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Mijn vader Lucjan Marut,  

dwangarbeider in Nazi-Duitsland  

 
Mijn vader heette Lucjan Marut en was in 1923  geboren in Soroczyn, deel uitmakende van de Poolse 
koloniegroep Slowikówka in de oostelijke provincie Wolyn.  
Hij kwam op 27 september 1947 vanuit het Duitse DP-Camp in Paderborn met een trein naar België, 
een nieuwe en hoopvolle toekomst tegemoet, nadat hij in zijn jeugd het juk van de nazi’s had mogen 

ondervinden. 

 
Als Poolse Zivilarbeiter (lees : dwangarbeider)  uit de 
oostelijke provincie Wolyn was hem het terugkeren 
naar zijn geboortestreek onmogelijk gemaakt omwille 
van de Russische annexatie van Oost-Polen, door het 
Verdrag van Yalta.  
Vier jaar na zijn aankomst in het station van Winterslag, 
zou hij zich hier voorgoed vestigen, werken, trouwen 
en Belg worden. Ik ben zijn enige zoon en werd in Genk 
op 7 juli 1954 geboren in de Tweede Cité van 
Winterslag op de Omvaartlaan (huidige Sportlaan).  
Mijn vader werd slechts 70 jaar oud en stierf op 14 
februari 1993 in het Sint-Barbara-ziekenhuis te Lanaken 
aan de gevolgen van sillicose, de veelgevreesde 
longaandoening die als de mijnwerkersziekte 

bekendstond. 
 

 

Portret Lucjan Marut, 1947 

 

 

 
Lucjan en Mynia Marut-Kaminski 

met hun zoon Alex, Winterslag 

1954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TASKFORCE LIBERTY MESSENGER www.taskforceliberty.be 

 
Oorlogstijd in Duitsland 

 
Waar mijn vader en zijn beide  broers terecht gekomen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, wist 
ik enkel uit zijn verhaal dat hij door de Duitse troepen was weggevoerd en in een Duits Arbeitslager 
had moeten werken in een mijn. Wanneer ze hem hadden opgepakt uit de Poolse gromada 
(koloniegroep Slowikówka) in de oostelijke Poolse provincie Wolyn, wist ik niet. Ik heb het mijn vader 
nooit gevraagd en hij heeft het mij nooit in detail verteld.  
 
Pas in januari 2009 bezocht ik, samen met oorlogvorser Maurice Thysen uit Beringen, de 
staatsarchieven van het oude Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin in Brussel, waar ik meer 
vernam. Het dossier nummer 267.212 van mijn vader bevatte slechts vier pagina’s, waaronder één 
verhelderend document van het Internationale Rode Kruis in Bad Arolsen (ITS Duitsland). Op 
documenten van het Rode Kruis staat doorgaans vermeld waar en wanneer iemand tijdens de oorlog 
gehospitaliseerd werd. Mijn vader was een kootje van zijn rechterduim en rechterpink kwijtgeraakt 
tijdens de oorlog en er zou dus een medisch dossier kunnen bestaan. 
Op dit document, dat op 27 oktober 1961 op verzoek van mijn vader werd opgesteld door de SRI 
(Service International de Recherches) van het Internationaal Comité van het Rode Kruis te Arolsen, 
staat in het Duits vermeld dat Lucjan Marut (°Slowikowka/Polen, 7.1.1923, Polnisch, röm. Kath.) 
Arbeiter was.  Van 29 oktober 1942 tot 22 december 1942 was hij behandeld in het St.-Franziskus-
Haus in Elspe, Kreis Olpe (diagnose : Fingerverletzung).  
Hij werd ontslagen naar Maumke, Kreis Olpe.  

Met deze informatie begonnen mijn navorsingen in het spoor van mijn vader. 

 
De Kreis Olpe en de ijzerertsmijnen in het Lennedal 

 
Olpe is een  Duitse Kreishoofdstad en ligt in het dal van Nord-Sauerland. 
Tijdens de oorlog was Josef Wurm burgemeester van Olpe (1943-1945). 
Op 28 maart 1945 werd Olpe zwaar gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. 
 
Maumke is een dorp in Sauerland, gelegen bij de gemeente Meggen aan de rivier Lenne. 
Sinds 1938 en tijdens W O II werkten in het Arbeitslager Sachtleben SA für Bergbau un Chemie  te 
Meggen/Maumke 1200 Zivilarbeiter (dwangarbeiders of Public Servants), in nazitermen bekend als 
Zivilarbeiterlager 142. Vanaf 1942 werden daar motoronderdelen gemaakt voor Auto Union. 
Sachtleben is de naam van het huidige industrieterrein in Meggen-Maumke an der Lenne. Al in de 
18de eeuw werd er ijzererts gewonnen in de gemeenten Maumke, Meggen en Halberbracht uit de 
bergen van het Lennedal.  
 
Elspe is een klein stadje in de Pruisische provincie Westfalen en ligt in het huidige Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, Kreis Olpe. Het Sankt-Franziskushaus in Elspe was van 1913 tot 1970 een 

ziekenhuis met 50 bedden.  



 TASKFORCE LIBERTY MESSENGER www.taskforceliberty.be 

 
 Sankt-

Franziskushaus in 

Elspe, 1935 

 
Tijdens de beide 
wereldoorlogen 
waren er 
veldlazaretten voor 
gewonde soldaten 
en krijgsgevangenen 
ingericht. In 1971 
werd het 
omgebouwd tot een 
rusthuis, maar sinds 
enkele jaren staat 
het leeg. 

 
 

Dwangarbeid in de Kreis Olpe 

 
Op 23 januari 2009 vernam ik per mail van Jürgen Kalitzki, stadsarchivaris in Lennestadt,  dat mijn 
vader sinds 16 maart 1942 bij de AG Sachtleben Bergbau in Meggen-Maumke als dwangarbeider was 
ingeschreven bij de 
Firma Sachtleben 
Bergbau AG : 
  
Marut, Lucjan, geboren 
7.1.1922 in 
Slowikowka, 
Aufenthalt im Reich ab 
16.03.1942, Lohn-Nr. 
6256 / bis März 1945.  
(Quellen: Stadtarchiv 
Lennestadt, Bestand 
Amt Bilstein, Nr. 3827 
und Kreisarchiv Olpe, 
Bestand B, Nr. 423) 
 

 
Plan van het 

Arbeitslager Sachtleben 

in Meggen, 1942 

 
Mijn vader was op de 
aanmeldingslijst van het kamp een jaar ouder gemaakt door de Duitse administratie en van zijn 
broers Boleslaw en Gustaw was er geen sprake. 
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Meggen-Maumke in 2009 

 
Op woensdag 27 mei 2009 reisden mijn echtgenote en ik naar de Duitse stad Olpe.  
Vanaf de heuvelzijde wierpen we een eerste blik op het dorp Maumke, waar de ijzerertsmijn van AG 
Sachtleben Bergbau ooit gevestigd was. Vandaag is daar een industriële zagerij in exploitatie.  
 

 Houtzagerij Meggen 

in 2009 

 
Op donderdagvoor-
middag 28 mei 2009 
hadden we in het 
museum van 
Grevenbrück bij 
Lennestadt een 
afspraak met 
archivaris Jürgen 
Kalitzki. Hij was 
bereid om ons het 
fotoalbum van het 
Lager Maumke uit 
1944 te laten inzien. 
Hij waarschuwde ons 
ervoor dat het 
propaganda was van 
nazi’s om destijds 

allemaal rooskleurig voor te stellen naar de buitenwereld toe. Hij vertelde ons dat de Zivilarbeiter bij 
bepaalde gelegenheden het kamp mochten verlaten als zij voorzien waren van het kenteken van 
Poolse arbeider (P) of Russische Ostarbeiter.  
 

 
 
P-insigne (Polen Abzeichen) van de Poolse dwangarbeiders 
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Hij liet ons de onderrichtingen van de Gestapo zien, die van toepassing waren op Poolse en Russische 
arbeiders. De schamele vergoedingen die ze kregen voor het werk in de ijzererts- en zwavelmijnen, 
konden ze besteden in de kantine. 
De ontginning van ijzererts en Schwefelkiess (pyriet) bij AG Sachtleben diende als grondstof voor de 
verdere verwerking van explosieven voor de oorlogsmachinerie. 
Sinds 1942 fabriceerde men in Meggen-Maumke motoronderdelen voor Auto-Union, en het 
automerk Audi. 
 

Mijnmuseum Siciliaschacht in 

Meggen, 2009 

 
Om 11 u reden wij naar Elspe, 
waar het Sankt-Franziskushaus 
ligt. Daar werd mijn vader eind 
oktober 1942 aan zijn 
rechterhand geopereerd na een 
arbeidsongeval. 
Na zijn ontslag uit het 
ziekenhuis in december 1942, 
werd hij terug naar Meggen 
gezonden, waar hij volgens 
eigen zeggen nog enkele jaren 
in de keuken hielp. Zo kon hij 
zijn broer Boleslaw, die in een 

ijzermijn werkte, wat extra rantsoen kon bezorgen.  
Waar Boleslaw en Gustaw toen verbleven moesten wij nog uitzoeken.  
 
Kampkeuken in Arbeitslager 

Sachtleben in Meggen 

 
Bevrijdingsdagen 

 
Bij de bevrijding van het kamp 
in Meggen-Maumke door de 
Amerikaanse 99th 
Reconnaissance Troop of the 
99th Infantry Division op 12 
april 1945 volgde er een 
volksrepressie door de 
dwangarbeiders, waarbij 
bewakers, die de 
dwangarbeiders of 
krijgsgevangenen slecht 
behandeld hadden, werden 
aangevallen en sommigen zelfs 
vermoord1.  

                                                 
1
 Website http://www.stalagvia-16032.com/tag/sachtleben/    

http://www.stalagvia-16032.com/tag/sachtleben/
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Op 5 januari 2010 ontving ik via de post een brief van de ITS van het Internationale Rood Kruis te 
Arolsen met gegevens, die ik had aangevraagd over mijn vader en zijn broer Boleslaw als DP’s van 
Poolse origine. Daaruit blijkt dat ook Boleslaw Marut tijdens dezelfde periode als mijn vader verplicht 
tewerkgesteld was als Zivilarbeiter bij AG Sachtleben in Meggen. In oktober 1945 verliet hij Meggen 
om via de DP-kampen te Siegen en Hagen in september 1946 verzeild te geraken in Menden. Daar 
leerde hij zijn aanstaande echtgenote Jozefa Jasiak kennen. 
 

Lucjan Marut in Meggen met 

vrouwelijke medegevangenen, 

1946 

 
Midden april 1945 was het 
Arbeitslager Sachtleben door 
de geallieerden 
getransformeerd in het 
Poolse DP-camp Meggen. 
Daar bleef mijn vader weer 
alleen achter totdat hij op 4 
juli 1946 naar het DP-Lager 
Paderborn Camp 8, DPACS 
Nummer 32/145 werd 
gebracht, dat onder beheer 
stond van UNRRA-Team 6.  
Vader kreeg de status van 

Displaced Person, als erkend vluchteling van de UNO omdat zijn thuisland sinds mei 1945 bezet was 
door de USSR en een terugkeer praktisch onmogelijk was geworden. 
 
Identificatiefiche 

DP van Lucjan 

Marut, 1946 

 
In de periode van 
juli 1946 tot juli 
1947 volgde een 
wonderlijke reünie 
van de broers 
Boleslaw, Lucjan en 
Gustaw Marut met 
hun twee zussen in 
het DP-Camp te 
Paderborn. 
Daar vernamen zij 
dat hun 
achtergebleven 
ouders, zusjes en 
broertjes in augustus 1943 wellicht waren uitgemoord door Oekraiënse partizanen. 
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Mijn vader tekende in Paderborn een arbeidscontract als ondergronds mijnwerker en vertrok op 27 
september 1947 per treinkonvooi  naar  Winterslag (Genk) in Belgisch-Limburg.  
Ongehuwde gastarbeiders werden toen doorgaans in de steenkoolmijn te Winterslag tewerkgesteld. 
Mijn vader verbleef eerst als logeur in een huis van de koolmijn in de Doornstraat op de IVde Cité. 
Hun vrije tijd vulden ze met gezelschapsspelen, zoals dammen, schaken en kaarten, waarbij de 
alcoholische dranken niet mochten ontbreken. 
Vaders vaste werkmakker werd Waldek Czujka, een Oekraïner uit de streek van het voormalige 
Poolse Lwów. Zij werkten eerst als stempelzetters (stuttenplaatsers) in de mijngangen op 660 m 
diepte, maar werden later ingeschakeld in de koolproductie op 735 m diepte in de vaste nachtpost. 
Lucjan Marut trouwde in oktober 1951 met Maria Kaminski, waarna ik op 7 juli 1954 als hun enige 
zoon werd geboren in Winterslag. In 1964 ging vader op pensioen en ontving vanwege de 
Bundesknappschaft van de  Duitse Bondstaat in Aken een maandelijkse tegemoetkoming als 
compensatie voor de jaren van dwangarbeid. Ironisch genoeg werd dit bedrag dan weer door de 
Belgische administratie afgehouden van zijn Belgisch pensioen.  
 
Diaspora en reünie van de familie Marut 

 
In 1958 had ik als kind voor het eerst kennisgemaakt met de overlevers van vaders familie, die na de 
Tweede Wereldoorlog over drie continenten verspreid waren geraakt.  
Vaders oudere broer Boleslaw en zijn Poolse echtgenote Jozefa Jasiak waren getrouwd in het DP-
kamp2 Bösperde in Menden nabij Iserlohn  in Duitsland. Later leerde ik mijn beide neven Henri en 
Stan Marut in hun woonplaats Düsseldorf kennen. In februari 1961 emigreerden zij vanuit Duitsland 
naar Montreal in Canada. 

Familie Boleslaw Marut op bezoek in 

Genk bij Lucjan Marut in 

Boxbergheide, 1958 
 
Vader onderhield in de jaren ‘50 
vóór en nog even na zijn huwelijk 
met mijn moeder, de Poolse Mynia 
Kaminski in Winterslag, nog 
briefwisseling met zijn jongere 
broer Gustaw. 
Die was in 1949 vanuit Duitsland 
met zijn Poolse echtgenote Krystyna 
Wiechec vanuit Kamp Lintorf naar 
Zuid-Australië gemigreerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 DP betekent Displaced Persons; personen die wegens oorlogsomstandigheden verspreid zijn. 
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Huwelijksfoto Gustaw en Krystyna Marut-

Wiechec, 1947 

 
In 1965, toen ik elf jaar oud was, brachten mijn 
ouders met mij een eerste bezoek aan twee van 
vaders’ overlevende zussen Czeska (Czeslawa 
Grabia-Marut in Biala Góra) en Janka (Janina 
Augustynski-Marut in Stary Jawór) van vader in 
de socialistische volksrepubliek Polen, waardoor 
ik voor het eerst kennismaakte met mijn Poolse 
tantes. Die zussen van vader woonden toen op 
een paar honderd kilometers van elkaar en 
waren getrouwd met Poolse mannen. Zij hadden 
beiden een kroostrijk gezin gesticht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familie Grabia-

Marut, Biala Gora 

1965 
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Familie Augustynski –Marut, 

Stary Jawor 1975 

 

Met mijn ouders heb ik 
beide tantes en hun 
families in de zomer van 
1971 nogmaals bezocht. 
Samen met mijn vader en 
zijn neef Josef Rozen uit 
Waterschei, ben ik in de 
zomer van 1975 nogmaals 
op bezoek gegaan naar 
vaders oudste zus Czeska in 
Biala Gora en Janina in 
Stary Jawor.  
Vader had op een dag in 
1948 - geheel toevallig - in 
Winterslag op de 
Buitenlaan, zijn neef Josef 
Rozen ontmoet. Josef 
Rozen was een neef langs moeders zijde, afkomstig uit Gleboczica, een dorpje op een paar kilometer 
afstand verwijderd van zijn eigen geboortedorp.  
Josef Rozen was op logement in Winterslag in de Buitenlaan 46. Ook hij was een Poolse vluchteling, 
die op 22 december 1947 uit Duitsland (Waiblingen) in de Limburgse mijnstreek was 
terechtgekomen.  
Josef Rozen was tijdens de Tweede Wereldoorlog uit zijn, door de Russen bezetgehouden 
woonplaats, door de Duitsers gedeporteerd naar een arbeidskamp voor Russen omdat hij uit Oost-
polen afkomstig was². Josef Rozen werkte meer dan 25 jaar  in de André Dumontmijn van 
Waterschei. 
 
In 1978, nadat zijn zus Janina op bezoek was geweest in Genk werd de verblijfplaats van de  oudste 
broer Edward Marut in Kotla (Glogów) bij toeval gevonden. Een familiereünie volgde en vader zocht 
hem in 1980 nog op, 35 jaar na hun scheiding.  

Neef Stan Marut uit Montreal op bezoek 

bij familie Edward Marut en Czescha 

Grabia-Marut, 1978 

 
In september 2006 was ik met mijn 
echtgenote naar de geboortestreek van 
mijn vader gereisd, een gebied in de 
huidige Oblast (provincie) Volyn van de 
republiek Oekraïne. Er was geen spoor 
meer te bekennen van de Poolse 
kolonies. De etnische zuiveringen die in 
WO II door de Oekraïeners waren 
uitgevoerd, waren zeer grondig gebeurd. 
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Gelukkig heb ik in 2011mooie familiereünies beleefd met mijn neef Stan Marut in Montreal (Quebec, 
Canada) en met mijn neef Eddy Marut uit Yarragon (Victoria, Australië), waarbij de herinneringen 
werden opgehaald, gebundeld en via oude foto’s werden uitgewisseld.  
Onze moeders, weliswaar hoogbejaard, herinnerden zich toen nog de anecdotes verbonden aan de 
foto‘s. Ondertussen is er weer veel gebeurd; mijn moeder is sinds mei 2015 opgenomen in een 
verzorgingstehuis en Eddy’s moeder overleed op 26 januari 2018. 

 

© Alex Marut 

Genk, 11 februari 2018 

 
1
 Hij verkreeg de gewone naturalisatie door een besluit van de Belgische Senaat dd. 21.6.1962. 

2 
MARUT, A., 11 juli 1943, geen reden tot feestvieren in Volhynië, Oostland jg. 57 nr. 171/2007. 

3
Archief Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin, Persoonlijke dossiers oorlogsslachtoffers, UNHCR nr. 9 

O.U. III, 0146-BE-01, certificat de résidence 840 441 (getuigschrift nr. 148/1961). 
4
S.A.Genk, Akte van bekendheid , Vreemdelingendossier, archiefnr. 522.9 doos 23. 

Josef Rozan (°Gluboczica -PL, 25.6.1922 +Lanaken, 25.1.1995), was officieel te Genk ingeschreven onder deze 

identiteit, maar later bleek dat er een fout zat in de schrijfwijze van zijn Poolse familienaam (Rozen) en zijn 

geboortedatum, die eigenlijk 17.4.1923 was. Dit was te wijten aan een slechte Russische vertaling. 

Hij was een zoon was van Bronislaw Rozen en Antonina Wyka. 
5
Politiearchief Genk, Logementsboek (1919-1970). Volgens ere-inspecteur Laurent Kellens waren er in de 

Buitenlaan een tiental Polen die allen vanwege de mijndirectie verplicht waren om een of meer logeurs in huis te 

nemen. 
6
S.A.Genk, Volkstelling 1947-65, Boek 44. In de Buitenlaan 46 woonde tot 1952 het Poolse echtpaar Joseph 

Szarf (°Kuznica, 24.1.1900) en Maria Tylec (°Kuznica, 4.1.1902), die al vóór de Tweede Wereldoorlog in België 

waren. 
7
Waiblingen is een middelgrote stad op 15 km afstand gelegen ten noordoosten van Stuttgart (Baden-

Württemburg-D).  

 

Met de steun van: 

 

 

 

 

  
 

 


