
 



 
 

  In drie Genkse oorlogskampen verbleven tijdens de Tweede                                 
Wereldoorlog vele in hun land opgepakte Oost-Europeanen.    

  
 

 
Een eerbetoon aan Oost-Europese burgers en krijgsgevangenen die 

tussen 1942 en 1944 in Genk verbleven 
 
 
 
 
 
 
 

Het leed van deze dwangarbeiders blijft,  
vijfenzeventig jaar na de bevrijding van de nazi-dictatuur,  

in het geheugen van de Oost-Europese gemeenschap in Genk gegrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostarbeiter in de mijnstreek van Genk 
 

 
Duitsland viel op 1 september 1939 tijdens Fall Weiss Polen binnen en 
in vier weken tijd werd het land bezet.Dit met de goedkeuring van de 
Sovjet-Unie. Op 22 juni 1941, toen Hitler zijn Unternehmen 
Barbarossa ontvouwde en het grondgebied van de Sovjet-Unie schond, 
begon in het oosten een oorlog die Duitsland niet kon winnen. 
Alle mankracht moest ingezet, waardoor aan het thuisfront nood aan 
arbeidskrachten ontstond. In Polen en Oost-Europa werden willekeurig 
jonge mannen en vrouwen van straat geplukt, waarna tewerkstelling 
volgde in de oorlogsindustrie. 
 
Maar ook in de bezette gebieden waren werkkrachten nodig. In 
Limburg waren er de steenkoolmijnen, dus… 
De eerste treinkonvooien met dwangarbeiders uit de veroverde 
gebieden van Oost-Europa en krijgsgevangenen uit het Sovjetleger 
werden door de Wehrmacht vanaf de zomer van 1942 naar de 
steenkoolmijnen van Genk overgebracht. Onder de benaming 
Ostarbeiter verplichtten de nazi's jonge Polen, Oost-Europeanen en 
Russen om te werken in de mijnnijverheid, dit onder toezicht van 
Kempen Bergbau. 
Op 25 juni 1942 werden 237 arbeiders in een barakkenkamp te 
Winterslag geherbergd, waarop hun  tewerkstelling volgde in de lokale 
mijn.  
257 arbeiders kwamen op 24 juli 1942 in Zwartberg aan. In leegstaande 
huizen op de IJzerstraat vonden zij logement. Op 28 juli huisvestte men 
197 arbeiders in het barakkenkamp achter de kerk.  
Nadat de eerste lichting van Sovjet-Russische krijgsgevangenen op 3 
september 1942 in Genk aankwam, werden de barakkenkampen door de 
Wehrmacht beheerd als Stalag 304. De Ostarbeiter van Zwartberg 
bracht men over naar het kamp van Waterschei en dat onder één regime. 
Het zware en ongezonde werk in de ondergrond, waarbij de 
voedselvoorziening onvoldoende was, werd velen noodlottig.  
In de septemberdagen van 1944, toen het Duitse leger massaal naar 
Duitsland vluchtte, voerden het zijn krijgsgevangen mijnwerkers mee. 



 

 
Gevangenenkamp Waterschei 
 
 
In een Genkse politieverklaring uit 1968 krijgen wij via voormalige 
gevangenen een beeld van het 'vroegere kamp van Waterschei'. 
De Pool Isidor Pankalski (°22.02.1921) vertelt: "In april 1942 werd ik 
aangehouden aan mijn ouderlijke woning in Polen. Nadat ik enkele tijd 
in Duitsland vertoefde, werd ik op 21 juni tewerkgesteld in de 
ondergrond van de koolmijn te Eisden. Daarna volgde mijn 
overbrenging naar Waterschei. De levensomstandigheden waren daar 
erbarmelijk. Als gevangenen  moesten we zwaar ondergronds werk 
verrichten. 
Wij stonden steeds onder bewaking en kregen weinig of slecht eten. De 
bewakers waren Duitsers en Vlaamse Wachters. Ze gedroegen zich echt 
barbaars. Voor het kleinste vergrijp volgden zware lijfstraffen. Velen 
maakten kennis met de kolf van een geweer. Soms moesten sommigen 
volledig ontkleed naar een kelder, waar ijskoud water wachtte. En dan 
waren er de slagen met verwondingen als gevolg. Regelmatig moesten 
mannen van ons na mishandeling naar het ziekenhuis. 
Ook wanneer we ons niet goed voelden, moesten we werken. Ik meen 
dat wegens de slechte behandeling in het kamp mijn gezondheid 
ondermijnd is." 
 



Bij David Baciok (°22.6.1923) horen we ongeveer hetzelfde verhaal. 
Ook hij werd door Duitse militairen in zijn ouderlijke woning in Polen 
aangehouden. Hij kwam zonder tussenstop na enkele dagen in het 
gevangenenkamp van Waterschei terecht. In dat kamp voelde hij zich 
zeer slecht behandeld, zowel door de Vlaamse Wachters als door de 
Duitse leiding. Daar heerste een ijzeren tucht. Verliep het werk niet snel 
genoeg, dan vielen er slagen. Het eten was er zeer slecht, volgens 
David. 
In september 1944 werd hij samen met andere gevangenen overgebracht 
naar Duitsland. 
 
De Pool Karol Poleszczuk (°2.3.1916) arriveerde als opgepakte in zijn 
ouderlijke woning en na transport naar Duitsland, via de mijn van 
Zwartberg in Waterschei. Dat laatste gebeurde einde mei 1942. Als 
kleermaker kreeg hij een afzonderlijk verblijf en een aparte werkplaats. 
Gedurende de tijd dat hij er vertoefde, heeft hij meermaals gezien hoe 
gevangenen op een onmenselijke wijze werden mishandeld. De 
gevangenen dienden zich op een tafel uit te strekken, waarna zij een 
aantal slagen kregen met een gummiknuppel of een ander hard 
voorwerp. Deze gevangenen huilden van de pijn. 
Het eten beschrijft Karol als karig en slecht. Zelf zegt hij niet te mogen 
klagen over de leiding en de bewaking van het kamp. Het feit dat hij 
steeds voorzichtig handelde, verklaart volgens Karol waarom hij het er 
relatief goed van afbracht. 
 
Stanislas Wozniak(°7.4.1899) werkte in de keuken van het kamp. Hij 
merkte dat gevangenen probeerden levensmiddelen te stelen.Hij liet 
begaan.Het eten was immers volgens hem onvoldoende om zwaar 
ondergronds mijnwerk te verrichten. Of Philip Karpez, gehuwd met 
Boguslawa Weslowski en geboren te Horinka (Oekraïne), aan adjunct-
politiecommissaris Jozef Houben bevestigde dat de gevangenen tijdens 
het eerste jaar van hun gevangenschap in dit kamp geen enkele premie 
of loon werd uitbetaald voor hun arbeidsprestaties, kwamen wij niet te 
weten. Het laatste jaar ontvingen de gevangenen volgens Houben 
ongeveer 60 frank om de veertien dagen. 
 



Deze getuigenissen van dwangarbeiders uit het inmiddels totaal 
gesloopte kamp van de Wildekerslaan te Waterschei brengen een beeld 
in herinnering van een trieste oorlogsperiode. 
In de naoorlogse pers valt vooral de wrede, gewelddadige rol van het 
bewakingspersoneel op. Vlaamse Wachters als Van Rompaey en 
Mondelaers schrijven een driest-trieste geschiedenisbladzijde. Ook 
kampleiders Joseph (Jef) Leyssen en H. Künzel zorgen voor een 
donkere inkleuring van een wreedaardig bezettingsgebeuren. Zo ziet de 
Oekraïner Kalina Jermalok kampchef Leyssen bij herhaling met een 
gummidarm slaan. De Oekraïner zag ook hoe Leyssen een Rus met een 
stuk hout bont en blauw sloeg omdat hij een halve liter soep had 
ontvreemd. 
Naast het oppakken van de vele met de mijnzetel van Waterschei 
verbonden verzetslieden en hun overbrenging naar Breendonk en het 
concentratiekamp van Mauthausen, werd in Waterschei een droevig 
oorlogshoofdstuk geschreven. 
Toch was niet alles kommer en kwel. Jean Kneba, Jan Sneijkers, 
Suzanne Zirbes, André Sorel, Armand Lesplingard, Nicolas 
Hermal,Theophiel Orens, Frans Drozdzyniak, Jozef Zielinki en Pieter 
Daniëls getuigen in verzetsfiches over hun onbaatzuchtige hulp aan 
krijgsgevangenen en Oostarbeiders. Ook dat mogen we zeker niet 
vergeten. 
 



 
 

Na de wapenstilstand van 8 mei 1945 kozen de meeste achtergebleven 
Oost-Europeanen en Polen uit Genk om in België te blijven. 



 
 

Gedrukt eerbetoon aan verzetsgroep-Fromont (Waterschei) 



Voor wie niet vertrouwd is met 
de organisatie van het verzet, 
blijkt enige toelichting bij de 
verzetsgroepering-Waterschei 
aangewezen. 
De vele namen op de 
monumentale affiche (vorige 
pagina) komen niet overeen met 
het beperkt aantal leden op een 
document uit 1944.  
 
Vanwaar de tegenstelling in het 
aantal verzetslieden bij deze 
twee bronnen? 
Op de affiche met Walther 
Fromont als centrale figuur en 
leider komen zowel 
verzetslieden van de Belgische 
Nationale Beweging en het 

Geheim Leger als deze van het Onafhankelijkheidsfront-Patriottische 
Milities voor. In de praktijk vonden deze twee groeperingen zich echter 
zelden onder een eenheidscommando. 
Hoewel... tot juni 1942 bestond er in Waterschei een soort 
Eenheidsfront. Daarvoor zorgden de onderwijzers Martin Vrijens en 
Jozef Schutters (beiden behoorden tot de B.N.B.), en partizanen als 
Johan Swinkels, Joannes Sneijkers en Johan Zielinski. Het was vooral 
onder de bezielende leiding van de in Zonhoven geboren Lucien 
Vanherle dat dit Eenheidsfront tussen meer links gerichte strijders en 
meer gematigde Belgicistische krachten tot stand kwam. Het volgende 
ik-document van Lucien Vanherle verduidelijkt dat er al einde 1940 
afdelingen van de partizanen bestonden.  
 
 
Over deze partizanen, van wie er velen midden 1942 werden opgepakt 
en naar het concentratiekamp Mauthausen afgevoerd, blijven we na 
aanhouding van Zielinski in het ongewisse over wie in Waterschei het 
bevel voerde. Nog even vernemen we dat kapper Joseph Creemers de 



taak van Zielinski overnam, maar na Creemers’ aanhouding wordt het 
stil. Teruggekeerd uit 
gevangenschap, zegt de kapper 
van Nederlandse origine dat hij 
niet weet wie hem heeft 
opgevolgd. Wel weten we dat 
vanaf midden 1942 Joseph 
Essers, alias 'Petit Belge', voor 
een linkse invulling van het 
verzetslandschap te Waterschei 
instaat. Hij vertegenwoordigt 
de Patriottische Milities . We 
treffen hem na de oorlog aan 
op een foto bij de PA-familie 
Saenen uit Zonhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Laten we nu de overstap maken naar die andere verzetsbeweging: 
Belgische Nationale Beweging en Geheim Leger. Een beweging op 
militaire leest geschoeid, met provinciale overste, zone-overste, 
sectoroverste, compagniechef, brigade-oversten, adj. brigade-overste, 
sectie-overste, peloton overste. De affiche met Walter Fromont als 
centrale figuur en geassisteerd door vier leidinggevenden, onder wie  
Frans Kellens en Petrus De Ceulaer, laat verstaan dat na de aanhouding 
van kopstukken Schutters en Vrijens de afdeling Belgisch Nationale 
Beweging en Geheim Leger-Waterschei nog fungeerde. En dat, hoewel 
de provinciale overste Tony Lambrechts toegaf dat hij na de 
aanhoudingsgolf van midden 1942 de greep op de sterke afdeling 
Waterschei wat had verloren. Petrus De Ceulaer wordt geacht de 
afdeling-Waterschei te hebben geleid aan het einde van de oorlog, 
wanneer de verzetsgroepering Genk-Bilzen-Kortessem onder leiding 
van Edmond Mengels in het Heike verzameling blaast om de eindstrijd 
in te zetten. 
 
Hopelijk wordt door deze bondige uitleg het doolhof van de vele namen 
op de affiche iets duidelijker. Deze affiche bewijst dat vele 
verzetslieden een moedige bijdrage leverden in de strijd tegen de nazi's. 
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