??) kon dan met de trein vertrekken naar Néronde, 

Bussières en omgeving. Bij aankomst daar werd de groep opgesplitst en verdeeld over de 

beschikbare woonsten die leeg stonden of bij burgers die zich daarvoor hadden aangemeld. Een 

aantal personen verbleef echter in het “Château de la Côte 42” te Bussières. Bij ons bezoek aan 

Bussières op 2 juni 2019 werd mij door de verschillende personen gemeld dat alle Belgische families 

“bevoorrading” kregen vanuit het kasteel. Dit zou dus kunnen betekenen dat daar op één of andere 

wijze een “centrale keuken” aanwezig was. Bij mijn onderhoud met André Van Wynsberghe gaf hij 

mij als informatie dat de Belgen die in Néronde zaten weinig of geen contact hadden met de Belgen 

in Bussières. Er zat toch zo’n afstand van ongeveer 5 kilometers tussen de twee gemeenten. Dit zal 

dan ook inhouden dat de “centrale keuken” in het kasteel enkel voor de Belgen in Bussières 

fungeerde. Blijkbaar waren het alleen de vrijgezellen behorende tot het personeel van OIP Gent die 

opgenomen werden in het kasteel van Bussières. Onder hen bevond zich ook de kozijn van André 

Van Wynsberghe, Edgard Haeghedoorn, de zoon van de oudste zuster van de moeder van André 

Van Wynsberghe. Edgard is spoedig bij hen in Néronde komen wonen. Alfons Dick, zoon van 

Gustaaf, en zijn familie verbleven ook in een leegstaand huis rechtover de kerk van Néronde. 
 

    
                                                                

                                                              Kasteel van Bussières Frankrijk: Château de la Côte.  

 

                                                                     
    

                                             Bussières Frankrijk : « Château de la Côte ». Tableau tissé Soie. 

Zijden weefsel gemaakt op een machine type “Jacquard”. 

Origineel werkje als geschenk gekregen van de familie Ruffier-Mathelin 
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Maurice Wanzele en zijn gezin namen hun intrek in een leegstaand huis net aan de rand van het 

dorp Néronde. Het huis werd in de plaatselijke volksmond “la maison des chouettes” genoemd, 

omdat er op de zolder blijkbaar een uilenfamilie woonde! In dat huis verbleven ze nog met twee 

andere makkers (en hun gezinnen) tot eind Augustus 1940. Tijdens ons bezoek aan Bussières op        

2 juni 2019 heb ik van Annie Thimonier volgende foto’s kunnen bekomen van de genoemde plaats 

in Néronde. Op de linker foto : links is Mr.Tissot, Conseiller Municipal de Néronde, rechts is 

Mr.Botheron, Conseiller Municipal de Néronde et Adjoint au Maire de Néronde et fils d’Alexandre 

Botheron Maire de Néronde fin des années 1950. Het is de heer Botheron die mij in contact 

gebracht heeft met Louis-Pierre Point. 

 

                                          
. 

                                    
                          2019: Foto mij bezorgd door Annie Thimonier. Het Grondplan van Néronde Frankrijk met,                                                                                                                                                                                                                         

via de aanduiding “rode pijl”, de situering van “La maison des Chouettes” in de “Impasse des Chouettes”  
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Dirk Wanzele en André Van Wynsberghe geven beiden hun versie over het verblijf in Frankrijk van 

machines en personeel van OIP Gent. Ik probeer dit hierna een beetje op elkaar af te stemmen. De 

machines van OIP werden voordien opgestuurd doch bereikten echter weken later, druppelsgewijs 

en na opsporingen o.a. in de stations van Lyon, St.Etienne en Roanne, het station van Balbigny 

vanwaar ze werden overgeheveld in een camion van de Gentse verhuisfirma “Steurbaut” en door 

diens bemiddeling naar Néronde vervoerd en aldaar in de “usine” bedrijfsklaar opgesteld (enkel de 

elektriciteit diende ingeschakeld te worden).  Maurice Wanzele was één van de personeelsleden die 

geholpen heeft bij het monteren van de machines. André Van Wynsberghe zegt dat na de capitulatie 

een groot deel van de personeelsleden met hun gezinsleden in augustus 1940 terugkeerde naar 

Gent. Vóór de terugkeer naar Gent van de laatste medewerkers van OIP waren alle machines van 

OIP terug naar Gent verzonden per trein en na het vertrek van die laatste medewerkers was de 

“usine” volledig leeg. Dirk Wanzele geeft ook nog volgende anekdote: toen België capituleerde 

konden de Belgen in de regio van Roanne geen levensmiddelen meer aankopen.  Een tijdje later 

capituleerde Frankrijk ook. Maurice Wanzele heeft gedurende zijn verblijf in Néronde gewerkt bij 

een boer (Familie Michaut). Er was een sterke vriendschapsband gesmeed tussen het gezin Wanzele 

en de familie Michaut. Na de oorlog zijn Elie Wanzele (zoon van Maurice) en de dochter van Michaut 

contact blijven houden via brieven tot wanneer Elie huwde met Dirk’s moeder! Tijdens ons bezoek 

aan Bussières op 2 juni 2019 heb ik volgende foto genomen van de genoemde plaats in Néronde. 

Het betreffende huisje werd later afgebroken naar aanleiding van de heropbouw van een bedrijf. 

Het was ook op die plaats dat het oude gebouw “Broderie” stond en waar dus OIP Gent zich had 

“geïnstalleerd”. 

 

 

              
                                       

                        2019: Foto genomen aan het gebouw “Lycee Professionnel Pierre Coton”. 

                             Volgens getuigenis van o.a. Louis-Pierre Point zou het huisje van de familie Michaut 

                                      zich bevonden hebben waar nu de blauwe poort van het nieuwe gebouw is. 
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Alfons Dick zei mij ook nog dat de Belgen 

vanuit Gent vertrokken zijn begin mei 1940 in 

o.a. een lichte vrachtwagen van het bedrijf 

Steurbaut uit Gent (Blijkbaar toen een 

transportbedrijf). Een eerste stop is geweest 

in Abbeville en dan naar Parijs.    

 

 

 
     Foto ontvangen van André Van Wynsberghe:  

 Model van camion van de firma Steurbaut uit de jaren 1940-1944. 
 

  

Wij met onze familie (mijn vader, mijn moeder, mijn 

broer en ikzelf) verbleven bij de familie Jean-Marie 

Mathelin en echtgenote Marie Demare in Bussières.  

Deze familie was samengesteld uit vader, moeder en 

twee dochters, waarvan één licht gehandicapt. De 

jongste dochter Simone was toen 15 jaar en ik Alfons juist 

2 jaar oud. Blijkbaar, volgens het verhaal, gingen Simone 

en ik iedere dag om melk bij de boeren, en telkens 

passeerden wij het genoemde Kasteel. Ik kan mij daar 

echter niets meer van herinneren.  

 
Jean-Marie Mathelin en zijn echtgenote Marie Demare 

 

Tijdens ons verblijf in Bussières heeft mijn vader gewerkt bij een lokaal bedrijfje waarvan akte. 

Ergens moet dit een medebewijs zijn dat uiteindelijk de OIP-Gemeenschap daar niet als OIP 

opstartte. 

 

      
 

                                            Jules Matthys: Bussières Frankrijk. Op datum 30 augustus 1940.            

                  Huidig adres van het gebouw: Rue 8 Mai 1945 à 42510 Bussières Frankrijk. 
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Uiteindelijk hebben de eerste Belgen, op bevel van de Duitsers, de regio verlaten rond 30 augustus 

1940. Een andere bron (“OIP  RIP” door Mark Rummens) geeft aan dat het bedrijf in Frankrijk nog 

functioneerde na de Franse capitulatie omdat het in de vrije zone gelegen was. Diezelfde bron zegt 

ook nog dat, toen in 1942 de bezetting tot gans Frankrijk werd uitgebreid, het bedrijf opnieuw 

ontmanteld werd en het keerde, met het personeel, terug naar Gent. Dit is dus echter in 

tegenspraak met de vermelding op het “Certificat Individuel de Rapatriement” waar als datum 27 

augustus 1940 staat vermeld.  Ook Simone Mathelin heeft mij bevestigd dat wij “slechts” van mei 

tot augustus 1940 in Bussières verbleven hebben. En in het verhaal van Dirk Wanzele komt dus 

ook eind augustus 1940 naar voor als vertrekdatum naar België. Bovendien vind ik in mijn archief 

een document waarop bevestigd is dat mijn vader van 1941 tot 25 juni 1943 gewerkt heeft bij een 

bedrijf in Lokeren België.  

 

Na de publicatie van de eerste versie van mijn verhaal kreeg ik ook een reactie binnen van Mark 

Rummens.  Hij liet hij mij weten dat de terugkeer van OIP naar België wel degelijk eind 1940 is 

geweest en dat zijn vermelding “1942” op een foute interpretatie van zijn basisnotities is 

gebaseerd. Met deze dus opgelost probleem.  

 

Tijdens mijn persoonlijk contact met André Van Wynsberghe heeft hij mij ook verteld dat zijn 

familie pas in december 1940 teruggekeerd is naar België. Zijn vader Julien was als “chef 

d’entretien” weerhouden om samen met leidinggevende personeelsleden van OIP alle machines 

terug naar Gent te brengen. Alfons Dick liet mij weten dat zijn familie op eind september 1940 per 

trein teruggekeerd is naar België. Uit die verschillende verhalen kunnen we dus besluiten dat de 

OIP-Belgen op verschillende momenten teruggekeerd zijn naar België afhankelijk van de 

persoonlijke omstandigheden en het al dan niet moeten helpen bij het demonteren en laden van 

de machines die terug moesten keren naar Gent. 

 

Bijna vanzelfsprekend kwam OIP hier in België op dat ogenblik onder rechtstreeks Duits bestuur. 

Daarvan heb ik sporen teruggevonden in verschillende documenten uit mijn persoonlijk archief, uit 

het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit Archiefinfo uit Bremen Duitsland. Zie daarvoor Hfst.4 

verder in mijn verhaal. Hierna heb ik een kopie toegevoegd van de vier certificaten van onze familie 

voor de repatriëring van Frankrijk naar België in augustus 1940. Bemerk dat er voor mij als 

geboortedatum 24/12/1922 staat. Mijn werkelijke geboortedatum is 23/04/1938 en ik was dus 

amper 2 jaar oud! Blijkbaar, en misschien gelukkig maar, heeft men daarop bij de repatriëring geen 

echte of onvoldoende controle gehouden. Bemerk ook dat de documenten ondertekend zijn door 

de toenmalige “Maire de Néronde” de heer C. Fournel. 
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                                                          Situeringsplannnetje Bussières en Néronde Frankrijk. 

                                                      Tijdens mijn opzoekingen toevallig gevonden via Internet. 

 

Contacten met de Gemeentediensten van Néronde en Bussières hebben mij geen verdere 

informatie gegeven. Als antwoord op mijn vragen kreeg ik de melding dat de lokale 

Gemeentearchieven van die periode niet meer voorhanden of terug te vinden zijn. 

 

Na het bezoek van mijn echtgenote en ikzelf aan Bussières, in juni 1986 (zie Hfst.6), heeft Simone 

mij een korte tekst opgestuurd uit een tijdschrift van de jaren ’40.  Hierin is sprake over de Belgen 

die in 1940 in Bussières/Néronde verbleven. 

 

                  
 
                           In 1986 ontvangen van Simone Mathelin : korte onvolledige tekst uit een tijdschrift van toen… 

  

In de voorbereiding van ons jaarlijks verlof van juni 2019 en het daaraan gekoppeld bezoek aan 

Bussières Frankrijk (zie verder Hfst.9) had ik nog aan de familie Ruffier-Mathelin gevraagd of zij eens 

konden aftoetsen in de gemeenten Bussières en Néronde of er mogelijks nog personen waren die 

op één of andere wijze nog verhalen of informatie konden vinden betreffende de “invasie van de 

Belgen” in 1940. En, ongelooflijk maar waar, op 21 mei 2019 kreeg ik een berichtje van de familie 

met als bijlage het hierna opgenomen héél interessant document van 2 bladzijden. 
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                                                            Document Bussières/Néronde Frankrijk. Pag.1.  
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                                                   Document Bussières/Néronde Frankrijk. Pag.2.  

 

 

In dit document zijn een groot aantal punten terug te vinden die ik op één of andere wijze reeds 

hierboven heb aangehaald en dan weer andere die een bevestiging geven van reeds vermelde 

punten en dan nog andere die voor mij nieuwe vragen op tafel brachten.  

Noteer de vermelding “Deux directeurs belges y habitaient, monsieur Callié et Monsieur Morels »   

(Nota van de Auteur: dit moet dus “Callier” en “Moreels” zijn). De stichter André Callier is overleden in 1938 

en het is dus Jacques Callier, de zoon van André, die hier verbleef. Trouwens ook Alexis Callier, zoon 

van Jacques, was hier aanwezig als kleuter van 4 jaar en het kan ook niet anders of hij en ik als             

2-jarige kleuter, moeten elkaar daar op één of andere wijze ontmoet hebben. Vandaag herinnert 

zich geen van ons beiden daar nog iets van. Albert Moreels was toen de Algemeen Directeur van 

OIP Gent. Noteer ook nog de vermelding: “responsable financier Monsieur Van Dened” (Nota van de 

Auteur: het zou wel eens kunnen dat die naam “Van den Eden” of zo zal zijn) en “un ingénieur opticien Monsieur 

le Baron Peter Wrangel”. Die 2 laatste namen zijn we tot op heden niet tegen gekomen in andere 

documenten. Over “Monsieur Vaneck” (Nota van de Auteur: moet dus “Van Hecke” zijn) werd mij bij ons 

eerste bezoek aan Bussières in 1986 reeds verteld (zie Hfst.6).  
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Bij ons bezoek van 2 juni 2019 aan Bussières en omstreken kon ik, dankzij de opzoekingen van Annie 

Thimonier, vernemen dat Charly Van Hecke overleden is in 1994. Hij heeft twee dochters: namelijk 

Marie-Claire en Brigitte. Ik kon ook de coördinaten bekomen van Marie-Claire. Bij mijn contacten 

die ik ter plaatse met Marie-Claire via e-mail heb gemaakt kon ik verder acteren dat Régine (la jolie 

“bussièroise”) de echtgenote van Charly in een Rusthuis in Sartrouville dichtbij Parijs verblijft. Zij zal 

op 24 juni 2019 de ouderdom van 99 jaar hebben! Marie-Claire zelf woont in Lamballe in Bretagne. 

Reeds in Bussières heb ik via e-mail verschillende berichtjes uitgewisseld met haar. In één van haar 

antwoorden schrijft ze o.a., ik citeer: “Quel dommage de se trouver si tard”! Ze schrijft ook dat ze 

samen met haar zuster enkele jaren geleden, in 2014, naar Oudenaarde geweest is om de woning 

terug te vinden van Jules Van Hecke, de vader van Charly, toentertijd Directeur in een Textielbedrijf 

in Oudenaarde.  Ze wist dus waarschijnlijk ook niet van het bestaan van OIP NV. Marie-Claire zou 

ook nog proberen om enige verdere info over haar ouders terug te vinden. Nog bij ons nieuw bezoek 

van 2 juni 2019 werd mij door Louis-Pierre Point een aantal verduidelijkingen gemaakt over het 

bovenliggende document.  « Souvenirs du Président » werd aan Roland Ruffier, zoon van Simone 

Mathelin, gegeven door dhr. Botheron, zoon van de vroegere Burgemeester van Néronde.  Het is 

blijkbaar verschenen in een periodiek tijdschrift dat in 1940 JARNICOTON noemde.  De vernoemde 

“Président” is Louis-Pierre Point, nu Erevoorzitter van de Vereniging ADN (Amis de Néronde). Het 

artikel is ook door hem opgesteld maar uiteindelijk neergeschreven door René Berchoud uit Tarare. 

Zie de tweede bladzijde onderaan de vermelding “z.P.” de afkorting van “Zouzou Point” en waarbij 

Zouzou de bijnaam is van Louis-Pierre Point.   Louis-Pierre zei mij ook nog (via e-mail) dat de heren 

Callier, Moreels, Wrangel en Van Dened (?) dikwijls gingen eten in Balbigny op 6 km van Néronde in 

het “Hotel-Restaurant de la Paix chez la Catherine Labbé” waar in die tijd de keuken blijkbaar heel 

goed was! 

 

Op 17 juni 2019 kreeg ik via e-mail van Louis-Pierre Point de referentie binnen van het tijdschrift 

waarin bovenliggend artikel is verschenen: in februari 1995 in het nummer 44 van het tijdschrift 

“JARNICOTON” waarvan buitenomslag hierna… 
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Louis-Pierre was héél gelukkig met onze ontmoeting en hij heeft mij nog een aantal interessante 

gegevens doorgespeeld. Eén van die gegevens geeft chronologisch weer wat er in de jaren 1870 tot 

2007 in het gebouw “Broderie” actief geweest is. Ik heb voor de duidelijkheid de verschillende 

periodes met een “rood” nummer aangeduid. Bemerk dus het nummer 3 voor de periode 1939-

1941 waar vermeld staat dat “Usine d’Optique de Gand Belgique” daar aanwezig was. 
 

         
 

     Scan 2019: chronologische volgorde van de activiteiten die zich in het gebouw “Broderie” hebben gevestigd. 

 

De aankoop van het gebouw (“ancienne broderie”) werd verworven in 1938 door “l’Optique 

Parisien” (zonder twijfel dus opnieuw het bedrijf 12 bij de Stichting van OIP Gent) en dat is dan ook 

de reden waarom “l’Optique Belge” naar Néronde gekomen is. Volgens ontvangen informatie waren 

de “leiders” toen de heren Callier en Moreels en Dauge die in het chalet van de Broderie verbleven. 

Ook die naam Dauge komt nu voor het eerst in een informatie terecht. In het artikel boven staat 

ook dat de familie van Louis-Pierre Point in 1940 verblijf gaf aan Ingenieur Optieker de Baron Pierre 

Wrangel, aan diens echtgenote Andrée en haar zoon uit een eerste huwelijk Marco Lust (9 jaar oud). 

Baron Pierre Wrangel was de zoon van Generaal Wrangel chef van het leger van Tsaar Nicolas.    
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                     Andrée & Pierre Wrangel.                                            Néronde Frankrijk : Foto genomen op 2 juni 2019. 

           Foto ontvangen van Louis-Pierre Point                               Toenmalige Privéschool van de heer Grataloup       

                                                               
 

Louis-Pierre Point was 10 jaar oud in 1940 en hij zat samen met Marco Lust op een privéschool van 

de heer Grataloup in Néronde. Louis-Pierre Point heeft mij ook nog een kopie gegeven van een brief 

(3 blz. + kopie van de omslag) van Ingenieur André Dauge. De brief is gedateerd 3 augustus 1940 en 

was gericht aan “Monsieur et Madame Tony Point à Néronde”, de ouders van Louis-Pierre Point. 

Bemerk het doorstreepte adres bovenaan de brief: Sint-Martens-Latem en de ingenieurstitel 

“A.I.G.”.  Bij de Stichting van OIP was André Dauge woonachtig in de Clementinalaan 33 te Gent; en 

hij was dus ook één van de Kapitaalinbrengers bij de Stichting van OIP (Zie “Inleiding”). In deze brief 

kunnen we ook lezen dat André Dauge tijdelijk verbleef in Alzonne Frankrijk en dat hij hoopte dat 

OIP kon opstarten niettegenstaande de Duitse bezetting. Verder zegt hij nog dat hij wachtende was 

op de toelating of zelfs het bevel om naar België terug te keren. Hierna de hoofding van genoemde 

brief. 
                                          

 
 

                Scan van juni 2019: brief 3 augustus 1940 van André Dauge aan de ouders van Louis-Pierre Point…. 
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Een anekdote in het document van de “Président” is het verhaal einde eerste bladzijde begin tweede 

bladzijde over het gebroken kruis.  Blijkbaar hebben de “OIP-Belgen” het daar soms wel eens te bont 

gemaakt.  Tijdens ons bezoek van juni 2019 heeft men mij “met de neus op de feiten” geduwd.  En 

ja er is dus werkelijk een herstelling aan het kruis gedaan en dat bewijzen onderstaande foto’s. 
 

                                                            
 

Néronde: Foto’s op 2 juni 2019. Het “Croix des Roches” dat bij het beklimmen door één van de Belgen afgebroken is.  

Volgens André Van Wynsberghe zou werknemer Coucke de herstelling (goed zichtbaar op de foto) gedaan hebben.  

 

De familie Wrangel logeerde bij de ouders van Louis-Pierre Point “Place du Palud Néronde”. Volgens 

Louis-Pierre Point was Pierre Wrangel dus ingenieur bij OIP. Eind december 1941 is de familie 

Wrangel via Spanje naar New-York USA vertrokken. In mijn verdere opzoekingen naar info over de 

familie Wrangel ben ik geen stap verder geraakt. Nergens is enig spoor te vinden en ik heb dus mijn 

persoonlijke twijfels of Pierre Wrangel in dienst was van OIP Gent of integendeel misschien wel in 

dienst was van het Franse zusterbedrijf in Parijs? In het Franstalige artikel van Louis-Pierre Point is 

trouwens nergens anders melding over werknemers van het Parijse bedrijf en dat kan toch niet? De 

namen Callier, Moreels, Dauge, Van Dened en Vaneck zijn allen Belgen en waarom zou daar dan 

geen enkele naam van het Franse zusterbedrijf in voorkomen? De Belgen zijn daar bovendien in 

augustus 1940 en misschien nog enkelen begin 1941 terug vertrokken en Wrangel is pas in 

december 1941 vertrokken naar USA. We zullen het dus nooit weten… 

Intussen heb ik ook van Paul Moreels vernomen dat “Van Dened” met zekerheid Albert 

Vandenheede zal zijn. Over die persoon is echter geen verdere info gevonden.  Pol Mollet, toenmalig 

Directeur van het Departement Onderzoek en Ontwikkeling en Directeur van het Departement 

Engineering bij OIP Gent heeft niet in Néronde-Bussières Frankrijk geweest aangezien hij van 1939 

tot 1945 gemobiliseerd reserveofficier was en ook krijgsgevangen was in Duitsland.                        

 

 

Foto ontvangen van Paul Moreels, zoon van Albert, en 

genomen in 1940 aan Café Chanelière/Giroudon rechtover 

het Gemeentehuis van Néronde.  

Rechts op de bank is Albert Moreels Algemeen Directeur OIP 

Gent.                                        

Niemand van de gecontacteerde personen herkende de dame 

links noch de man midden. Er bestaan twijfels of het André 

Dauge of Albert Vandenheede zou kunnen zijn. 



 
 

33 
 

Louis-Pierre Point heeft mij ook nog een zéér oude foto gegeven van het gebouw waar OIP Gent 

zich vestigde in 1940 (Ancienne Usine Broderie Néronde France). 
 

                                                    
            

                                             Scan 2019: Ancienne Usine de Broderie in Néronde Frankrijk.  

 

 

                                                 
 

     In september 2019 ontving ik van Paul Moreels, zoon van Albert, een andere foto gedateerd 1940 van                                                                                                                   

hetzelfde gebouw en hoogstwaarschijnlijk genomen door zijn vader Albert toen die in Néronde verbleef. 

 

 

                                             
 

Op 23 oktober 2019 kreeg ik van André Van Wynsberghe ook een foto van het gebouw. Ook genomen in 1940. 
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Nog van Paul Moreels ontving ik twee foto’s gedateerd 1940 met een binnenzicht van het gebouw 

“Usine de Broderie” in Néronde.  Alle machines zijn blijkbaar toch opgesteld geweest maar hebben 

waarschijnlijk, gezien de super nette vloer en omgeving van de machines, dus nooit gedraaid.     

Dit werd mij trouwens door André Van Wynsberghe en Alfons Dick bevestigd. 
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Bij ons bezoek aan het Kasteel van Bussières op 2 juni 2019 heb ik enkel nog op één deur enkele 

inscripties teruggevonden, gemaakt door de “OIP-Belgen”. 
 

               
 

Foto genomen op 2 juni 2019 in het Kasteel van Bussières Frankrijk. 

Moeilijk maar min of meer toch leesbaar zijn de namen “MICHIELS J.” en “DUPONT H.” 

Iets minder duidelijk en met twijfel de naam “DUPONT G.”??? 

 

 
 

Foto genomen op 2 juni 2019 in het Kasteel van Bussières Frankrijk. 

Moeilijk maar min of meer toch leesbaar is de inscriptie: “Verboden ingang aan diegenen die niet hier logeren”. 
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Op 18 juni 2019 ontving ik via Postdiensten een omslag met foto’s 

en kopie van informatie betreffende Charly Van Hecke. Afzender 

was Marie-Claire Van Hecke uit Lamballe in Frankrijk, één van de 

dochters van Charly. Op de foto Charly en zijn echtgenote Régine 

uit Bussières Frankrijk waar hij in 1940 mee getrouwd is. De foto 

zou genomen zijn in de tuin van het huis in Oudenaarde België. 

André Van Wynsberghe gaf mij nog als aanvullende informatie dat 

Charly gewezen doelman was bij Racing Gent. 

 

Bij die zending zat ook een kopie van Ontslagbrief gelijkaardig aan die van mijn vader (zie begin 

Hfst.2). Alleen is de datum hier 18 augustus 1940 en is hij opgemaakt in Néronde Frankrijk. Het 

attest gaat uit van de Directeur Albert Moreels maar is onderaan ondertekend als “Pr. le Directeur,” 

door “Van Schaftinghe”. Volgens André Van Wynsberghe was genoemd persoon ingenieur bij OIP. 

De Ontslagbrief is waarschijnlijk opgemaakt door het feit dat Charles in Bussières gebleven is en 

iedereen aan het terugkeren was naar België.                

Nog bij diezelfde zending van Marie-Claire Van Hecke zat een document “Mobilisatie van het Leger 

- Vrijgelei” op naam van “Van Hecke K.”  De “K” zou dus kunnen staan voor “Karel”?  Ik heb dit hier 

toegevoegd omdat er op het document ook verwezen is naar “Société Belge d’Optique et 

d’Instruments de Précision, 110 (of 118?), rue de la Prairie Gand”. Het document is gedateerd op 21 

maart 1940, dus van vóór de periode van Bussières Frankrijk. 
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Bij mijn persoonlijk contact met André Van Wynsberghe op 23 oktober 2019 en met Alfons Dick op 

2 november 2019 hebben zij mij beiden enkele foto’s ter beschikking gesteld van de periode 1940 

in Néronde. Ik heb hierna een beperkte selectie uit die foto’s toegevoegd waarvan ik dacht dat ze 

op één of andere wijze het verhaal “Néronde-Bussières” konden illustreren vanuit hun beider 

familieverblijf in die streek. Geen of weinig andere “OIP-Belgen” werden op de foto’s herkend. 
 

 

 

 

Op de foto boven van links naar rechts: André Van 

Wynsberghe en Julien vader van André werknemer bij OIP . 

Op de foto onder van links naar rechts: Germaine 

echtgenote van Bernard Oosterlinck, moeder van André en 

Bernard Oosterlinck eveneens werknemer bij OIP. 

 

Het huis op de foto is het huis waar de familie Van 

Wynsberghe verbleef in Néronde. 

 

 

 

 

 
Foto genomen in 1940 in Néronde Frankrijk. 

 

         
                   

        Foto Van Wynsberghe genomen in 1940 in Néronde Frankrijk. Mooi beeld van het lossen van de OIP-machines. 

        Volgens André Van Wynsberghe is de persoon uiterst links op de foto ingenieur Pierre de Hainaut. 
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      Foto Van Wynsberghe genomen in 1940 in Néronde Frankrijk. Bijeenkomst van de groep Belgen in Néronde. 

      Op het bord staat vermeld “Néronde Loire 1940 Optique Belge”. 
 

   
 

  Foto Van Wynsberghe genomen in 1940 in Néronde Frankrijk.  De vrouwen aan de was in de lokale “waterplaats”. 
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Foto Dick genomen in 1940 in Néronde Frankrijk. Eveneens aan de “waterplaats”.   

  Rechts op de foto moeder van Alfons Dick en vader Gustaaf Dick. 

 

 

                           
 

                          Foto Dick genomen in 1940 Néronde Frankrijk. 

                Links moeder, midden Alfons Dick, rechts vader Gustaaf Dick op wandeling in Néronde. 
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                                                   Foto Van Wynsberghe genomen in 1940 in Néronde Frankrijk.                    

       

Volgens André Van Wynsberghe toont de foto hierboven een stoet van de OIP-Belgen ter 

gelegenheid van 21 juli 1940. Wat de vier personen op de tweede rij van de foto betreft: volgens 

info van Marco Lust (Loost) zou de vierde van links, met zijn mantel op de arm, Pierre Wrangel zijn, 

en de tweede van links zou André Dauge zijn. Volgens Paul Moreels is de derde van links zijn vader 

Albert Moreels.  Momenteel geen uitspraak van wie de eerste persoon van links zou zijn: Jacques 

Callier of Albert Vandenheede???? 

 

  

 

 

Op deze foto genomen in 1940: 

het koppel links is Bernard 

Oosterlinck en zijn echtgenote 

Germaine.  

De drie dames in het midden 

werden door niemand herkend.                                             

De drie personen rechts zijn 

respectievelijk de moeder van 

André Van Wynsberghe, André 

zelf en zijn vader Julien. 
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Ook van Franky, de zoon van mijn kozijn Raymond Dhoedt, kreeg ik informatie over de periode 1940 

in Frankrijk. Raymond is ook als bediende in dienst geweest van OIP maar Franky weet niet meer in 

welke functie.  Uit de archieven van Franky kreeg ik een drietal zéér interessante documenten die 

betrekking hebben op de “verhuis” van OIP van Gent naar Néronde in Frankrijk.  

Het eerste document verwijst naar het vertrekbevel naar Parijs voor Raymond. Dit document draagt 

spijtig genoeg geen datum. Het tweede document, gedateerd op 20 mei 1940, geeft aan dat 

Raymond zich moest begeven naar Néronde in Frankrijk in het bedrijf waarvan de hoofdzetel zich 

in Parijs bevond. Dus hieruit blijkt ook wel dat het bedrijf in Néronde blijkbaar op naam van het 

bedrijf in Parijs stond en niet op naam van OIP Gent. Het derde document, in het Nederlands 

opgesteld en gedateerd “Mai 1940”, geeft een soort routebeschrijving (reistabel) om van Parijs naar 

Néronde te reizen. We lezen dat er een trein moet genomen worden in Parijs (Gare de Lyon) naar 

Balbigny Frankrijk. En dan vandaar met de autobus of te voet naar Néronde.    

 

 

 

 
 

                     Bevel tot vertrek voor Raymond Dhoedt naar de eerste bestemming Parijs Frankrijk.  
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               Opdracht voor Raymond Dhoedt om te vertrekken van Parijs naar Néronde. Document opgesteld in Parijs. 

 

                    
 

                  Te volgen reisroute van Parijs naar Néronde voor Raymond Dhoedt. Document In Parijs opgesteld.         
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Hfst.3 :  Jules en zijn Werkmakkers  

Periode 12 augustus 1944 tot 21 mei 1945 Duitsland 
 

In mijn persoonlijk archief heb ik nog enkele foto’s van mijn vader Jules gevonden die genomen zijn 

bij OIP  in de Meersstraat te Gent. Deze foto’s dateren van vóór augustus 1944. De eerste foto vond 

ik typerend beeldmateriaal ter ondersteuning van mijn verhaal “Jules Matthys en de 8 van OIP” en 

ik heb hem dan ook op de omslag van mijn brochure geplaatst. Van Alfons Dick kreeg ik een foto 

van zijn vader Gustaaf met een bijna identieke “pose” als die van mijn vader Jules. De andere foto 

geeft een ganse groep Werkmakkers van OIP. Ik heb navraag gedaan bij de verwanten en weinig 

personen konden herkend worden.  

 

                           
                Mijn vader Jules bij OIP Meersstraat Gent.                             Gustaaf Dick bij OIP Meersstraat Gent. 

                                         Bemerk de gelijkenis tussen de twee foto’s van Jules en Gustaaf ! 

 

                                            
Groepsfoto OIP Gent. Herkend en aangewezen door de verwanten: 

Matthys Jules midden onderaan blauw omcirkeld; onmiddellijk links van Jules is Gustaaf Dick,   

bovenste rij staand derde van rechts is Haegeman Camille. 

 

Laura Dekeghel, kleindochter van Willy, heeft mij nog een andere groepsfoto doorgestuurd. 

 

                                                                
Groepsfoto OIP Gent. Herkend en aangewezen door de verwanten: 

Bovenaan vierde van rechts Dekeghel Willy. 

Geen andere Werkmakkers door de verwanten herkend. 
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Op 12 augustus 1944 werden, in de werkplaatsen van OIP Meersstraat te Gent, 8 Werkmakkers 

gearresteerd door de G.F.P. (Geheime Feldpolizei). Eén van die 8 was mijn vader Jules. Later bleek 

dat zij allen deel uitmaakten van de Verzetsgroep Bedrijfsmilitie, Patriottische Militie (PM), 

Onafhankelijkheidsfront (OF). Zij werden overgebracht en opgesloten in de Gevangenis 

Nieuwewandeling te Gent. Volgens informatie van Willy Dekeghel, zou de Verzetsgroep uit 10 

personen hebben bestaan.  

Bij de inval in het bedrijf OIP, rond 7u15, werden alle werklieden verzameld en 8 werden uit de 

groep gehaald. Twee waren kunnen ontsnappen: Gustaaf Fortie en Adolf Janssens. Met deze 

informatie komen we dus op een totaal van 10 personen. De namen van de twee ontsnapten komen 

niet voor op de lijst waarvan sprake hierna. Gustaaf Fortie was Kommandant van het OF Afdeling 

Gent. Hij was blijkbaar de hoogste in rang bij het Verzet. Zijn schuilnaam was “Boule”. Volgens 

informatie van Dirk Wanzele, kleinzoon van Maurice, werden de 8 uit de groep gehaald op basis van 

een lijst die bij Valère Billiet zou gevonden zijn. Volgens bronnen binnen het OF, zou bij een 

huiszoeking in de woning van Valère Billiet, die lijst gevonden zijn in een piano. 
 

Die lijst vermeldde enkel de geboortedatum van de personen en ook hun schuilnaam:  
 

Dekeghel Willy = schuilnaam Walter,  

De Paepe Victor = schuilnaam Eric,  

De Vliegher Alphonse = schuilnaam Kobe,  

Haegeman Camille = schuilnaam Farry,  

Labens Gustave = schuilnaam Hubert,  

Lammertyn Roger = schuilnaam Germain,  

Matthys Jules = schuilnaam Pierre,  

Wanzele Maurice = schuilnaam BIBI89. 
 

Het was echter juist aan de hand van die geboortedatums dat ze dan toch geïdentificeerd en dus 

ook gearresteerd werden. Valère Billiet was hoger in bevel binnen het OF en zéér bekwaam 

Professor aan de Ugent. Hij is zelf gearresteerd op 10 augustus 1944 en op 03 mei 1945 omgekomen 

in Lübeck (Duitsland). Zijn arrestatiedatum ligt dus twee dagen vóór de arrestatiedatum van de 8 

van OIP en zou dus het verhaal van de gevonden lijst kunnen bevestigen. 

 

                                     
                                                                        

De twee OF-FI armbanden van mijn vader Jules. 
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Bedrijfsmilitie OIP: Samenstelling groep en hun schuilnamen. Op datum 1 juli 1944. 

Kopie lijstje mij bezorgd door Dirk Wanzele kleinzoon van Maurice. 
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Ik herinner mij nog dat er, tijdens de gevangenschap van mijn vader in Gent, een motor met zijspan 

en twee Gestapo’s zijn gekomen naar ons huis in Lokeren. Zij hebben toen, zeg maar van de kelder 

tot de zolder, alle hoekjes en kantjes doorzocht. Gelukkig misschien maar, hebben zij niets speciaals 

gevonden. 

Ik herinner mij dat mijn broer René de dag vóór het bezoek van de Gestapo een revolver had doen 

verdwijnen in de Meersen achter ons huis! Dirk Wanzele zegt ook dat, de dag dat de groep werd 

opgepakt, zijn grootmoeder halsoverkop door een Verzetsstrijder werd ingelicht. Zij kon daardoor 

documenten en twee pistolen doen verdwijnen. Gelukkig, want iets later viel ook daar de Gestapo 

binnen en doorzocht de woning van het gezin Wanzele. Dirk Wanzele zegt nog dat de Gestapo zich 

eerst uitdrukte in het Duits waarop zijn grootmoeder antwoordde dat ze dat niet verstond. De man 

probeerde daarna nog Frans om dan uiteindelijk Vlaams te spreken, waaruit onmiddellijk kon 

worden afgeleid dat het een rasechte Vlaming was. Elie Wanzele, zoon van Maurice, zat juist zijn 

huiswerk te maken en stond doodsangsten uit omdat er een kastje werd opengemaakt waarvan Elie 

zich herinnerde dat zijn vader daar ooit een wapen had in opgeborgen! De huiszoeking leverde 

gelukkig ook daar niets op. Dit zijn dus praktisch twee gelijkaardige verhalen over wapens en bezoek 

van de Gestapo. Maurice Wanzele was Groepsoverste van de 8. Hij werd als groepsleider, volgens 

getuigenis van medegevangenen die toch werden vrijgelaten en nadien contact namen met de 

echtgenote van Maurice, zwaar ondervraagd en zelfs gefolterd.  

 

Mijn vader Jules zat in de Gevangenis Nieuwewandeling te Gent in de cel samen met Pater Stanislas, 

Overste van het College in Melle.  

 

                                                               
 

                                                                   Pater Stanislas, Overste College van Melle. 

 

Naar aanleiding van mijn contact met genoemd College, heb ik vernomen dat de reden waarom 

Pater Stanislas gevangengenomen werd zou kunnen geweest zijn: De Duitsers hebben op een 

bepaald ogenblik de studentenlijsten opgevraagd aan het College en Pater Stanislas zou dat 

geweigerd hebben, met zijn gevangenneming als gevolg. Blijkbaar hadden de Pater en mijn vader in 

hun cel een “weddenschap” aangegaan van “wie er zou vrijkomen uit de cel”. En zie, de Pater is 

vrijgekomen en die heeft via een student van zijn school aan mijn moeder een “briefje” laten 

bezorgen dat mijn vader geschreven had in de cel. Het was eigenlijk een stukje afgescheurd papier 

(waarschijnlijk van een krant) waarop mijn vader met potlood enkele woorden had geschreven voor 

ons (mijn moeder, mijn broer en mij). De Pater heeft dat op één of andere wijze kunnen 

buitensmokkelen uit de Gevangenis. Het origineel strookje papier heb ik in mijn persoonlijk archief. 

Dit is voor mij echt meer dan goud waard! 
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Mijn vader Jules. Boodschap vanuit de Cel in de Nieuwewandeling te Gent. Op datum tussen 12 en 30 augustus 1944. 

 

Op 17 november 1944 is er op ons adres een briefje toegekomen van Pater Stanislas waarbij hij klaar 

en duidelijk zegt dat hij bij mijn vader in de cel heeft gezeten. 

 

                         
 

Briefje van Pater Stanislas. Op datum van 17 november 1944. Blz.1. 



 
 

48 
 

                                          
 

Briefje van Pater Stanislas. Op datum van 17 november 1944. Blz.2. 

 

 

Een andere herinnering is de dag dat wij, mijn moeder, mijn tante en ikzelf, ongeveer een halve dag 

buiten aan de Nieuwewandeling gestaan hebben en verschillende pogingen gedaan hebben om mijn 

vader te mogen bezoeken in de cel. Tevergeefs, dat werd niet toegestaan. Op 30 augustus 1944 

werden uit de Nieuwewandeling alle mannelijke gevangenen met vrachtwagens van Brouwerij 

Meiresonne en alle vrouwelijke gevangenen met bussen naar Antwerpen gevoerd. Ik herinner mij 

dat bewoners van de wijk Bergendries in Lokeren (huidige N70) ons komen vertellen zijn dat zij mijn 

vader gezien hebben achteraan in één van de vrachtwagens die, zeg maar, op ongeveer 100 meter 

van ons huis gepasseerd zijn!   

Op 31 augustus 1944 zijn alle gevangenen gedeporteerd vanuit Antwerpen naar het Kamp 

Neuengamme (Hamburg Duitsland). Na enkele dagen Gevangenschap in het Kamp Van 

Neuengamme werden zij allen overgebracht naar het Buitenkamp Blumenthal (Bremen Duitsland).  

De volledige lijdensweg van mijn vader Jules heb ik hierna in detail geregistreerd. 
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Mijn vader Jules: Afgelegd Traject 1944-1945. 
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Plan van de Kampen (Konzentrationslager) en Buitenkampen (Aussenlager des KZ Neuengamme) in Duitsland. 

 

 

 

 

In totaal had KZ Neuengamme 87 Buitenkampen en Kommando’s. Buitenkampen hadden een eigen 

kampleiding, Het plannetje hierboven toont een flink aantal Buitenkampen, maar diegene die in of 

in de omgeving van een grote stad lagen werden enkel met een omgekeerde driehoek - dus zonder 

de specifieke naam - aangeduid. Zo is te zien dat er voor Bremen 9 verschillende omgekeerde 

driehoeken aanwezig zijn. En wel voor de Buitenkampen: Blumenthal, Farge, Hindenburg-kazerne, 

Neuenland, Obernheide, Osterort, Schützenhof, Sebaldsbrück en Uphusen. De drie “vet” 

aangeduide kampen zijn deze waar mijn vader gevangen heeft gezeten of gedwongen tewerk werd 

gesteld. Bemerk ook helemaal boven midden/rechts de plaats Neustadt en de overlijdensplaats van 

mijn vader, de Lübecker Bucht. Een deel van de gevangenen van het Buitenkamp Bremen-

Blumenthal (Bahrplate) moest slavenarbeid verrichten op de scheepswerf van de Deutsche Schiff- 

und Machinenbau AG (Deschimag). Een ander deel moest dagelijks meerdere uren te voet naar en 

van hun werkplaats marcheren. Dit bovenop hun slavenarbeid van 12 uren per dag. Op 25/12/1944 

werd in Bremen een Buitenkamp geopend met de naam KZ Schützenhof.  Voor de bouw van de      

U-boot in Bunker “Valentin” bestond er in Bremen-Farge een Buitenkamp van oktober 1943 tem 11 

april 1945. 
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Op 23 september 1944 heeft mijn moeder via het Ministerie van Justitie navraag laten doen waar 

mijn vader zich toen mogelijks kon bevinden. 

 

                 
                    

          Mijn vader Jules: Vraag naar vermist zijn. Op datum 23 september 1944. 

 

Op 3 februari 1945 kwam op die vraag een antwoord van het Rood Kruis België. 

De vernoemde gemeente Lückerwalde moet volgens mijn opzoekingen Lückenwalde zijn. 

 

                                
             
            Mijn vader Jules: Rood Kruis Antwoord. Op datum 3 februari 1945. 
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Het Traject dat de Werkmakkers van mijn vader afgelegd hebben, komt in grote lijnen overeen met 

het Traject beschreven voor mijn vader. Alleen zijn de overlijdens allemaal verschillend afhankelijk 

van de fysische toestand van de gevangenen en van de plaats waar ze zich bevonden. Zijn overleden 

door ontbering in het Kamp Blumenthal zelf: Maurice Wanzele op 06/12/1944 en Roger Lammertyn 

op 17/01/1945. De gevangenen werden in de tweede helft van april 1945 naar de Baai van Lübeck 

(Duitsland) gebracht en op verschillende boten gezet. De grootste boot was de “Cap Arcona” en de 

andere de “Thielbek”, de “Deutschland” en de “Athen”. Mijn vader Jules overleed door 

mishandeling en ontbering in de armen van de twee teruggekeerde makkers Willy Dekeghel en 

Alphonse De Vliegher op het schip “Athen” op 23/04/1945. Noteer dat 23/04 mijn verjaardag is! 

 

                       
 

Liggingsplan van de 4 boten in de Baai van Lübeck Duitsland. 
 

Volgens een officiële verklaring door Alphonse De Vliegher, gedateerd op 29/04/1952, werd het 

lichaam van mijn vader Jules “in zee geworpen”. De “Cap Arcona” en de “Thielbek” werden op 3 

Mei 1945 door de Britse R.A.F. met raketten bestookt t.g.v. foute informatie die over de boten werd 

verspreid (men had ze als Duitse oorlogsschepen gecatalogeerd i.p.v. als gevangenenboten). Vóór 

die datum overleden reeds door uitputting Victor De Paepe op 01/05/1945 en Camille Haegeman 

op 02/05/1945. Gustave Labens was vanuit het sterfoord of “mouroir” van Sandbostel overgebracht 

naar het hospitaal van Sandbostel (Duitsland) en is daar overleden op 03/05/1945. Twee 

Werkmakkers, Willy Dekeghel en Alphonse De Vliegher overleefden de lijdensweg en zijn naar België 

gerepatrieerd op respectievelijk 17/05/1945 en 21/05/1945. Alphonse De Vliegher overleed op 

29/10/1982. Willy Dekeghel overleed op 02/08/2006. Voor De Paepe, Haegeman, Lammertyn, 

Matthys en Wanzele vinden we informatie in het “Dodenboek” van het Kamp Neuengamme             

(KZ Gedenkstätte). Bepaalde van de daar opgenomen informatie is echter niet altijd juist en de 

hierboven vermelde informatie betreffende het overlijden is juister. Voor Labens is geen verdere 

informatie te vinden omdat die dus in Sandbostel is overleden. 

Op de volgende bladzijden uittreksels uit het Dodenboek van Neuengamme. 
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    DIE TOTEN 1940-1945           

       

      Gustave Labens                                                                                  

                                                                                               

    Vorname          Gustave                                             

     Nachname           Labens       

     Geburtsdatum       18.02.1912                               

     Geburtsort           Ledeberg 

     Geburtsland           Belgien             

     Todesdatum           03.05.1945 

     Todesort           Sandbostel (geen info in het Dodenboek van Neuengamme) 
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En een paar impressies van de twee teruggekeerde Werkmakkers Dekeghel en De Vliegher: 

 
 

 

                 
 

    Overlevende Willy Dekeghel.                                          Overlevende Willy Dekeghel en kleindochter Laura. 

 

  

 

 

 

       
 

Kopie van Bidprentje van de echtgenote van overlevende Alphonse De Vliegher. 

Het enige document te vinden in archief. Geen verdere verwanten gevonden. 
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 Lübeck Duitsland Tragedie 3 mei 1945. 
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                                                  Neustadt-Lübeck Duitsland 3 mei 1945. 



 
 

59 
 

Tijdens mijn vader’s gevangenschap in Duitsland is er op 23 december 1944 bij ons thuis nog een 

schrijven gekomen van de firma OIP Gent waarbij eveneens een geldsom werd overhandigd. 

Daarvan was 100 BEF voorzien “voor de kleine” en …die “kleine” was ik, Alfons! Bij de ontmoeting 

met André Van Wynsberghe heeft hij mij gezegd dat de brief ondertekend is door mevrouw J.Daels, 

de toenmalige boekhouder van OIP Gent. 

 

     
 
              Schenking door OIP Gent aan de echtgenote en de kinderen van Jules. Op datum 23 december 1944.   
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Hfst.4:   HEYDE WERKE uit Dresden Duitsland  

De “bezetter” van OIP Gent 

Periode 10 mei 1941 tot september 1944      
 

Bij mijn opzoekingen vond ik “regelmatig” de naam van het Duitse bedrijf Heyde Werke in 

verschillende documenten terug.  

Ik wil hierna proberen om dit een beetje chronologisch te rangschikken. 
 

a) Op het document met de schuilnamen van de Verzetsstrijders van OIP, gedateerd 1 juli 1944, heb 

ik blauw omrand de notitie “nu (HEYDE WERK)”.  Zie Hfst.3. 

b) Op het document “Vraag naar vermist”, gedateerd 23 september 1944, heb ik blauw omrand de 

notitie “firma Vanderheyden”. Zie Hfst.3. 

c) Op datum van 2 juni 1945 is er een officieel attest opgemaakt door de Diensten van OIP Gent en 

bekrachtigd door de Stadsdiensten van Lokeren (getekend door de Burgemeester van die Stad) 

waarbij bevestigd is dat mijn vader gedurende een bepaalde periode bij de firma OIP maar ook 

bij de firma Heyde Werke heeft gewerkt. In dat document komt de naam Heyde Werke voor bij 

de vermeldingen “Uit de boekhouding der firma Heyde…” en “…in dienst waren der firma 

Heyde…”  en bovendien de duidelijke vermelding “die door voorgemelde firma was bezet”. 

Eveneens vinden we dat mijn vader bij OIP heeft gewerkt van 3 april 1939 tot 15 mei 1940. Die 

periode vinden wij ook terug op de laatste bladzijde van het Werkboekje van mijn vader. Zie 

Hfst.1. Maar verder staat er dan dat uit de boekhouding van de firma Heyde (niet de boekhouding 

van OIP) blijkt dat mijn vader bij Heyde Werke in dienst was van 25 december 1943 tot                      

12 augustus 1944. Die eindperiode bij Heyde klopt dus ook met de datum van de aanhouding van 

mijn vader. 
 

                   
  

                           Jules Matthys: Werk bij OIP Gent en Heyde Werke. Getuigschrift op datum 2 juni 1945. 
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d) In het Algemeen Rijksarchief Brussel is een lijvig dossier van 90 bladzijden aanwezig betreffende 

OIP Gent. Meestal financiële informatie van de periode 1939 tot 1949. Nochtans is er op 

bepaalde bladzijden ook enige informatie aanwezig betreffende het Duitse Bedrijf Heyde Werke 

en diens “leiderschap” binnen OIP Gent in de WOII-periode.  

 

We vinden daarin volgende verwijzingen: 

 

- Uit een document “Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire du 

20.12.1945" kunnen we volgende informatie noteren :  

« …sous l’occupation allemande… » en ook « Durant les années d’occupation, notre société a été 

placée sous séquestre du 10.5.1941 au 28.2.1942.  

Notre documentation comptable est restée en possession du « Kommissärischer Verwalter » 

Walter Heyde, qui ne nous l’a jamais restituée, de sorte que nous ne l’avons récupérée qu’après 

la libération. 

Au 28.2.1942, les autorités allemandes ont levé le séquestre pour procéder à la réquisition de 

nos bâtiments, machines, outillage et de la presque totalité des matières premières et objets en 

fabrication, le solde des matières et objets en fabrication devant être maintenu   à la disposition 

de la firme Heyde à qui l’autorité allemande avait confié l’exploitation de notre usine 

réquisitionnée. 

Comme la firme Heyde avait à nous payer des indemnités pour l’occupation des locaux, 

l’utilisation du matériel et de nos matières, il eut fallu mettre nos écritures à jour, Monsieur 

Heyde s’est toujours refusé à nous restituer notre comptabilité. ». 
 

      (Nota van de Auteur: Bemerk dat hier de voornaam “Walter” voorkomt.  Het bedrijf is gesticht door “Gustav”.) 

 

- In een brief van OIP Gent gericht aan het “Bureau d’Imposition sur le Capital des Sociétés te 

Brussel” op datum van 8 maart 1946 vinden we de vermelding: 

     “La situation financière de notre société étant très difficile, suite aux grosses pertes subies par 

l’occupation allemande de notre usine… ». 

 

- In een brief van OIP Gent aan “Société de Controle Fiduciaire te Brussel” op datum van 

17/08/1946 noteren we: 

     “La prévision des impôts à payer pour l’exercice se clôturant au 30.9.41 (exercice sous séquestre 

allemand) » en ook « Ce poste a été introduit dans notre bilan par le kommissarischer 

verwalter… » en ook « Vu les circonstances anormales dans lesquelles nous vivons depuis la 

libération du territoire et les difficultés inhérentes à la réorganisation d’une affaire sciemment 

désorganisée par les allemands… » en ook nog « …par suite de la destruction de notre 

documentation par les allemands… » . 

 

- In een Rapport op datum van 11 september 1946 noteren we: 

     « Pendant l’occupation l’usine a été dirigée par les troupes allemandes et a été exploitée par leur 

service technique jusqu’au mois de septembre 1944. De ce fait le dernier bilan date de 1940, il a 

été établi par la suite un bilan en 1944, les données entre ces 2 dates manquent. ». 
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- In een Verzendingsborderel nr.80 van 1949 en gericht aan de Tellingsdienst voor het Centraal 

Kantoor te Brussel, en waarvan alle vermeldingen spreken over terugvorderingen ten gevolge 

van leveringen aan diverse instanties in de periode WOII, noteren we: 

     “… Goederenlevering aan Optique & Préc. de Levallois, rue Chaptel 102, Levallois-Perret Paris ». 
 

     (Nota van de Auteur: Dit is de medeaandeelhouder (12) in de Stichtingsakte van OIP Gent. Zie Inleiding.) 
 

     En ook: “Goederenlevering aan Heyde Werke, Kleistrasse 10 Dresden”. 
            

     (Nota van de Auteur: Niet te geloven! Het adres in Duitsland van Heyde Werke.) 
 

     En ook: “… vermeld onder de naam van Fa Heyde…en de heer Heyde, gewezen “Kommisarischer 

Verwalter” van onze firma. Na opheffing op 28-2-42 der Verwaltung werden onze werkhuizen 

ten voordele van dhr. Heyde opgeëischt.”. 

       

e) Op datum van respectievelijk 26 maart 1951 en 5 juni 1952 werden nog een tweetal brieven 

opgesteld door het Ministerie van Wederopbouw en waarbij het eerste document verwijst naar 

“gedurende de vijandelijke bezetting” en ook naar het bedrijf “Heyde Meerschstraat 110 Gent”. 

     Het tweede document verwijst naar “voor de volgende Duitse Dienst werd te werk gesteld” en    

ook naar het bedrijf “Heyde”. Uit beide documenten blijkt ook dat mijn vader Jules opnieuw aan 

het werk was bij OIP vanaf 28 juni 1943. Maar dan is die datum wel afwijkend met genoemde 

datum in bovenliggend attest van de Stad Lokeren waar er sprake is van 25 december 1943. 

 

 

     
 
                                                                  Brieven Ministerie van Wederopbouw. 
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f) In het sekwester-archief van België, reeks “ennemis”, is er een steekkaart voorhanden 

betreffende Heyde Werke met als vermeld adres 10, Rue de la Prairie à Gand. Er is echter geen 

dossier te vinden. Als Heyde Werke geen eigendommen had op Belgische bodem, had het 

sekwester geen “inhoud” en was er dus niets om een dossier over aan te leggen. Opmerkelijk is 

dat beneden op de steekkaart vermeld staat: “lettre de l’avocat Albert Devèze, 48, Rue Defacqz 

à Bruxelles”. Helaas zonder datumvermelding. Deze liberale politicus was voor en na de oorlog 

meerdere malen minister, onder meer van Landsverdediging. 

 

 

 
 

                                                             Sekwester België Steekkaart Heyde Werke. 

 

 

De kans blijkt heel groot dat de Militärverwaltung het bestuur over het wapenbedrijf OIP Gent in 

handen heeft gegeven van Heyde Werke maar behalve wat gedetacheerde “leidinggevenden” 

tijdens de bezettingsjaren was er niets van eigendom van de Heyde Werke zelf op onze vaderlandse 

bodem. 

 

De informatie uit deze steekkaart van het sekwester sluit dus perfect aan op de informatie uit het 

punt (d) hierboven. 
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g) Door het “gelukkige toeval” dat in de teksten van het 90-bladzijden tellende document in het 

Algemeen Rijksarchief te Brussel, het adres van het Duitse Bedrijf Heyde Werke vermeld is, ben 

ik verder gaan zoeken op internet maar vond niets over dat adres noch over het bedrijf zelf. 

     Via een vriendencontact in Bremen Duitsland ben ik dan toch aan verdere informatie geraakt. 
 

Via de link http://www.kunst-basis.org/projekte/mahn/de_ort/ort15.htm volgende info: 

       
Onder (d) vinden we de straatnaam als “Kleistrasse”. 

Dit blijkt dus uiteindelijk “Kleiststrasse” te moeten zijn. 
 

Via de link  
https://www.archivportal-
d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitN
umber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VV

YHCS    krijgen we volgende info: 

                                

http://www.kunst-basis.org/projekte/mahn/de_ort/ort15.htm
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
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En tenslotte via link  https://www.steinmeyer-mechatronik.de/unternehmen/historie/  

vinden we volgende informatie: 

                              

 

https://www.steinmeyer-mechatronik.de/unternehmen/historie/
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Door verschillende herstructureringen en overnames is uiteindelijk Heyde Werke “opgeslorpt” 

binnen het huidige grote bedrijf Steinmeyer Mechatronik GmbH in Dresden. 

 

Op 7 februari 2020 heb ik toch nog het initiatief genomen om mij via email in contact te stellen met 

de Algemeen Directeur van Steinmeyer Mechatronik GmbH in Dresden. Mijn vragen had ik zeer 

algemeen opgesteld en verwezen naar de periode 1944-1945 tijdens WOII en Heyde Werke en OIP. 

Op 10 februari 2020 kreeg ik onderstaand antwoord waaruit wij kunnen besluiten dat geen verdere 

info beschikbaar is… 

 

 

 

 
  

 

 
 

(Nota van de auteur: op vraag van de Directie van Steinmeyer heb ik een aanpassing gedaan aan de oorspronkelijke 

tekst hierboven en aan  het oorspronkelijke document dat hierboven in kopie zat.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de informatie komende uit verschillende bronnen betreffende “Heyde Werke” noteren we dus 

met zekerheid dat OIP Gent “bezet” was door de Duitse firma Heyde uit Dresden Duitsland en er 

daardoor dus geproduceerd werd voor de Duitsers. 

Die bezetting heeft volgens diezelfde infobronnen geduurd van 10 mei 1941 tot september 1944. 

We gaan er van uit dat deze informatie juist is en dan kunnen we stellen dat “De 8 van OIP” 

gearresteerd werden op maximum één maand vóór het einde van de bezetting.                                            

Dit noteer ik als een verschrikkelijke vaststelling! 

En het is dus precies die bezettingsperiode die waarschijnlijk ook aanleiding gegeven heeft tot de 

opstart van de groep Verzetsstrijders “Bedrijfsmilitie”. Daar is echter geen verdere info over te 

vinden.                                                     
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Hfst.5 :  Jules  

Periode NA zijn overlijden en nog diverse andere informatie 

gerelateerd aan het bedrijf OIP NV 

Periode 1945 tot 1985 
  

Na het overlijden van mijn vader werd op 10 juni 1945 door de twee teruggekeerde Werkmakkers 

Willy Dekeghel en Alphonse De Vliegher een officiële overlijdensverklaring afgelegd voor mijn vader. 

Ik herinner mij nog de dag dat mijn moeder, mijn broer en ik de twee teruggekeerde Werkmakkers 

bij hen thuis zijn gaan bezoeken. Twee menselijke “skeletten” zie ik nog voor mijn ogen ! 

Verschrikkelijk beeld ! 

 

                
 

Mijn vader Jules: Overlijdensverklaring door Werkmakkers. Op datum 10 juni 1945. 
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Op 23 juli 1945 werd een “plechtige lijkdienst” gehouden in de St. Laurentiuskerk te Lokeren. 

 

                        
 
                                                               Julius Matthys alias Jules : Overlijdensbericht.  
 

Bij die gelegenheid werd ook een Bidprentje voorzien. 
 

                                             
                                                                         
                                                                    Julius Matthys alias Jules : Bidprentje.  
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Ook op 23 juli 1945 werd door de buren van de Brouwerijstraat en van Bergendries in Lokeren waar 

wij woonden, een omhaling gedaan en werd daarmee een grote ingelijste foto van mijn vader 

aangekocht   met onderaan een bronzen plaatje met de melding “Geschonken door de geburen en 

inwoners van Bergendries Lokeren”. 

 

                      
 

        
 
                                                         Mijn vader Jules : Ingelijste foto Schenking buren. 
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Bij de overhandiging van de foto werd ook nog een brief voorgelezen, waarvan kopie hierna : 

  

                    
                     
                                         Jules: Brief schenking buren Blz.1. Op datum 23 juli 1945. 
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                       Jules: Brief schenking buren Blz.2. Op datum 23 juli 1945. 

 

 

 

 

 

       
 

Deelnemingskaartje van Algemeen Directeur Albert Moreels en van Productiedirecteur Georges Pierens van OIP Gent. 
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In 1946 werden door de Stad Lokeren in de Inkomhal van het Stadhuis twee Bronzen 

Herinneringsplaten  aan WOII aangebracht voor de overleden Politieke Gevangenen van de Stad. De 

Platen zijn een Ontwerp van Kunstenaar Roger Bracke. Op één van die platen staat de naam van 

Matthys Jules vermeld. 

 

             
 
                                           Mijn vader Jules : Gedenkplaat Stad Lokeren. 

 

Bij het vernemen van het bericht dat mijn vader overleden was, heeft mijn broer René zijn studies 

stop gezet omdat hij vond dat hij moest zorgen voor zijn moeder en zijn kleine broer Alfons. Na het 

overlijden van mijn vader is mijn broer René aan het werk gegaan bij OIP Gent. De juiste periode is 

mij niet precies bekend maar moet zo ongeveer van 1945 tot 1978 geweest zijn.   

 

                                         
 

Foto René Matthys,  oudste zoon van Jules in werkplaats OIP Meersstraat Gent. 
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In Juni 1958 ben ik zelf afgestudeerd als Technisch Ingenieur en mocht ik solliciteren bij OIP. Dit was 

door de Directie van OIP Gent aan mijn moeder beloofd. Op 8 juli 1958 heb ik dan een 

sollicitatiebrief gestuurd naar OIP en op 19 juli 1958 heb ik daarop een antwoord ontvangen. 

Uiteindelijk ben ik er niet in dienst gegaan daar zich andere mogelijkheden aanboden met een 

betere verloning! Bemerk nog de twee voorkomende namen in de brief: Moreels Directeur en 

Pierens (cf. Deelnemingskaartjes hierboven). 

 

     
 

Alfons: jongste zoon van Jules. Sollicitatie bij OIP Meersstraat Gent. Op datum 8 juli 1958. 
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In de loop der jaren na zijn overlijden werden aan mijn vader verschillende eretekens en titels 

postuum toegekend. 

 

                                 
 

                       
 

Julius Matthys : Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, 

Oorlogskruis 1940 met Palm en Medaille van het Verzet.  Op datum 21 juli 1945. 
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Jules Matthys : Verklaring lid van de Verzetsgroep Bedrijfsmilitie/Onafhankelijkheidsfront op datum 20 februari  1946. 

 

                             
 

                         Jules Matthys : Bevestiging lidmaatschap bij de Patriottische Militie. Op datum 31 maart 1947. 
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                 Julius Matthys : Herinneringsmedaille van den Oorlog 1940-1945. Op datum 20 september 1947. 
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              Julius Matthys : Attest Hoedanigheid van Gewapende Weerstander. Op datum 14 juli 1948. 
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                           Julius Matthys : Brevet Kruis van Politieke Gevangene 1940-1945. Kruis met twee sterren.  

                                                                               Op datum 10 augustus 1949. 
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                Julius Matthys : Postuum benoeming tot Luitenant van de Weerstand. Op datum 5 november 1971. 



 
 

80 
 

Door Laura Dekeghel, kleindochter van Willy, werden mij een drietal foto’s ter beschikking gesteld 

die genomen zijn in het bedrijf OIP Meersstraat te Gent. 

 

 

                                 
 

                                 OIP Werkplaats Meersstraat Gent. 

 

 

   
                

OIP Meersstraat Gent 1973.                      OIP Gent. Afscheid dhr. Maes : Tweede van links is Willy Dekeghel. 

                     Links Willy Dekeghel. 
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Hfst.6 :  Jules  

Een tweede verhaal over Néronde/Bussières Frankrijk juni 1986 
 

Jaren later heeft mijn moeder meerdere keren aan mij en mijn echtgenote gezegd dat we tijdens 

onze reizen naar Frankrijk, Simone Mathelin in Bussières Frankrijk eens moesten opzoeken. 

Uiteindelijk hebben wij dat eens gedaan en in juni 1986 (ja pas dan !) hebben wij bij het terugkeren 

van het Franse Zuiden de autostrade verlaten richting Bussières. Bij het navragen aan verschillende 

personen op het Dorpsplein van Bussières troffen wij, toeval of niet, Jean Merle “Secretaire de la 

Mairie” en die bracht ons na een beetje nadenken de straat aan waar Simone Mathelin, intussen 

gehuwd met Marcel Ruffier, zou wonen.  

 

                        
 
juni 1986 :  Links het tekeningetje dat Merle gemaakt heeft om ons de weg naar Simone te tonen ! Van Hecke Charlie 

werd toen ook al vernoemd. Rechts foto genomen in juni 1986 : Links Jean Merle, Secretaris van de Gemeente 

Bussières Frankrijk.  Rechts ikzelf Alfons. (Nota van de Auteur: Jean Merle is eind 1986 aan kanker overleden.) 
 

Bij onze aankomst op het adres “Route de Panissières” waren Simone en Marcel, ook weer toevallig, 

in de voortuin onkruid aan het wieden. Toen ik ze aansprak draaide Simone zich naar mij en zei 

volmondig “mais Fonse”!  Ik kan jullie verzekeren dat dit een “hemels” moment was! Ongelooflijk 

maar waar: Simone herkende mij onmiddellijk. 

 

                             
                           

               Bussières Frankrijk. Het huis waar de familie Matthys gedurende enkele maanden verbleef in 1940. 

                            Op de foto links Simone Mathelin en rechts ikzelf Alfons. Foto genomen in juni 1986. 
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Het gevolg was wel dat wij absoluut niet mochten verder reizen naar België maar dat wij daar een 

nacht moesten (mochten!) blijven slapen. We hebben dan op twee korte dagen tijd en dus in een 

“ijltempo” enkele plaatsen bezocht die op één of andere wijze een link hadden met het verblijf van 

onze familie in 1940. Tijdens dat eerste bezoek in 1986 aan Bussières zijn wij de vroegere 

werkplaats gaan bezoeken waar mijn vader enkele maanden gewerkt heeft. Zie Hfst.2. 
 

                                       
                                

Bussières Frankrijk : Foto genomen in juni 1986. 

Vóór het gebouw waar de werkplaats zich bevond, links Simone Mathelin, midden ik Alfons, rechts Marcel Ruffier. 

 

Charly Van Hecke leefde en woonde toen nog in Bussières maar spijtig genoeg hebben wij die 

persoon toen niet kunnen bezoeken ten gevolge van de korte periode van slechts twee dagen die 

wij daar waren. Nog tijdens ons eerste bezoek van 1986 zijn wij ook naar het Kasteel geweest en 

ook weer toeval of niet, konden wij het zelfs bezoeken doordat de eigenaar aan de straatkant 

onkruid aan het wieden was. Ik herinner mij van dat bezoek dat er in het Kasteel verschillende 

deuren en muren waren waarin de namen van Belgen, allemaal werknemers van OIP, gegrift staan. 

Spijtig genoeg heb ik daar toen geen kwalitatieve foto’s van kunnen maken. Ik had toen wel twee 

namen op een briefje geschreven en dat heb ik nog terug gevonden: De Loor en Wijckaert Marcel 

staan gegrift in een deur van het Kasteel. 

 

                            
                      

Kasteel van Bussières : Château de la Côte -  Foto genomen in juni 1986. 

Links op de foto Marcel Ruffier, midden Simone Mathelin en rechts mijn echtgenote Christiane. 
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Dirk Wanzele, kleinzoon van Maurice, is eveneens met zijn gezin in medio 1990, op terugreis van 

het Zuiden van Frankrijk, nieuwsgierig op zoek gegaan in Néronde Frankrijk naar de woning waar 

zijn grootouders in 1940 verbleven. Op basis van ingewonnen info in het dorp vonden zij het huis 

terug. De aldaar aanwezige vrouw had oor naar het verhaal van Dirk en zijn gezin, maar uiteindelijk 

werd hen de toegang tot het huis verboden door een uiterst agressieve inwonende man die geen 

pottenkijkers op zijn erf duldde ! 

 

Spijtig genoeg heb ik van geen andere verwanten enig verder verhaal over latere ontmoetingen in  

Frankrijk kunnen vernemen. 

 

Eind 1986 kreeg ik via Postzending een brief van Jean Merle met het toenmalige Belgisch adres van 

Charlie Van Hecke. Spijtig genoeg ben ik daar toen en ook om ongekende reden niet verder op 

ingegaan. 

 

 

 

 

     
 

                          

Briefje ontvangen van Jean Merle Secretaris Gemeente Bussières Frankrijk op eind 1986, kort voor zijn overlijden. 
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Ook nog bij ons eerste bezoek in 1986 heeft Simone mij een “koffertje” overhandigd waarin haar  

naai- en breigerief al die voorbije jaren zijn plaats had gevonden (+/- 46 Jaar lang). En zie, dat 

“koffertje” was blijkbaar één van onze bagagestukken van mei 1940 dat daar bij het verlaten van 

Bussières achtergebleven was en Simone dus, waarschijnlijk onbewust, zorgvuldig bewaard had. Ik 

was uiteraard zéér blij met die schenking. Intussen dient het koffertje als “opslagplaats” van alle 

foto’s en documenten betreffende het verhaal van mijn vader en zijn Werkmakkers. 

 
 

                                  
 
                                                              Koffertje bagagestuk Familie Matthys mei 1940.    
 

                                                   
 
                                                 Foto 1986 : links Simone en rechts mijn echtgenote Christiane 

                                                                      bij de overhandiging van het koffertje. 
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Hfst.7 :   Jules  

Bedevaart Neuengamme Duitsland mei 2018 
 

Ieder jaar legt de Vriendenkring Neuengamme een “Bedevaart” in naar de Duitse Kampen van WOII 

en ieder jaar plant men een bezoek aan de diverse Kampen waar Belgen gevangen gezeten hebben. 

Maar ook ieder jaar worden de 2 laatste dagen van de 6-daagse Bedevaart voorbehouden: de 

voorlaatste dag voor de Plechtigheden in Neustadt en Pelzerhaken met een programma opgemaakt 

door de lokale overheden en de laatste dag worden de Buitenkampen Blumenthal, Bunker Valentin 

en Schutzenhof bezocht.  

 

                 
    
                             Programma van de twee laatste dagen van de Bedevaart naar Neuengamme 2018. 

 

In mei 2018 hebben mijn echtgenote Christiane en ikzelf deelgenomen aan de Bedevaart. Wij 

hebben op woensdag 2 mei 2018 om 19u00 aangesloten bij de groep in het hotel in Hamburg. De 

Voorzitter van de Vriendenkring heeft het programma deels bijgestuurd om mij toe te laten 

specifiek de verschillende plaatsen te bezoeken waar mijn vader korte of langere termijn heeft 

gevangen gezeten, heeft gewerkt of er overleden is. De steun die ik van alle deelnemers toen 

gekregen heb zal mij steeds bijblijven en via deze weg nogmaals aan hen mijn dank !   
 

                                                        
Aangepast programma van de twee laatste dagen van de Bedevaart naar Neuengamme 2018. 
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Tijdens dit bezoek werden verschillende foto’s genomen waarvan hierna een heel kleine selectie. 

 

                       
 

                                                      Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Duitsland. 

 

      
 

Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Duitsland. 
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      Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Duitsland                        Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Duitsland  

      Links op de foto mijn echtgenote en rechts ikzelf.                   Neerleggen bloemstuk door de Belgische Afvaardiging.                                        

 

 

               
 

                   Vorwerker Friedhof Lübeck Duitsland.                                      Vorwerker Friedhof Lübeck Duitsland. 

 

                                                                                                        
                                                                        Vorwerker Friedhof Lübeck Duitsland.                                                                             
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             KZ-Gedenkstätte Neuengamme Duitsland.                        Jules Matthys komt voor in de lijst van de overledenen. 

 

                                            
                          

                   KZ-Gedenkstätte Neuengamme Duitsland.  Impressie van de lijst der duizenden overledenen.                                              
 

         
 

      Memorial Camp Bahrsplate Blumenthal Bremen Duitsland. Foto rechts: derde van links is Alfons, zoon van Jules.        
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                                                                   Bunker Valentin Bremen Duitsland.   

                                Interview door Radio Bremen. Midden mijn echtgenote Christiane en rechts ikzelf. 

 

 

Een beetje een cynisch feit bij het bezoek aan Bunker Valentin was mijn “ontdekking” van de naam 

van de producent van de electriciteitskasten van de huidige Memorialzaal van deze plaats.  Ik ben, 

zeg maar mijn ganse actieve loopbaan, in dienst geweest van het Gentse bedrijf “Gebroeders 

Vynckier”. Gesticht in 1922 en toen Franstalig. Dit bleek uit de naam “Vynckier Frères et Companie”. 

Gedurende jaren stonden toen ook de initialen “VFC” op alle producten van Vynckier.   En zie, alle 

verdeelkasten in deze Memorialzaal zijn gemerkt “VFC”. Bij mijn navraag bij de Receptie heeft men 

mij bevestigd dat deze zaal in de jaren ’50 volledig hernieuwd is op gebied van electriciteitsnetwerk. 

Ikzelf ben in dienst gekomen bij Vynckier Gent in 1959 ! 

 

 
 

         
 

Bunker Valentin Bremen Duitsland : verdeelkasten met als producent Vynckier Gebroeders (VFC) Gent België. 
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                        Kamp Schützenhof Gröpelingen Bremen Duitsland. Midden aan de vlag Alfons, zoon van Jules. 

 

                                                         
                                                                                      

Pelzerhaken Duitsland : Gedroogde bloemetjes. 

 

 

Deze achteraf gedroogde bloemetjes zijn door mezelf getrokken aan de Baai van Lübeck 

Pelzerhaken Duitsland tijdens de Herdenkingstrip van 3 mei 2018. Daar heeft mijn vader Jules vanaf 

21 april 1945 gevangen gezeten op het schip Athen en is er overleden op 23 april 1945. Volgens 

officiële verklaring van de twee overlevenden Dekeghel en De Vliegher is het lichaam van mijn vader 

bij zijn overlijden op die plaats vanaf het schip Athen  “in zee geworpen”. 
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Reeds eind 2007 heb ik contact genomen met het Archief van KZ-Gedenkstätte Neuengamme met 

de vraag of zij mogelijks meer informatie konden bezorgen over de reële begraafplaats van mijn 

vader. Op 11/01/2008 kreeg ik een eerste e-mailbericht met informatie. De voornaam van mijn 

vader is daar als “Adrianus Jules” genoteerd! Belangrijker is echter de melding dat mijn vader “in 

einem Sammelgrab auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben liegt”. De Archiefdienst van KZ-

Gedenkstätte Neuengamme heeft zich dan nog zelf in verbinding gesteld met het Stadsarchief van 

Lübeck. In maart 2008 heb ik dan een tweede emailbericht van de Diensten van KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme ontvangen. Daarin is te lezen dat het Stadsarchief van Lübeck bevestigt dat mijn vader 

“dem 28/04/1945 im Sammelgrab 27a-5-D auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben wurde”. 

Dat is dan ook de reden geweest waarom wij tijdens de Bedevaart 2018 dat Kerkhof bezocht 

hebben. In november 2009 heb ik mij ook in verbinding gesteld met ITS (International Tracing 

Service) in Bad Arolsen Duitsland, eveneens met de vraag of zij eventueel meer informatie bezitten 

over mijn vader en zijn mogelijke begraafplaats. Uit hun antwoord blijkt dat ook daar niets aan 

bijkomende informatie te vinden is. Enkel de melding “unknown male identification” en de 

bevestiging van het Stamnummer 44935 van mijn vader. Bijkomend is er ook vermeld dat het 

Stamnummer van mijn vader toegekend is op 2 en 3 september 1944 en die informatie klopt dus 

met de chronologie in het afgelegd Traject van mijn vader (zie Hfst.3). En uiteindelijk heb ik 

voorafgaand aan onze deelname aan de Bedevaart Neuengamme 2018 nog meerdere contacten 

gelegd met diverse Belgische en Duitse instanties met een laatste poging om meer informatie te 

bekomen over de mogelijke begraafplaats van mijn vader Jules. Ik heb echter niets meer aan info 

kunnen terugvinden of ontvangen van andere instanties.  

 

Door boven genoemde informatie kunnen we dus met zekerheid zeggen dat mijn vader als 

“Unbekannt”, als “Unknown”,  als “Onbekend” in zijn laatste rustplaats is gegaan. 

 

                   
 
Foto genomen op het Vorwerker Friedhof in Lübeck Duitsland waar zo enkele tientallen van die blokken  aanwezig zijn 

en die stuk voor stuk de honderden “Onbekenden” gedenken die daar begraven liggen.  
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Bij mijn opzoekingswerk van de voorbije jaren heb ik ook contacten gehad met de Archiefdiensten 

van KZ-Gedenkstätte Neuengamme Duitsland en met het ITS (International Tracing Service) in Bad 

Arolsen Duitsland. Getuige daarvan de onderstaande kopie van antwoorden die ik ontving.    

     

 
    

         Archief KZ-Gedenkstätte Neuengamme: verdere info over mijn vader Jules. Datum: 11 Januari 2008. 

 

 
     

Archief KZ-Gedenkstätte Neuengamme en Stadsarchief Lübeck: verdere info over mijn vader Jules. Maart 2008. 
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ITS Bad Arolsen Duitsland. Hun antwoord op mijn vraag voor info betreffende mijn vader Jules. Datum : 14/12/2009. 
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Synthese van mijn opzoekingswerk naar de uiteindelijke overlijdens- en begraafplaats van mijn 

vader geeft met “zekerheid” drie plaatsen waarvan er twee of drie chronologisch kunnen kloppen. 

Maar uiteindelijk kon ik geen uitsluitsel vinden welke van de twee mogelijke begraafplaatsen de 

juiste is : 
 

a) Overleden op het schip “Athen” in de armen van de teruggekeerde Werkmakkers. Baai Lübeck. 
                                  

                                                        
                            

b) Lichaam “in zee geworpen” aan de Lübeckerbocht in de Baltische Zee (Ostsee). 
 

                                                  
                                                                                         

                                                                               Lübeckerbocht Duitsland.   

                                                              Meest waarschijnlijke begraafplaats van Jules.          

.                       

c) Of mogelijks is hij daarna nog overgebracht naar een “Sammelgrab” op het Lübecker Friedhof.  
 

                                                            
                                  

                                                                      Vorwerker Friedhof Lübeck Duitsland.  

                                                            Foto: midden mijn echtgenote Christiane en ikzelf. 
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Na de Bedevaart naar Neuengamme en Buitenkampen kon ik later nog publicaties terug vinden:  

 

a) Het Interview door radio Bremen kon ik van hun Diensten bekomen op DVD-versie 

 

                                                              
 

 

b) Via Internet opzoekingen kon ik het artikel terugvinden wat door een zestal studenten “der 

Geschichte und der Integrierten Europastudien an der Universität Bremen” opgesteld is na 

een interview dat zij van onze groep deelnemers aan de Bedevaart hadden afgenomen. 

Hierna heb ik een knipsel uit het artikel overgenomen wat het interview een beetje schetst 

in het algemeen en dan meer specifiek over mijn vader en mezelf.  

 

Het artikel is integraal te lezen via onderstaande link : 

 
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/geschichte/gemeinsames-gedenken/ 
 
 

 

Ein KZ für die Werft 
Die Geschichte des KZ-Außenlagers „Schützenhof“ 

 

Gemeinsames Gedenken 
mit der Amicale Belge de Neuengamme am 4. Mai 2018 

von Johanna Mahlow 

Paragraaf 1 weggelaten tekst 
Paragraaf 2 weggelaten tekst  

An der Gedenkveranstaltung nahmen Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes (VVN) ebenso wie Mitglieder der Amicale Belge de Neuengamme, des 
Freundeskreises ehemaliger belgischer Häftlinge des KZ Neuengamme, und weitere Gäste teil. 
Auch direkte Angehörige, deren Väter und Großväter im KZ Neuengamme und seinen 
Außenlagern inhaftiert waren, waren als Teil der belgischen Gruppe angereist. 

https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/geschichte/gemeinsames-gedenken/
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/
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Paragraaf 4 weggelaten tekst 

Die meisten der Gefangenen aus dem KZ-Außenlager Bahrsplate waren Zwangsarbeiter der 
Bremer Woll-Kämmerei und der AG-Weser-Werft der Deutschen Schiffs- und Maschinenbau 
AG (Deschimag) in Gröpelingen. Einige wurden jedoch auch zur Arbeit am seit 1943 im Bau 
befindlichen U-Boot-Bunker Valentin in Farge gezwungen. 

Paragraaf 6 weggelaten tekst 
Paragraaf 7 weggelaten tekst 
Paragraaf 8 weggelaten tekst 

Dieser Verlust sitzt tief, auch heute noch. Den Angehörigen, die auf der Spur ihrer Väter und 
Großväter nach Bremen gekommen sind, gehen die Eindrücke sehr nahe. Josef Lemmens, der 
jedes Jahr zum Gedenken in den Norden Deutschlands reist, beschrieb seinen Umgang damit: 
„Das erste Mal als ich hier war – das war sehr hart. Wir waren im KZ Neuengamme, wo mein 
Vater gestorben ist. Heute kann ich es aushalten.“ Auch Alfons Matthys Vater überlebte die 
Deportation nicht. Er wurde zunächst ins KZ Neuengamme, dann in die Außenlager 
Bahrsplate und Schützenhof gebracht und war an den Bunkerbauarbeiten beteiligt. 
Was dann mit ihm geschah, konnte sein Sohn bisher noch nicht herausfinden. Die 
Berichte und Informationen widersprächen sich teils, sodass es sehr schwierig sei, 
herausfinden, wo und wann sein Vater tatsächlich gestorben ist und begraben liegt. 
Umso mehr freue er sich über seinen Entschluss, die verschiedenen Gedenkorte des KZ 
Neuengamme trotz seines hohen Alters noch zu besuchen. „Ich habe im April meinen 
80. Geburtstag gefeiert und mir bereits seit vielen Jahren gewünscht, hierher zu 
kommen. Es bedeutet mir sehr viel, die Orte, an denen mein Vater war, gesehen zu 
haben. Ich bin sehr glücklich darüber.“ 

Trotz dessen, was über das KZ Neuengamme, seine Außenlager und ihre Bewohner bis 
jetzt herausgefunden werden konnte, bleiben noch viele Fragen, nicht nur bei Alfons 
Matthys. Sehr begrüßt wurden von den belgischen Besuchern daher die Grabungen, die Ende 
April und Anfang Mai 2018 von Geschichtsstudierenden der Universität unter der Leitung der 
Landesarchäologin Dr. Uta Halle durchgeführt wurden. Dabei wurde ein Teil des Fundaments 
einer Baracke des ehemaligen KZ-Außenlagers Schützenhof in Gröpelingen freigelegt. Die 
Funde werden im Rahmen des Tages des Offenen Denkmals am 9. September 2018 von 14.00 
bis 17.00 Uhr beim Schützenhof in der Bromberger Straße 117 präsentiert. 

Paragraaf 11 weggelaten tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/projekt/lehrgrabung/
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/tag-des-offenen-denkmals-2018/
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Hfst.8 :  Jules en zijn Werkmakkers  

Herinneringsstenen voor Verzetsstrijders overleden                                      

in gevangenschap in Duitse Kampen - Gent 6 maart 2019 
 

In de tweede helft van 2018 nam de NCPGR (Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en 

Rechthebbenden) Gewest Gent-Eeklo, het initiatief om voor een 20-tal in gevangenschap overleden 

Verzetsstrijders van Gent en omliggende gemeenten een Herinneringssteen (Stolperstein) te leggen 

op de plaats waar ze laatst gewoond of gewerkt hebben. Bij die gelegenheid werden, met de hulp 

van het Gentse Stadsbestuur, opzoekingen gedaan om mogelijks verwanten van die overledenen 

terug te vinden. Dat is uiteindelijk voor alle 20 Verzetsstrijders gunstig ingevuld en werden de 

coördinaten van één of meerdere verwanten gevonden; inclusief voor de Verzetsstrijders van OIP. 

De gevonden coördinaten van de verwanten hebben mij ook de mogelijkheid gegeven om 

persoonlijk contact te leggen met hen. Daardoor konden wij voor de  6 overledenen een foto 

bekomen. Meer uitgebreide en voor mij aanvullende of bevestigende informatie kon mij enkel nog 

de familie Wanzele bezorgen. Enkel voor één van de twee overlevenden OIP, namelijk voor 

Alphonse De Vliegher, werden geen verwanten meer gevonden. Daardoor was het ons onmogelijk 

nog verdere informatie over betrokkene te bekomen. Ik vond in mijn persoonlijk archief enkel nog 

een Bidprentje van zijn echtgenote. Bij de opzoekingen naar de verwanten van de overleden 

Verzetsstrijders werd er diverse informatie gevonden betreffende de 8 Verzetsstrijders OIP. 

Uiteindelijk werden op 6 en 7 maart 2019 die 20 Herinneringsstenen gelegd. Hierna enkele 

bladzijden uit de brochure die voor die gelegenheid opgesteld werd door de NCPGR Gewest Gent-

Eeklo. 
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Op woensdag 6 maart 2019, tijdens de korte plechtigheid in de Meersstraat 138 te Gent, was de 

Stad Gent vertegenwoordigd door Mevrouw Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en 

Noord-Zuid. Talrijke aanwezigen van Vaderlandse Verenigingen en verwanten van de overleden 

Verzetsstrijders. Tv-zender AVS Gent was aanwezig en heeft een korte film opgemaakt. Ten huize 

van Alfons, zoon van Jules, werd voorafgaand een interview afgenomen. 
 

Hierna enkele foto’s van de plechtigheid in de Meersstraat te Gent. 
 

            

Gent Meersstraat 138. Woensdag 6 maart 2019. 

Leggen van 6 Herinneringsstenen voor de overleden Verzetsstrijders van OIP. 

Links op de foto: Alfons, zoon van Jules. 

Daarnaast rechts: Schepen Heyse van de Stad Gent. 

In de rolstoel: Mevrouw Vergote, schoondochter van Camille Haegeman. 

Daarnaast rechts: Dhr. Mark Van den Driessche, Voorzitter van de NCPGR Gewest Gent-Eeklo. 

Daarnaast rechts en links van de vlag : Dhr. Edmond Eycken Voorzitter van de NCPGR Nationaal. 

 

 

     

 De Kunstenaar Gunter Demnig aan het werk bij het leggen van de 6 Herinneringsstenen in de Meersstraat 138  Gent. 
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Meersstraat Gent.                                                                                                 Meersstraat Gent.  

Links op de foto: Alfons, zoon van Jules.                                                           Dhr. Versluys Freddy, CEO en echtgenote 

In rolstoel: Mevr. Langui Suzanne, echtg.Gustave Labens.                            Mevr. Van Cauwenberghe Lutgart.,   

                                                                                                                                  Directiesecretaresse van OIP NV Oudenaarde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

De 6 geplaatste Herinneringsstenen Meersstraat 138 te Gent. 
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Herinneringssteen Julius Matthys in de Meersstraat 138 te Gent. 

                                            

                         

 

      Foto (Alfons en vader Jules) en tekst door de diensten van Tv-zender AVS Gent.                     
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Naar aanleiding van de verschillende opzoekingen naar informatie en naar verwanten betreffende  

“De 8 van OIP” heb ik met alle verwanten van de 5 andere overleden Werkmakkers van mijn vader 

en ook van één van de overlevenden contact gehad via telefoon/e-mail of ook persoonlijk contact. 

Spijtig genoeg konden enkelen niet aanwezig zijn bij het leggen van de Herinneringsstenen in de 

Meersstraat te Gent en konden bovendien diegenen die wel aanwezig waren niet persoonlijk kennis  

maken tgv de aanwezige grote groep personen en de uiteindelijk korte duur van de Plechtigheid. 

Ik ben zo vrij geweest om hier voor alle teruggevonden verwanten een foto in te voegen, mezelf 

inclusief, zodat ook daar het gevoel van eenheid met ons overleden familielid tot stand komt. 

Alle coördinaten van de verwanten zijn in mijn persoonlijk archief beschikbaar maar uiteraard 

omwille  van de Wet op de Privacy niet hier te publiceren. 
 

In alfabetische volgorde op naam van de overleden Verzetsstrijder: 
 

a)  Arlette De Paepe :     b) Jacqueline Vergote : 

     Dochter van Victor.                                                                           Schoondochter van Camille Haegeman. 

     Persoonlijk contact gehad bij haar thuis.                                      Persoonlijk contact gelegd bij haar thuis en bij de  

     Arlette is overleden op 17 maart 2020.                                         plechtigheid in de Meersstraat 138 te Gent.    

                                                                                                                   Jacqueline verblijft intussen in Rusthuis in Gent                                    

 

                                                                    
 

c) Suzanne Langui :                       d) Liliane Lammertyn : 

    Weduwe van Gustave Labens (in rolstoel).        Dochter van Roger. 

    Persoonlijk ontmoet bij de plechtigheid                         Persoonlijk contact gelegd bij haar thuis. 

 in de Meersstraat 138 te Gent.            

 Suzanne is overleden op 16 februari 2021.           
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e)  Alfons Matthys :                     f) Elie en Dirk Wanzele :   
      Zoon van Jules.          Zoon en kleinzoon van Maurice. 

Persoonlijk contact gehad bij hen thuis en Dirk                                                                                                                       

ontmoet bij de plechtigheid in de Meersstraat 138 te 

Gent.  

      

                                                                          
                      Elie                                                Dirk 

                                                                                                    Elie is overleden op 2 juli 2020. 

 

Beste verwanten, 

Beste vrienden, 

Ik ben héél blij dat we elkaar na ongeveer 73 jaar nog gevonden hebben!  

Ik denk, ik hoop, dat wij nu allen samen, met ons jarenlange verdriet, een beetje meer rust kunnen 

vinden door die blijvende herinnering aan en de erkenning van de gezamenlijke inzet voor ons land 

tijdens WOII van Camille, Gustave, Jules, Maurice, Roger en Victor. 

En dit dank zij het initiatief van de NCPGR Gewest Gent-Eeklo om voor onze overleden echtgenoot, 

vader of schoonvader, een Herinneringssteen te plaatsen vóór de werkplaats waar zij samen 75 jaar 

geleden werden gearresteerd. 

Ik durf te hopen dat mijn neergeschreven verhaal over “De 8 van OIP”  ook voor jullie een blijvende 

herinnering zal inhouden.    

Hier mijn zéér specifieke dank aan jullie voor de zeer positieve medewerking. 

Alfons 

zoon van Jules 
 

Uiteraard ook mijn dank aan Laura.  Ook haar familie heeft, niettegenstaande de terugkeer van haar 

Grootvader, vele trieste maanden moeten doorstaan.  

 

 
 

Laura Dekeghel 

Kleindochter van Willy. 

Contact via e-mail, telefoon en persoonlijk.. 
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Op 20/09/2019 verscheen in dagblad “Het Nieuwsblad” een artikel over de vroegere OIP-site in de 

Meersstraat te Gent met de melding dat er in het vroegere gebouw 63 appartementen zullen 

worden gecreëerd. 

Aangezien het geplande werfverkeer zeker over de stenen zal rijden gedurende de werken, bestond 

er dus een grote kans op beschadiging of zelfs volledige vernietiging van de Herinneringsstenen.  

Naar aanleiding van dat artikel heb ik mij in verbinding gesteld met de Voorzitter van de NCPGR 

Gewest Gent-Eeklo en hem van dit gebeuren op de hoogte gesteld. Na samenspraak met de 

diensten van de Projectontwikkelaar en met de Stadsdiensten van Gent zijn wij tot het unaniem 

besluit gekomen dat het best zou zijn om de Herinneringsstenen  te verplaatsen. Op vraag van de  

Projectontwikkelaar heeft de aannemer bij de aanvang van de werken op zondag 19 januari 2020 

het nodige gedaan om de verplaatsing van de Herinneringsstenen uit te voeren.                            

Een kleine delegatie van de NCPGR en ikzelf waren daarbij aanwezig. 

De Herinneringsstenen werden ongeveer 50 meter naar rechts in de straat verplaatst, ongeveer op 

de hoek van de Meersstraat en de Raketstraat.  Historisch blijft dit de beste keuze en hopelijk blijft 

dit ook de definitieve ligging van de Herinneringsstenen.     

 

                              
 
                                      Meersstraat 138 Gent: 6 maart 2019 de ligging van de Herinneringsstenen. 
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              Meersstraat Gent : grondplan met aanduiding van de mogelijke verplaatsing van de Herinneringsstenen. 
 

 
 

Meersstraat Gent: de nieuwe plaats van de Herinneringsstenen is ongeveer ter hoogte van de drie personen in het 

midden van de foto, op de hoek van de Meersstraat en de Raketstraat. De foto toont een simulatie hoe de gevel van 

het huidige gebouw er zal uitzien na de restauratiewerken.  

 

     
 

19/01/2020 : foto links de uitgebroken Herinneringsstenen; foto rechts nieuwe ligplaats ter hoogte van de grijze bak. 
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19/01/2020 van links naar rechts op de drie foto’s : transport van de stenen, het inleggen van de stenen op de nieuwe 

plaats en het opkuisen van de stenen. 

 

                                               
 

     Dagblad “De Gentenaar” 19/01/2020 gaf kort aandacht aan de verplaatsing van de Herinneringsstenen. 
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Hfst.9 :  Jules               

Een derde verhaal over Néronde/Bussières Frankrijk juni 2019 
 

Tussen ons eerste bezoek aan Bussières in 1986 en vandaag zijn er aan weerszijden van de families 

Ruffier Frankrijk en Matthys België verschillende bezoeken bij elkaar geweest die telkens opnieuw 

het verhaal van 1940 en de “OIP-Belgen” op tafel brachten. Spijtig genoeg is intussen Marcel Ruffier, 

echtgenoot van Simone Mathelin, overleden. 

Toeval bestaat dus weer niet, maar mijn echtgenote en ikzelf hadden al in 2018 min of meer een 

vakantie 2019 gepland in Frankrijk, toen ons bij een e-mail-contact begin 2019 door de familie 

Ruffier-Mathelin gevraagd werd “wanneer we nog eens bij hen zouden komen”?  Het was uiteraard 

reeds van april 2016 geleden dat zij ons hier in Lochristi bezochten. Intussen had ik in de voorbije 

maanden zelf ook vastgesteld dat het Kasteel van Bussières een nieuwe eigenaar (“Nederlands-

Russisch” koppel) gekregen heeft en had ik naar aanleiding daarvan ook contact genomen met die 

eigenaar en hem kort het “1940-verhaal” gedaan. Hij was aangenaam verrast van het verhaal en 

schreef toen dat wij steeds welkom waren op het Kasteel. Na mijn contact met de eigenaar van het 

Kasteel vond ik enkele tijd later online bij de Facebook-site van het Kasteel volgende melding: 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                         

Bij die contact name zei de eigenaar mij ook dat zij beiden wonen en werken in Hannover Duitsland 
en dat zij slechts enkele weken per jaar in het Kasteel aanwezig zijn om er de nodige restauraties uit 
te voeren. Verder zei hij nog dat de eerstvolgende aanwezigheid in week 22 en 23 van 2019 zou zijn. 
En zo kwam dan het één met het ander… Door onze uiteindelijk geplande jaarvakantie in Frankrijk  
te combineren met een kort bezoek aan de 94-jarige Simone Mathelin en haar familie, en met een 
reeds afgesproken bezoek aan het Kasteel van Bussières, zijn mijn echtgenote en ikzelf van 2 tot en 
met 5 juni 2019 in Bussières Frankrijk geweest. Het was een hartig weerzien! Haar zoon Roland 
Ruffier had op mijn vraag sedert enkele weken daarvoor contact gelegd met enkele personen 
waarvan hij dacht dat zij op één of andere wijze nog informatie zouden kunnen hebben over de 
periode 1940 en de “OIP-Belgen”. En zie dat is hem gelukt! Via een nicht van hem, Annie Thimonier, 
kon hij enkele andere personen contacteren die mij nog enkele interessante foto’s en informatie 
konden bezorgen tijdens mijn aanwezigheid daar.  
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En bovendien heb ik via e-mail nog info doorgekregen toen wij de streek van Bussières reeds 
verlaten hadden en wij aan ons “echt” verlof begonnen waren in de Jura Frankrijk. Ikzelf heb dan 
ook nog een paar foto’s kunnen nemen van bepaalde plaatsen die op één of andere wijze gelinkt 
zijn aan de periode 1940.  

Om mijn verhaal chronologisch in orde te  houden heb ik er echter voor gekozen dat ik alle bekomen 
info betreffende de periode 1940 in Hfst.2 heb toegevoegd.   

Enkel een paar foto’s die echt 2019 betreffen heb ik hierna opgenomen. Op zondag 2 juni 2019 

hebben wij “in groep” enkele plaatsen bezocht die op één of andere wijze in het verhaal aanwezig 

zijn.  En ja dus, op zondag 2 juni 2019 bezochten wij ook het Kasteel “Château de la Côte” in Bussières 

Frankrijk. We ontmoetten er de eigenaars Alina en Tom Faneker en zoontje en de ouders van Tom.  

Leuke ontmoeting met het Nederlands-Russisch koppel Tom en Alina !  Ik heb een deel van het 

Kasteel kunnen bezoeken maar heb spijtig genoeg geen noemenswaardige detail kunnen vinden 

over de periode 1940 en de “OIP-Belgen”. Er zijn immers intussen al verschillende restauraties 

gedaan door de opeenvolgende eigenaars die er geweest zijn. Enkel op één deur heb ik, zij het héél 

onduidelijk leesbaar, nog een paar namen gevonden en ook een Vlaamse inscriptie.  

Uiteraard bezochten wij ook nog het ouderlijk huis van Simone Mathelin in Bussières  waar zij nu al 
94 jaar woont, zij het dan met een bijna dagelijkse ondersteuning van zoon Roland en zijn 
echtgenote. 

De dagen die wij nu reeds terug thuis zijn werden regelmatig “gespijsd” met e-mail berichten uit 
Frankrijk met nog allerlei info en verduidelijkingen van reeds ontvangen info betreffende de streek 
Bussières en Néronde voor de periode 1940 en zelfs nog op 18 juni 2019 ontving ik een postzending 
vanuit Bretagne Frankrijk van Marie-Claire dochter van Charly Van Hecke.  Daaruit blijkt ook dat 
“Charly” eigenlijk “Charles” noemt en Charly dus waarschijnlijk zijn roepnaam was. Alhoewel dan 
weer op een ander document de letter “K” waarschijnlijk van Karel voorkomt. Ook al die info heb ik 
toegevoegd aan Hfst.2.   

Ik houd er aan om hier specifiek de ganse “groep” Fransen uit Bussières, Néronde, Panissières, 
Civens, Lamballe en Trévoux, van harte te bedanken voor hun zeer gewaardeerde inspanning om 
mij op zo’n korte tijdspanne zoveel aan informatie te verzamelen betreffende de periode 1940 en 
de “OIP-Belgen”. 
 

                  

Foto genomen op 2 juni 2019 : links Alfons zoon van Jules en rechts Louis-Pierre Point 

Erevoorzitter van de Vereniging ADN “Amis de Néronde”. 
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Foto genomen op 2 juni 2019 op het “Château de la Côte » in Bussières Frankrijk. 

Van links naar rechts op de foto : de vader van de eigenaar, Tom Faneker de eigenaar van het Kasteel, mezelf Alfons, 

mijn echtgenote Christiane,  Simone Mathelin, Bernadette schoondochter van Simone, Louis-Pierre Point Erevoorzitter 

van de Vereniging ADN “Amis de Néronde”, koppel Roger en Annie Thimonier nicht van Roland Ruffier, zoontje en 

moeder van de eigenaar Tom, Roland Ruffier zoon van Simone . 

 

                                                                
 

Foto genomen op 2 juni 2019: van links naar rechts op de foto 

Tom de eigenaar van het Kasteel, mezelf Alfons, Alina de echtgenote van Tom. 
 

Meer info over de huidige eigenaars en het Kasteel is te vinden via de link :      www.chateaulacote.com  

 

http://www.chateaulacote.com/
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2 juni 2019 : We waren welgekomen !              2 juni 2019 : Simone Mathelin en Alfons Matthys vóór het ouderlijk huis 

van Simone in Bussières Loire Frankrijk. 

 

Met heel veel spijt hebben wij in Trévoux bij haar zoon en schoondochter op 5 juni 2019 afscheid 

genomen van Simone Mathelin met de melding “Au revoir”!  

En zie het antwoord van Simone was, met volle overtuiging, dat zij ons in juni 2020 in Lochristi zou 

komen bezoeken samen met haar zoon en schoondochter.  

 

Door de Coronavirus-pandemie is dit spijtig genoeg niet kunnen doorgaan.  

Intussen, mede door haar ouderdom, was alleen thuis blijven voor Simone geen optie meer.      

Simone is op 26 augustus 2021 opgenomen in het Rusthuis van Bussières op zo’n 100 meter van 

haar ouderlijke woning.  

In februari 2022 is Simone 97 jaar geworden. 

En aangezien mijn echtgenote en ikzelf ook reeds in de ouderdom van 80-plus zijn gekomen is de 

kans tot een nieuwe ontmoeting met Simone waarschijnlijk een beetje utopie geworden… 

 

Op de volgende bladzijde een foto van de familie Ruffier samen met mijn echtgenote en ikzelf. 

En tenslotte wil ik graag de laatst genomen foto van Simone en mezelf in het daglicht stellen.  

Simone is immers een mijlpaal geworden in mijn eigen levensloop. 
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 79 jaar later… 

 

 
02 juni 2019 van links naar rechts: 

Bernadette schoondochter en Roland zoon van Simone, mijn echtgenote Christiane, Simone, Alfons 

 

                              
 

2 juni 2019 foto genomen aan de deur van het ouderlijk huis van Simone. 

Simone Mathelin (94 jaar) en Alfons Matthys (81 jaar). 
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Hfst.10 :  Jules en zijn Werkmakkers 

         Aanvulling/Bijsturing NA de eerste uitgave van 21 juni 2019 

 

 
Na de verspreiding van de eerste uitgave van mijn verhaal op 21 juni 2019 kwamen, zoals verwacht, 

verschillende reacties binnen vanuit alle mogelijke hoeken en die de herwerkte versies als gevolg 

hebben gekregen. 

 

Zelf had ik intussen ook een paar schoonheidsfoutjes maar ook een echte historische fout ontdekt. 

De medestichter van OIP, André Callier is in 1938 overleden en kon dus onmogelijk in 1940 in 

Bussières/Néronde Frankrijk verbleven hebben. Het was uiteindelijk zijn zoon Jacques Callier die 

toen Afgevaardigd Bestuurder was en het was Jacques die met zijn familie ook aanwezig was in 

Bussières/Néronde Frankrijk. 

 

Ik kreeg ook verschillende reacties binnen van personen die op één of andere wijze een link hadden 

met de OIP-gemeenschap in één van de periodes tijdens het 100-jarig bestaan. 

 

Alle nieuw binnen gekomen informatie heb ik in de verschillende hoofdstukken waar die informatie 

betrekking op heeft verwerkt door het wijzigen of aanvullen van de reeds beschikbare info. Bij de 

drie herwerkingen heb ik hier en daar ook enkele kleine herschikkingen gedaan. 

 

Zo kreeg ik een telefoontje van Paul Moreels (zoon van Albert Moreels ex-Algemeen Directeur van 

OIP), van Jacques Mollet (zoon van Pol Mollet ex-Directeur Engineering van OIP).  Op hun beurt 

kenden zij Alexis Callier (kleinzoon van André Callier medestichter van OIP) en kenden zij ook één 

van de kleinzonen van Ingenieur Dauge.   

 

                                                                           

Op 10/09/2019 had ik een eerste persoonlijk 

contact met Paul Moreels, Jacques Mollet en 

Alexis Callier.  

 

Verder contact met de kleinzoon van 

ingenieur Dauge kwam spijtig genoeg niet tot 

stand. 

 

Op de foto : 

Boven links Jacques Mollet en rechts Paul 

Moreels. 

Onder links Alexis Callier en rechts Alfons 

Matthys. 
 

 

 

 Foto genomen in Sint-Martens-Latem op 10 september 2019. 
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Ook naar aanleiding van de eerste uitgave van mijn verhaal kreeg ik in juli 2019 het bezoek van de 

lokale freelance-reporter Geert Herman van “Het Nieuwsblad”. Aansluitend verscheen op 24 juli 

2019  in dagblad “Het Nieuwsblad” en enkele dagen later ook in “De Gentenaar” een mooi artikel 

over de uitgave van mijn boek en het daaraan gekoppeld verhaal van mijn vader. 

 

   
 
                                                       Dagbladartikel uit “Het Nieuwsblad” van 24 juli 2019. 
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Op 11 september 2019 kreeg ik van John Gerardu in Bremen de melding dat er een artikel over mijn 

vader aangemaakt was bij de Website “SPURENSUCHE BREMEN”. Het artikel is te vinden via de link 
 

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/ . 

Hierna een knipsel uit genoemd artikel. 

 

             

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/
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Intussen is de viering “100 jaar OIP” ook achter de rug. Bij OIP NV te Oudenaarde waren er op            

27, 28 en 29 september 2019 een “Professional Day, een “Family Day” en een “Employees Day”  

geprogrammeerd. 

Mijn echtgenote Christiane en ikzelf waren héél gelukkig dat wij mochten deelnemen aan de  

“Family Day” van zaterdag 28 september 2019 bij OIP NV te Oudenaarde. We konden er een prachtig 

georganiseerde rondleiding door de verschillende afdelingen van het bedrijf doorlopen.  Een redelijk 

grote nadruk werd gelegd op de stand van hun aanpak en op hun deelname bij de SPACE evolutie. 

De MAAN, het UNIVERSUM en MARS liggen nu voor de OIP-technologie “binnen handbereik” ! 

 

 

           
 

 

 

Het uitgestippelde circuit van de 

rondleiding startte met een bezoek 

aan het totaal vernieuwde museum 

dat de Directie van OIP al sedert hun 

90-jarige viering had aangemaakt.  

Diverse producten en informatie, de 

tijdlijn 100 jaar doorlopende, zijn hier 

zeer mooi in glazen toonkasten 

aangebracht.  
 

Als je het mij vraagt dan zeg ik: een 

pareltje voor Directie, werknemers en 

klanten van OIP!  
 

En zie, helemaal in het begin, in de 

eerste toonkast, is een exemplaar van 

de eerste uitgave van mijn verhaal   

(21 juni 2019) tentoongesteld.  
 

Mooi initiatief van de Directie van OIP. 

Kopie van de tweede, van de derde en 

van de vierde herziene uitgaven van 

11/11/2019, van 23/04/2020 en van  

13/04/2022 zullen ook hun plaats 

krijgen in het museum. 
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                 Zoom op boek in toonkast museum OIP.                          Foto genomen bij één van de demo-voorstellingen  

                                                                                                                tijdens de rondleiding op 28/09/2019 OIP Oudenaarde. 

 

Op het einde van de rondleiding was er een tent waar iedereen een hapje en een drankje kon 

nuttigen. En zie daar kregen wij de kans de hierboven genoemde verwanten van ex-leidinggevenden 

van OIP Gent opnieuw te ontmoeten. We mochten er twee nieuwe verwanten begroeten en 

uiteraard mocht een foto niet ontbreken! 
 

 
 

Van links naar rechts op de foto: Alberic Moreels zoon van Paul, Alfons Matthys zoon van Jules, Jacques Mollet zoon van 

Pol ex Directeur Engineering van OIP Gent, Freddy Versluys CEO OIP Oudenaarde, Alexis Callier kleinzoon van de stichter 

André, Danielle Moreels zuster van Paul, Paul Moreels zoon van Albert ex Algemeen Directeur van OIP. 
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Ik ben uiterst gelukkig die verwanten te hebben gevonden.  Ik meen te mogen zeggen dat er een 

nieuwe vriendschapsband in die groep is ontstaan.  Nieuwe informatie is ook uit die groep gekomen 

zodat er enkele vage registraties in mijn oorspronkelijk verhaal verbeterd of zelfs verdwenen zijn. 

Ter gelegenheid van de 100-jarige viering werd door OIP een folder uitgegeven waarbij recto een 

drieluik met een korte voorstelling van de tijdlijn 1919 tot 2019.  Op het meest linkse luik werd de 

foto van mijn vader ingewerkt. Tweede mooi initiatief van de OIP-Directie ! 
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Begin oktober 2019 kreeg ik een telefoontje van de 92-jarige André Van Wynsberghe uit Gent met 

de melding dat hij het artikel over mijn verhaal (eerste uitgave 21/06/2019) in het dagblad had 

gezien en met de bijkomende ongelooflijke melding dat ook hij en zijn familie in Néronde Frankrijk 

verbleven hebben in 1940. Zijn vader Julien Van Wynsberghe werkte toen ook bij OIP te Gent.  Een 

bijkomende super melding was het feit dat hij nog verschillende foto’s bezit van die periode. Op 

woensdag 23 oktober 2019 ben ik dan bij André op bezoek gegaan. We hadden een super goede 

babbel waarbij André zich had voorbereid op onze ontmoeting door enkele belangrijke trefpunten 

te noteren. Zo kwam er verheldering voor mij op diverse grijze zones die ik nog in mijn oorspronkelijk 

verhaal had zitten. Alle betreffende info en foto’s heb ik in Hfst.2 ondergebracht aangezien het 

specifiek over de periode 1940 in Frankrijk ging. 

Op 04 november 2019 kreeg ik van André nog via postzending een uitgebreid verhelderend verhaal 

van hoe hij en zijn familie de Néronde-trip in 1940 hebben meegemaakt. Dit gaf opnieuw aanleiding 

tot het bijsturen van reeds opgenomen info. 

 
 

Op 2 november 2019 kreeg ik een telefoontje van de 86-jarige Alfons Dick uit De Pinte met de 

melding dat hij ook het krantenartikel gelezen had en dat hij eveneens met zijn moeder en vader in 

1940 in Néronde heeft verbleven. Zijn vader Gustaaf werkte toen ook bij OIP Gent. Diezelfde dag 

ben ik bij Alfons Dick op bezoek geweest. Daar eveneens een leuke babbel gehad met opnieuw 

enkele verhelderende info die ik ook verwerkt heb in Hfst.2.  Alfons Dick bezit ook enkele foto’s uit 

1940 en de streek van Néronde. En zie het zijn voor een deel dezelfde foto’s van deze die ik van 

André Van Wynsberghe heb ontvangen ! 

 

 

                                      
                  
                   André Van Wynsberghe zoon van Julien                                               Alfons Dick zoon van Gustaaf                                      

.                               

 

Ook zij herinneren zich niet dat wij ons op één of andere wijze gezien hebben in de periode mei tot 

eind 1940 in Néronde/Bussières Frankrijk.  Daarentegen hebben zij heel “klare” herinneringen aan 

dat verblijf en bepaalde personen. Leuke ontmoeting en eveneens opnieuw twee vrienden bij.       
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Eind oktober 2019 kreeg ik nog een berichtje van Louis-Pierre Point uit Néronde met als bijlage een 

bericht dat hij gekregen had in 2017 van Marco Lust (intussen is zijn naam door zijn verhuis naar 

USA gewijzigd in LOOST omdat LUST in het Engels een slechte betekenis heeft: vulgair, seksueel…).  

Niettegenstaande een wazige kopie zijn er in het bericht nog enkele interessante details leesbaar 

aanwezig betreffende enkele OIP-medewerkers van toen. Blijkbaar vertoeft Marco nu in Londen 

maar ik kon geen verdere info van hem bekomen. 

 

 
 

 

 

Op 11/11/2019 werd door Kristof Van Mierop een artikel over mijn vader’s verhaal gepubliceerd bij 

de site “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes (RFHABNC)”. Deze site biedt mensen 

wier familiegeschiedenis geraakt werd door nazimisdaden een plek om hun verhalen te delen, met 

elkaar in contact te komen en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame 

toekomst van herinnering. 

 

Via de link https://reflections.news/nl/mijn-vader-jules-matthys/ is het volledige verhaal te lezen. 

 

Op einde maart 2020, in het eerste nummer van de jaargang 2020 van het Tijdschrift van de 

Heemkundige Kring “De Souvereinen” in Lokeren, is eveneens een artikel met korte inhoud over het 

verhaal van mijn vader opgenomen.  

Link https://desouvereinen.be/ onder de rubriek Tijdschrift Jaargang 51 nr.1 van 2020. 

https://reflections.news/nl/mijn-vader-jules-matthys/
https://desouvereinen.be/
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Knipsel uit artikel in “Reflections on Family History”.            Inhoudstabel Tijdschrift “De Souvereinen” 03/2020 

   

 

Op 10/02/2020, tijdens de week “Senior in Actie” in het Fazantenhof te Lochristi, kreeg ik de 

mogelijkheid om voor ongeveer een 70-koppig publiek een kort verhaal te doen over mijn vader 

en de uitgave van mijn boek.  

De inleiding werd verzorgd door dhr. Yves Deswaene, Burgemeester van Lochristi.  
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Tot mijn groot genoegen mocht ik tussen de aanwezigen Danielle en Paul Moreels begroeten, 

dochter en zoon van Albert de vroegere Algemeen Directeur van OIP. Na afloop van de sessie werd 

een aperitief aangeboden door de Gemeente Lochristi en werden er nog enkele contacten gelegd 

met aanwezigen die een digitaal exemplaar van mijn verhaal wilden ontvangen. 
 

 

Fazantenhof te Lochristi.  

Foto 10/02/2020. 
 

Van links naar rechts op de 

foto: Danielle en Paul 

Moreels, Christiane mijn 

echtgenote, ikzelf Alfons, 

Mevrouw Janine Stadeus 

Schepen en de heer Yves 

Deswaene Burgemeester 

van Lochristi.  

 

 

 

 

 

Een hardcopy van mijn verhaal is opgenomen in verschillende Belgische en Buitenlandse Archieven:  
 

- Koninklijke Bibliotheek Brussel: wettelijk gedeponeerd Depotnummer D/2019/Alfons 

Matthys, uitgever / op Plaats BB B 2020 159 ; BB B 2020 159-a. (ook Digitale Versie). 

- Cegesoma Brussel (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij). 

- Stadsarchief Gent (Zwarte Doos). 

- Stadsarchief Lokeren. 

- Rijksarchief Gent. 

- UGent History Department. 

- Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent (2de verdieping Bezetting-Verzet Kast 40 bis 935.4). 

- Stedelijke Openbare Bibliotheek Lochristi (Bezetting-Verzet WOII MATT). 

- Stedelijke Openbare Bibliotheek Lokeren (Bezetting-Verzet WOII MATT). 

- Archief van de Congregatie van de Jozefieten Melle. 

- KZ Gedenkstätte Neuengamme Duitsland. 

- Denkort Bunker Valentin Bremen Duitsland. 

- Chateau de Bussières Loire France 

- Documentatiecentrum Streekgeschiedenis DSMG St-Amandsberg onder nummer G2 D57. 

- Bibliotheek van de Heemkundige Kring “De Souvereinen” te Lokeren. 

- Gemeentelijk Archief te Melle / Erfgoed De Gonde 

- Commune de Néronde Loire France (4de herziene Franstalige Uitgave) 

- Commune de Bussières Loire France (4de herziene Franstalige Uitgave) 

- Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas :  

   ook digitaal via de link https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=ledenpublicaties 

 

Een aantal onder de hierboven vermelde instanties bezitten ook de digitale laatste versie. 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=ledenpublicaties
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Ik was ook zo vrij een exemplaar van de eerste uitgave van mijn boek te sturen t.a.v. Zijne Majesteit 

Koning Filip. Daarop kreeg ik volgende reactie van het Hof: 
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Slotwoord 
 

 

Bij de negentigste verjaardag van OIP leek het mij leuk om toch eens in de rijke geschiedenis van 

OIP te duiken en een en ander op papier te zetten. 

Heel wat opzoekwerk werd verricht en er werd een aanvang gemaakt met het verzamelen van 

historische OIP producten. Ondertussen, 10 jaar later, is hieruit een leuk klein museum gegroeid. 

Het bleef echter moeilijk om de geschiedenis ‘voor mensenheugenis’ (vóór 1960) te reconstrueren. 

Vooral rond de periode van WO II bleven heel wat vragen open. Verhalen over OIP die op de trein 

werd gezet richting Frankrijk waren vaag en niet onderbouwd. 

Onnodig te zeggen dat ik aangenaam verrast was toen ik dit boekwerk onder ogen kreeg. 

Het heeft naast het verhaal van Julius Matthys en 7 andere ex-OIP medewerkers ook enig inzicht in 

wat er met een bedrijf zoals OIP gebeurde tijdens de oorlogsjaren. 

Het strategisch belang van defensiebedrijven komt hier duidelijk naar voor. 

Het feit dat een aantal patriottische medewerkers de sabotage met het leven hebben moeten 

bekopen is uiteraard een droevige zaak maar het strekt hen tot eer dat zij dit deden in het belang 

van het vaderland. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar Alfons Matthys die dit in kaart heeft gebracht en op die manier toch 

ook wat licht geworpen heeft op een duistere periode in de geschiedenis van OIP. 

 
Freddy Versluys 
CEO OIP NV 
Oudenaarde juni 2019 
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Bibliografie / Foto’s / Illustraties 
 

- Algemeen Rijksarchief Brussel en Rijksarchief Gent : diverse info betreffende OIP en Heyde Werke 

- “Ik was 20 in 1944” door Raymond Van Pée : liggingsplan boten in de Baai van Lübeck Duitsland 

- Belangrijke Historische Informatie over de Kampen in Duitsland en ander: aangebracht door Erald De Wachter 

Secretaris NCPGR Gewest Gent-Eeklo. 

- Internet : recente informatie over Chateau de la Côte in Bussières Frankrijk 

- Belangrijke informatie betreffende Heyde Werke : John Gerardu uit Bremen Duitsland 

- Foto’s van de Verzetsstrijders en van OIP Gent : aangebracht door de verwanten 

- OIP NV : gegevens betreffende Stichting van OIP  

- Lijst van Verzetsstrijders OIP : Dirk Wanzele 

- “Van Werkboekje tot Arbeidscontract” door Professor Doctor Patricia Van den Eeckhout 

- “Dodenboek” Kamp Neuengamme Duitsland 

- Brochure “Herinneringsstenen in Gent” : NCPGR Gewest Gent-Eeklo 

- „Stolpersteine voor Verzetsstrijders uit WOII” : AVS Tv Gent 

- Internet “GO2WAR2 NL Alles over de Tweede Wereldoorlog” : foto Schip Athen. 

- “OIP RIP” door Mark Rummens 

- Sächsisches Staatsarchiv/Wirtschaft/Maschinenbau : Heyde Werke 

- Congregatie van de Jozefieten in Melle : foto van Pater Stanislas. 

- Archief KZ-Gedenkstätte Neuengamme Duitsland 

- Stadtarchive Lübeck Duitsland 

- Diverse informatie Bussières/Néronde door de Vereniging “Amis de Néronde” 

- Site “Spurensuche Bremen” 

- Site “Reflections” 

- Radio Bremen voor het afgenomen interview 

- Uittreksels dagbladen “Het Nieuwsblad” en “De Gentenaar” 

- Uittreksels publicaties “100 jaar OIP” site Oudenaarde  

- WIKIPEDIA, voor de artikels over verschillende bedrijven e.a. 

- Reportage Studenten “Europastudien an der Universitât Bremen” 

- Tijdschrift “De Souvereinen” Lokeren 

- Andere… 
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Dankwoord 
 

In willekeurige volgorde wil ik hier graag mijn uiterste dank betuigen aan de verschillende personen en/of instanties die 

mij op diverse wijze hebben geholpen bij de opzet en de bijsturing van het verhaal van mijn vader en zijn Werkmakkers 

en de OIP-periode van 1919 tot 2019 : 

- Freddy Versluys, CEO van OIP NV Oudenaarde, voor de sponsoring van mijn verhaal en voor het Slotwoord. 
- Yves Deswaene, Burgemeester van Lochristi, voor zijn sterke inbreng bij het schrijven van het Voorwoord. 
- Lutgart Van Cauwenberghe, Directiesecretaresse OIP NV voor de administratieve ondersteuning. 
- Albert Lafaut, gepensioneerd personeelslid van OIP NV voor het ter beschikking stellen van info betreffende OIP. 
- De familie Ruffier-Mathelin in Bussières en Trévoux Frankrijk voor hun zéér interessante informatie over de periode 

1940 en de OIP-Gemeenschap van toen. 
- Alina & Tom Faneker, eigenaars van het Kasteel in Bussières Frankrijk, voor de toelating tot bezoek aan het Kasteel 

“Chateau de la Côte” in juni 2019. 
- Annie Thimonier in Civens Frankrijk voor de enorme hulp bij de opzoekingen in de streek van Bussières, Néronde en 

omgeving naar o.a. de coördinaten van personen die mogelijks meer info betreffende de periode 1940 bezaten.  
- Dhr.Botheron, zoon van de vroegere Burgemeester van Néronde , voor de info periode 1940. 
- Marie-Claire Van Hecke in Bretagne Frankrijk voor de info over de familie Van Hecke Charly. 
- Louis-Pierre Point, Erevoorzitter van de Vereniging ADN (Amis de Néronde) in Panissières Frankrijk voor de 

verschillende foto’s en uittreksels van geschreven info betreffende de “OIP-Belgen” in 1940 in Frankrijk. 
- De verschillende verwanten van de Werkmakkers van mijn vader uit de periode OIP Gent, voor het ter beschikking 

stellen van de foto’s en informatie van hun familielid en van hen zelf. 
- Dirk Wanzele, kleinzoon van Maurice, die mij zéér nuttige informatie aanbracht.  
- Elie Wanzele, zoon van Maurice, die bepaalde herinneringen uit zijn jeugdjaren neer liet schrijven door zijn zoon Dirk 

en dit heeft mij geholpen om bepaalde gegevens te staven of bij te sturen. 
- Laura Dekeghel, kleindochter van Willy, voor het ter beschikking stellen van de foto’s van haar grootvader en het 

vroegere bedrijf OIP Meersstraat te Gent. 
- Paul Drossens, Diensthoofd Rijksarchief Gent, die mij via de link in het Algemeen Rijksarchief Brussel, uiterst 

interessante en ongekende informatie aanbracht betreffende OIP Gent en “diens bezetter” Heyde Werke uit 
Dresden Duitsland. 

- John Gerardu uit Bremen Duitsland, die mij belangrijke info bezorgde betreffende het Duitse bedrijf Heyde Werke 
uit Dresden Duitsland en voor de plaatsing van het artikel onder de rubriek “Spurensuche Bremen”. 

- Karsten Ellebrecht uit Bremen Duitsland voor de verdere hulp bij opzoekingen in Duitsland. 
- Koen Colpaert en de diensten van Tv-zender AVS Gent voor de mooie reportage en het interview n.a.v. de 

plechtigheid bij het leggen van de 6 Herinneringsstenen in de Meersstraat 138 te Gent. 
- Erald De Wachter, secretaris van de NCPGR Gewest Gent-Eeklo voor zijn gewaardeerde hulp bij het aanbrengen van 

uiterst nuttige informatie, om bepaalde van mijn vermeldingen “historisch”  juist te zetten en voor zijn kritisch oog 
bij het nazicht van mijn verhaal. 

- Mark Van den Driessche, Voorzitter NCPGR Gewest Gent-Eeklo, voor de mij toegestane vrijheid in de opzet van mijn  
verhaal in het kader van het 100-jarig bestaan van OIP NV in combinatie met het Project “Herinneringsstenen Gent”. 

- De Diensten van de Stad Gent voor de zéér belangrijke hulp bij het terugvinden van de verwanten. 
- Pater Paul Janssens, Congregatie van de Jozefieten in Melle, voor de foto van Pater Stanislas. 
- De Diensten van het Archief van KZ-Gedenkstätte Neuengamme en van het Stadsarchief Lübeck Duitsland voor de 

hulp bij het terugvinden van diverse informatie betreffende mijn vader Jules. 
- Paul Moreels voor een aantal foto’s van de OIP-periode 1940 en de gegevens van zijn vader Albert Moreels 
- Jacques Mollet voor een aantal foto’s van de OIP-periode 1940 en de gegevens van zijn vader Pol Mollet 
- Alexis Callier voor de foto’s van zijn grootvader en van zijn vader en diverse info over OIP 
- Marc Verschooris voor de aanvullende informatie betreffende OIP en zijn werknemers 
- André Van Wynsberghe voor zijn bijkomende informatie en de foto’s van Néronde 1940 
- Alfons Dick voor zijn bijkomende informatie en de foto’s van Néronde 1940 
- Heemkundige Kring “De Souvereinen” Lokeren voor het artikel in uitgave maart 2020 van hun Tijdschrift. 
- Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas voor de publicatie online van de digitale versie van mijn verhaal. 
- Gemeente Lochristi voor mijn inbreng tijdens de week van “Senior in Actie” 2020 
- Geert Herman, freelance reporter, voor zijn bijdragen in de dagbladen “Het Nieuwsblad” en “De Gentenaar” 
- De personen die ik hier mogelijks vergeten vernoemen ben.  
- Mijn echtgenote Christiane voor de vele uren/dagen/maanden dat ze mij moest missen bij de opzet van dit verhaal. 
 

Alfons 
Zoon van Jules. 
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Enkele persoonlijke eindbedenkingen van de Auteur 

Ik ben iedereen dankbaar die mijn verhaal gelezen heeft en er zijn of haar conclusie wil over geven. Ik durf te hopen dat 

mijn 3 kinderen Mario, Gino en Nadine, kleinkinderen van mijn vader Jules;  mijn 14 kleinkinderen Joachim, Jonathan, 

Pablo, Eniah, Ilonah, Málika, Nala, Wodan, Oonah, Florian, Fabio, Naomi, Delfien en Fiorel, achterkleinkinderen van mijn 

vader Jules;  mijn 5 achterkleinkinderen Lili, Pipa, Jack, Paco en Pollie, achter achterkleinkinderen van mijn vader Jules; 

de nog komende achterkleinkinderen en allemaal hun verwanten, dit verhaal later nog eens zullen doornemen om toch 

de verschrikkelijke lijdensweg van hun grootvader, overgrootvader en over-overgrootvader in gedachte te houden. 

Diezelfde boodschap geef ik mee aan Juliana Matthys, dochter van mijn broer René en kleindochter van mijn vader 

Jules; aan Kristof Hillaert, zoon van Juliana en achterkleinzoon van mijn vader Jules; aan Julie Hillaert, dochter van Kristof 

en achter achterkleindochter van mijn vader Jules en allemaal hun verwanten.  

 

Ik ben blij dat mijn gedane inspanning voor de diverse opzoekingen geleid heeft tot een verhaal over de lijdensweg van 

mijn vader Jules tijdens WOII en tenslotte ook aanleiding gaf tot het gespreid verhaal over de 8 Werkmakkers 

Verzetsstrijders bij OIP Gent. Bovendien beslaat het verhaal de periode 1923 tot 2019, zeg maar de 100 jaar van het 

bestaan van OIP NV. Ik sluit spijtig genoeg niet uit dat er hier of daar lichte afwijkingen of onvolmaaktheden aanwezig 

zijn gebleven ten gevolge van niet gevonden detailinfo.  

 

Na de verspreiding van de originele uitgave kreeg ik uit verschillende bronnen reacties die een meerwaarde voor mijn 

verhaal waren en die aanleiding gaven tot de tweede en derde, herziene uitgave. Die reacties en de hulp van een aantal 

personen die zich met mij in contact stelden, gaven aanleiding tot de diverse aanpassingen en toevoegingen en hebben 

grotendeels de onvolmaaktheden van de originele versie verholpen. Aan allen: van harte een dikke merci !    

 

In deze vierde, herziene uitgave heb ik nog een aantal gegevens bijgestuurd, enkele laatste toevoegingen gedaan en 

nog enkele kleine herschikkingen in de lay-out gedaan. Ik wil het daar dan ook bij laten en eventuele latere noodzakelijke 

aanpassingen zullen enkel nog in een digitale versie worden verwerkt. 

 

Met de hulp van Louis-Pierre Point kon ik uiteindelijk in maart 2022, via Mevr. Nicolas Geneviève Schepen in Néronde, 

contact leggen met de Gemeentediensten van Néronde en Bussières en met de Directie van het Lycée Professionnel 

Pierre Coton. Uit deze contacten is uiteindelijk gebleken dat een hardcopy voor deze Gemeenten een welkom geschenk 

is. Voor beide Gemeenten is het immers een stukje geschiedenis om in hun archieven te bewaren. Naar aanleiding 

daarvan heb ik een Franse (FR) versie aangemaakt en heb ik dan verder nog een Engelse (EN) en een Duitse (DE) versie 

gemaakt via DeepL Translator. Mooi resultaat. 

 

De eerste uitgave van mijn verhaal is op 135 ex hardcopy geprint en gebonden en internationaal verdeeld geweest. Via 

digitale weg werden eveneens verschillende ex verpreid. De tweede en de derde herziene uitgave zijn enkel in 8 ex 

geprint. Deze exemplaren zijn verdeeld: 1 ex aan de CEO van OIP, 1 ex in het Museum OIP Oudenaarde, 1 ex aan de 

Burgemeester van Lochristi en 5 ex voor mezelf en mijn familie. 

Tientallen digitale exemplaren van die herziene uitgaven werden verspreid. Deze NL vierde, herziene uitgave is in 6 ex 

geprint en verdeeld : 1 ex Museum OIP, 1 ex Burgemeester van Lochristi, 4 ex mezelf en mijn drie kinderen. De FR versie: 

1 ex Museum OIP, 2 ex Gemeentediensten Néronde en Bussières, 1 ex mezelf. De EN versie : 1 ex Museum OIP, 1 ex 

mezelf. De DE versie : 1 ex Museum OIP, 1 ex mezelf.  

 

Van alle verspreide en nog te verspreiden hardcopy en digitale versies is een registratie, op naam en adres van de 

bestemmeling, bij de auteur ter beschikking.  

 

Aan de Directie OIP nogmaals mijn oprechte dank voor de realisatie van de hardcopy’s van mijn verhaal.  

 

Alfons  

Zoon van Jules 

Lochristi, 13 april 2022  
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Coördinaten van de Auteur 

 
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik ben zéér trots op mijn vader ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op 

welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur. 
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