
Een oorlogsgeschiedenis van de families Tomala en Reczkowski 

Sinds september 2020 voerden wij ten huize van Thérèse Vandekerckhove-Reczkowski in 

Waterschei  gesprekken over de geschiedenis van haar ouders en grootouders tijdens 

Wereldoorlog II. Door de regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie van 

covid-19 moesten we deze werkzaamheden tijdelijk staken tot nu, in de zomer van 2021.  

 

Het verhaal begint met de wedervaren van haar grootvader Jan Tomala en diens dochter 

Jeannine in Polen. 

‘Ik ben het eerstgeboren kind van Eduard en Jeannine Reczkowski-Tomala. Ik werd op 11 

november 1951 in Waterschei geboren, waarna nog de kinderen Elisabeth, Alexander en 

Magdalena zijn gekomen. 

Grootvader Jan Tomala uit Grobla 

 
Jan Tomala met het kenteken (Abzeichen) P van Poolse 

Zivilarbeiter collectie Thérèse Reczkowski, Waterschei 

Jan Tomala was op 16 augustus 1893 in de gemeente 

Grobla, nabij Krakow (PL), geboren
1
. 

Hij trouwde er na de Eerste Wereldoorlog met een 

vrouw, die al gauw na het huwelijk overleed.  

Haar naam kennen we niet. 

 

 

 

 

 

 

Jan Tomala hertrouwde in Grobla met Anna 

(Stefania) Wagodia
2
, uit Brzeznica, een gemeente 

gelegen op 70 km afstand ten westen van Grobla
3
.  

 

Anna Stefania Wagodia, collectie Thérèse Reczkowski 

 

 

                                                           
1
 Het Zuid-Poolse dorp Grobla behoort tot de gemeente Rytwianny in het district Staszow van de provincie 

Swietokrzyskie, met als hoofdplaats Kielce. Grobla ligt op 40 km ten noordoosten van de Poolse stad Krakow. 
2
 Geboorteakte van Jeannine Tomala, Tribunal de 1

e
 Instance de Montdidier, document uit het huwelijksdossier 

nr. 9/1951 Rechtbank van 1
ste

 aanleg te Tongeren. Anna Wagodia (°Brzeznica, 15.7.1890). 
3
 Thérèse verklaart dat zij de roepnaam van haar grootmoeder altijd als Stefania heeft gehoord. 



 

Migratie in de jaren ’20 naar 

Picardië in Frankrijk 

Het verse echtpaar Tomala-

Wagodia emigreerde na WO I  

naar het departement van de 

Somme in Noord-Frankrijk. 

Zij vestigden zich in de 

Picardische gemeente Roye
4
.  

 

Daar werden hun dochters 

Jeannine (mijn moeder) in 

1924 en Marisia (mijn tante) 

in 1927 geboren in de Rue des 

Ormeaux, aan de oevers van 

de rivier Avre
5
. 

 
Regio Hauts-de-France, in het 

blauw Picardië 

 

 

Grootvader Jan Tomala werkte 

als arbeider. 

De Puits de Marne waren 

mergelgroeven. Mogelijk heeft 

hij daar gewerkt; 
 

 

Roye, vóór WO I 

 

 

De terugkeer naar Polen in de jaren ’30 

In 1931 besloot Stefania Tomala-Wagodia met haar beide kinderen terug te keren naar 

Grobla en Jan zou nadien ook terugkeren. Maar zij overleed ten gevolge van een griep en Jan 

werd voor de tweede keer weduwnaar.  

                                                           
4
 De Franse gemeente Roye (bij Amiens) ligt in de huidige regio Hauts-de-France, arrondissement Montdidier en 

is de hoofdstad van het kanton Roye. 
5
 Deze centrumstraat is nu gelegen aan het Parc Demony. 



Later leerde Jan  een weduwe met twee dochters kennen uit het naburige dorp Drwinia
6
.  

Zij trouwden en kregen in 1940 nog een zoon genaamd Jan jr., die in de jaren ‘60 naar 

Chicago migreerde en nu 82 jaar oud is. 

Jan sr. Tomala was tijdens de Duitse bezetting in dienst als houtvester en deels landarbeider 

in Drwinia. 

Deportaties in Polen, 1941-1943 

Vanaf de nazomer van 1941 werden vrouwen en mannen opgeroepen om in Duitsland te gaan 

werken.  Basia  en Helcia Porębska ( °1922), de stiefdochters van Jan Tomala, werden naar  

Duitsland gedeporteerd om er verplicht te gaan werken. Ook mijn moeder Jeannine, die net 

16 jaar oud was, werd al snel opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.  

Later werd ook haar jongere zus Marisia weggevoerd naar Duitsland.  

 

Jeannine Tomala (tweede 

van links) in een groep 

jonge tewerkgestelde Polen 

bij een houten barak. 

Op de achterzijde van de 

foto  staat vermeld in het 

Pools : Zaugus Dorf, Obozu 

(kamp)
7
.  

 

 

 

 

 

 

In een officieel Brits document uit 1947
8
 staat 

vermeld dat Jeannine Tomala in een Arbeitsbuch 

te München opgetekend staat als arbeidster tot 

30 september 1944.  

 
 Jeannine Tomala met een bevriende Poolse 

tewerkgestelde in Lager Zaugus Dorf 

 

Vader Tomala wordt opgepakt 

Op 9 maart 1943 was Jan Tomala naar een buurdorp gegaan, waar hij op straat werd 

opgepakt door de Duitsers om als verplicht tewerkgestelde afgevoerd te worden naar 

                                                           
6
 Het dorp Drwinia ligt op een kilometer afstand ten noordwesten van Grobla. 

7
 Wij konden deze plaatsnaam niet nader bepalen. 

8
 Privé archief Thérèse Reczkowski, Resettlement Record, opgesteld in Londen op 2.5.1947. 



Duitsland. Hij kwam ook terecht in de buurt van München, waar hij in een Duitse boerderij 

op het veld moest werken.  

Zijn dochter Jeannine bevond zich destijds in de buurt van haar vaders werkplaats, waardoor 

ze hem soms een pakje met levensmiddelen kon toestoppen.  

Op zekere dag begin juli 1944 vroeg Jan aan een oppasser naar een sigaret. Die man gaf hem 

een blad papier en zei dat hij dat maar moest oproken. Jan antwoordde hem stout :  

“Wacht maar als de Amerikanen komen ! Dan zal ik u 

ook een blad papier geven om op te roken !” Hij werd 

door de oppasser geslagen en daarna kwam de 

Gestapo van Nürnberg-Fürth hem oppakken. 

  

Jan Tomala werd gedetineerd in het KZ Aussenlager 

Mülsen St.-Micheln
9
, een Arbeitscommando van het 

Duitse concentratiekamp Flossenbürg, nabij de 

westelijke Tsjecho-Slowaakse grens. 

 

Kentekens op de plunjes van de gevangenen in de Duitse 

concentratiekampen 

Naarmate de geallieerden in april 1945 naderden, 

werden de Duitse concentratiekampen ontruimd en 

werden de gevangene op voetmarsen gezet naar 

andere concentratiekampen. 

 

Zo werd Jan Tomala op 13 

april 1945 van  het 

buitenkamp Mülsen naar 

Leitmeritz
10

 op een 

‘dodenmars’ gezet in het 

Protekorat Böhmen und 

Mähre aan de Elbe in 

Tsjechië.  

Uit naoorlogse documenten 

uit het archief van 

Flossenbürg blijkt dat hij in 

het Lager Leitmeritz 

(Litomenice) aankwam, 

maar nadien als ‘vermist’ 

opgegeven werd
11

. 

  

                                                           
9
 Het buitenkamp Mülsen Sankt-Micheln lag ten westen van Chemnitz. 

10
 Leitmeritz (Litomerice, Cz.) was een van de 77 satellietkampen van KZ Flossenbürg, gelegen tussen Dresden 

(D) en Praag (Cz.). 
11

 Thérèse Reczkowski schreef op 29.4.2008 naar het archief van de Gedenkstätte Flossenbürg met de vraag om 

informatie over haar grootvader Jan Tomala. Op 14.5.2008 kreeg ze het antwoord per mail. 



 

 

Mijn moeder Jeannine vertelde mij dat ze tijdens de periode van haar verplichte 

tewerkstelling in Duitsland 

drie maanden in een 

gevangenis heeft gezeten, 

waarom heeft ze nooit 

gezegd. Maar daar kreeg ze 

in ieder geval een betere 

behandeling dan op haar 

werkplek; ze kreeg er zelfs 

koek bij de koffie.  

Na de bevrijding in mei 

1945 is Basia Porębska 

naar haar geboortedorp 

teruggekeerd omdat haar 

moeder ziek was.  

Marisia Tomala, zus van moeder, trouwde in Canada met Leon Strzelach. 

Helcia  Porębska trouwde met Tolek Politowicz en vestigde zich na de oorlog in Genk, waar 

haar man in de steenkoolmijn van Winterslag 

werk had. 
Jeannine Tomala (links) en haar stiefzus Helcia 

Porebska (met kind) in Winterslag 

 

Na de val van Duitsland op 8 mei 1945, werd 

Jeannine opgevangen in een DP-kamp voor 

Polen in Haltern aan de Lippe, bij 

Recklinghausen
12

.  

Na een hele poos kwam ze in aanmerking 

voor emigratie naar Groot-Brittannië, waar 

ze op 2 mei 1947 in Londen een 

werkvergunning kreeg. Zij werd 

tewerkgesteld in Millbrook, een dorp aan de 

rivier Tame bij de stad Stalybridge in 

Cheshire
13

. In die Engelse fabriek Staley & 

Millbrook Ltd. vervaardigden ze spoelen om 

garen op te winden, bestemd voor de katoennijverheid in de streek.  

                                              

 

                                                           
12

 Website Displaced Persons DP Camps Germany Ha  

De Britten hadden het beheer over 4 DP kampen te Haltern, waar 5.500 Poolse vluchtelingen terechtkonden. 
13

 Stalybridge behoort sinds 1974 tot de regio Greater Manchester, op 9 mijl afstand ten oosten van de stad 

Manchester. 

http://www.dpcamps.org/dpcampsGermanyHa.html


 

 

 

  Jeannine Tomala, Stalybridge 1948 

Jeannine Tomala verbleef gedurende drie jaar, met enkele 

Poolse vrouwen in het Staley Hostel. 

Op de  achterzijde van de foto werden  enkele namen vermeld: 

Maria Aksamit, Marie Donosowicz en Maria Maputa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aankomst in Stalybridge, 1947 

 

Moeder heeft me verteld 

dat het in dat hotel spookte 

omdat het op een oud 

kerkhof was gebouwd.  

Collega’s van Jeannine 

Tomala (tweede van rechts 

onder) in Stalybridge, 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Migratie naar België 

Op 21 februari 1950 is Jeannine Tomala met een Brits visum naar België gereisd via Dover. 

De fiscale zegels bewijzen dat het visum 500 Bfr had gekost. 

Ze kon gedurende een half jaar komen 

inwonen bij haar stiefzus Helcia en haar 

man Tolek in Winterslag. Beiden waren 

aanwezig op de bruiloft van mijn ouders 

in 1951, net als het echtpaar Henek.  

De man van Helcia werd mijn peetvader 

toen ik in 1951 gedoopt werd. Zij zijn 

daarna geëmigreerd naar Florida. 

Moeders jongste zus Marisia was bij de 

bevrijding ziek en kon enkel naar 

Canada emigreren. 

Zij is in Winnepeg, provincie Manitoba, 

getrouwd en zij  kreeg er drie dochters’. 

Het verhaal van Eduard Reczkowski 

‘Tomasz en Victoria Reczkowski-Kazmierczyk
14

, de ouders van Eduard
15

 waren na zijn 

geboorte eind 1921 en met hun eerder geboren tweeling Tadeusz en een dochtertje
16

, vanuit 

de Silezische provincie Dąbrowe in Polen geëmigreerd naar de Noordfranse mijnstreek in 

Montceau-les-Mines
17

. Daar had  Tomasz werk gekregen in de steenkoolmijn.  

Hun dochter Lili werd daar in 1926 geboren
18

.  

 

Maar in 1928 verhuisde de familie Reczkowski-Kazmierczyk naar de Limburgse mijnstreek 

omdat Tomasz in Waterschei werk had gevonden. De eerste Poolse mijnwerkers in 

Waterschei hebben daar de schachtbokken opgericht.  

 

 

 

                                                           
14

 Bidprentje collectie Reczkowski. Tomasz Reczkowski (Ksioz-Wilke, PL 14.1.1892 +Waterschei, 15.9.1966), 

getrouwd met Victoria Kazmierzcyk (Ksioz-Wilke, PL 15.12.1891 +As, 15.1.1968). 

Hun geboorteplaats heet nu Ksiąz Wielki en is gelegen in de provincie Klein-Polen (Małopolska) op 100 km 

afstand ten oosten van de stad Katowice (PL). 
15

 Edward Reczkowski (°Klimontow-Zagorze, PL, 16.11.1921 +Genk, 2.8.2015). 

Zijn geboortedorp Klimontow lag in de provincie Silesien-Dąbrowe, district Będzin.  

Klimontow ligt nu in de provincie Silezië (Sląsk), in het district Sosnowiec, op 15 km afstand ten noordoosten 

van Katowice. 
16

 Bidprentje collectie Reczowski. Tadeusz Reczkowski (°Klimontowo-PL, 17.6.1920 +Waterschei, 13.5.1969) 

trouwde met Wanda Tabarowski.  
17

 Montceau-les-Mines is een oude mijngemeente in de Franse regio Bourgogne-Franche-Comté, departement 

van de Sâone et Loire, arrondissement Châlon-sur-Sâone. 
18

 Bidprentje collectie Reczkowski. Lili Reczkowski (°Monceau-les-Mines, 30.1.1926 Genk, 22.1.2011) trouwde 

met Jozef Siuzdak. Lili Reczkowski was de doopmeter van Thérèse Reczkowski. 



Portretfoto Tomasz en Victoria Reczkowski 

Omdat de bouwwerkzaamheden van de 

mijntuinwijk volop aan de gang waren, 

verbleef de familie Reczkowski met hun drie 

kinderen
19

  aanvankelijk  in een woonwagen 

aan de Geraertsstraat. Nadien kregen ze een 

woning van de mijndirectie in Waterschei op 

de Ringlaan 68 (huidige Ceintuurlaan).  

Nadien verhuisden ze nog naar de 

Lentelaan. 

 

 Hun zoon Eduard werkte al sinds zijn 14
de

 

levensjaar op de mijn van Waterschei. 

 

Eduard Reczkowski (boven 3
de

 van 

links) en Mięcyszlaw Henek (onder 

3
de

 van links) bij een ploeg van Thor 

Waterschei omstreeks 1947. Andere 

spelers zijn Jacques Schrooten, Felix 

Tomczak en Jozef Vanlaer. 

 

 

 

 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, was Eduard samen met Mięcyslaw (Marcel) Henek 

aangesloten bij het verzet de zogenaamde Witte Brigade (BNB) van Waterschei
20

. 

Op een dag in 1941 hebben ze sabotage willen plegen aan de spoorlijn in Waterschei, maar 

hun opzet mislukte en ze moesten gaan lopen. Eduard is dankzij het netwerk van de 

verzetsorganisatie BNB via Oostende met een bootje naar Engeland gevlucht. 

 

 

                                                           
19

 Aanvankelijk waren er vier kinderen : Tadeusz was de oudste en zijn tweelingszus overleed in Montceau (F) 

op 7-jarige leeftijd bij een ongeval; Eduard en Lily waren de jongste kinderen. 
20

 MARUT, A., Het verdriet van Genk, Heidebloemke Genk jg. 78 nr. 3/2019., p. 24.  

De BNB (Belgische Nationale Brigade), later Geheim Leger genoemd, werd in Waterschei geleid door adjunct 

refugie-overste Walter Eugène Louis Fromont, hotelhouder van pension Concordia te Waterschei, Lentelaan 14. 

Tijdens de gevangenzetting van Walter Fromont (juli 1940 tot december 1942) werd de BNB-brigade te 

Waterschei geleid door brigade-overste Petrus De Ceulaer. 



Naoorlogse foto van de BNB-afdeling van 

Waterschei (Geheim Leger) met Walter Fromont in 

het midden en vaandrig Petrus De Ceulaer, 

collectie Jan Schroeyers 

Vervolgens is Eduard behouden in Schotland 

aangekomen, waar toen een Pools 

vrijwilligersleger werd gevormd.  

Zijn vriend Marcel Henek is naar Engeland 

vertrokken en werd daar bij de RAF (Royal 

Airforce) vliegtuigmecanicien
21

. 

 

Eduard heeft in december 2009, toen hij elke 

dinsdag in de dagzorginstelling Kosenhuisje 

verbleef te Genk, een eigenhandig 

geschreven dagboekje bijgehouden, waarin 

hij o.a. over zijn jeugd en de oorlogsjaren 

schreef. Eduard verbleef vier jaar in 

Schotland en kreeg er een opleiding als 

vrachtwagenchauffeur in de 1st Polish 

Armoured Division van generaal Maczek
22

, 

waarna hij de graad van korporaal kreeg.  

 
 

Eduard Reczkowski bij het leger van  generaal Stanislas 

Maczek in Schotland, 2
de

 Poolse pantserregiment Cie 52 

 

Bij de landing in Normandië in augustus 1944 was 

Eduard ingelijfd bij het 2
de

 pantserregiment van de 

10
de

 Poolse pantser cavaleriebrigade, onder bevel 

van Tadeusz Majewski
23

.  

Zijn specifieke taak bestond erin de gekwetste of 

gesneuvelde Poolse soldaten aan het front op te 

halen en die met zijn vrachtauto te vervoeren naar 

veldlazarets of hospitalen. 

 
 

                                                   

                                                           
21

 Arlette Henek, dochter van Mięcyslaw Henek, schreef een roman over haar familie onder de titel Zosja, 

uitgeverij De Vries-Brouwers, 2020. 
22

 X., Gepantserde vleugels, 75 jaar Poolse bevrijding van Tielt, 2019. 

Generaal Stanislas Maczek had de leiding over de 1
ste

 Poolse pantserdivisie, die bij de landing in Normandië als 

een onderdeel van het 1
ste

 Canadese leger opereerde. 
23

 BRAET, M. en GELAUDE, F., De 1
ste

 Poolse pantserdivisie van generaal Maczek, Tielt, 2019, p. 88. 

Het 2
de

 Poolse pantserregiment stond onder bevel van Stanislaw Koszutski met compagienummer 52. 



   Logo van de Poolse Eerste Pantserdivisie 

 

 

 

 

De Poolse pantserdivisie bevrijdde op 6 september 

1944 Ieper, Roeselare  

(7 september), Tielt en Ruiselede (8 september), 

Aalter (9 september), Gent (11 september), Breda 

(17 september), Merksplas  (30 september), Alphen 

(5 oktober). 

 

 
 

 

 

Eduard Reczkowski  met zijn Poolse collega’s in 

Breda, 17 september 1944 

 

Na de winterstop marcheerden de Poolse 

tanktroepen in de richting van de Oostzee naar 

Wilhelmshaven. 

 

 

 

 

Na het beëindigen van de oorlog op 8 mei 

1945 is Eduard in het Poolse leger gebleven 

om het overwonnen Duitsland te bezetten tot 

in het voorjaar van 1947.  

 

 

 

 



Eduard was met zijn maten ingekwartierd in 

de  

Duitse stad Meppen op 20 km van de 

Nederlandse grens
24

. Pas daarna is hij 

teruggekeerd naar Genk.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven : Meppen hoofdkwartier van de geallieerden, 1945 

Foto rechts : Eduard met zijn sportieve collega’s Jako en Symon 

Was, Meppen 4 augustus 1946. 

 

 

 

 
Huwelijksfoto uit 1951 van Jeannine 

en Eduard Reczkowski, omringd  met 

de getuigen Agniella en Marcel Henek. 

 

Ik ben Thérèse, het eerstgeboren kind van Eduard en 

Jeannine Reczkowski-Tomala.  

Ik werd  op 11 november 1951 in Waterschei geboren’. 

                                         Thérèse Vandekerckhove-Reczkowski 

© Alex Marut 

Genk, 27 juni 2021 

                                                           
24

 Wij vonden deze informatie op de achterzijde van een foto uit 1946. 

Meppen ligt in de huidige deelstaat Niedersachsen, Landkreis Emsland in het noordwesten van Duitsland. 


