
Exodus Polen naar Afrika
Onderzoek naar kamp in Noord-Zambio

Door Mary'Ann §andifort

Tijdens de Tuseed.e Weteldooilog, tussen 7942 en 7943'

zijn ticnduizenden Poolse aluchtelingen gedeporteerd

vdn Peruië ndar Afrika, Ddar aerbleoen zii aoot de d'uut

adn de oorlog in kampen d.ie werden beheerd door Britse

en P o ol s e aut orit citen,

In het noorden van Zambia aond de Ned'efiandse iour-
naliste Mary'Ann Sandifort resrefl aan één aan de kam'

pen, hct Abercorn kamp, en besloot haar thesis voor de

Mdster studie'Africd studies' etaan te weiden'

Sdnd.ifort deed ond.erzoek in het onontdekte, zeet riike

ar chi ef in Lu s ak a, d e h o o f d st a d a an Z amb i a, e n spt ak b ii
het aoormalige Abetcorn kamp Zambiannse mannen d'ie

zich de ged,ep orteerden konden hetinneren'

In het verlaten noor-

i:ïiïíiH,T;:J":::
Abercorn heette, ligt een

grafsteen met het Poolse

wapen erop. Een Paar
honderd meter daarvan-

daan zrln restanten van

een muur. In de buurt
van de muur zijn schoe-

nen, kommen en land-

bouwwerktuigen Sevon-

den. Het zijn allemaal

stille getuigen van het

Poolse kamp Abercorn

dat hier was gevestigd tussen \943 en 1949 en waar zo'rt

zeshonderd Poolse families tijdens de Tweede Wereldoor-

1og verbleven.

Maysky-Sikorski
Deze families maakten deel uit van de Poolse gedepor-

teerden die uit onder meer Siberië werdenbevrijd nadat de

Sovjet Unie en de Polen het Maysky-Sikorskipact onder-

tekenden in Londen - de Poolse regering zat daat in bal-

lingschap. Winston Churchill was nauw betrokken bij de

inhoud van dit pact, waarin werd vastgelegd dat de Poolse

regering de strijd tegen Duitsland zou steunen'

De Polen wilde echter alleen tekenen als de Sovjet Unie

de gedeporteerden vrijliet die sinds de bezetting van oost-

Polen in Russische kampen zaten. Tevens werd afgespro-

Daaronder staat : Honor i Oiczyzna, een Íestant van de Poolse "God Eer en Vadetland"
Een gÍaafsteen met de Poolse adelaar.

Tweeor WsReloooRLoc

ken dat bevrijdde Poolse gezinnen die een man of zoon aÍ-

vaardigden om te vechten tegen Duitsland, de Sovjet Unie

mochten verlaten.

Oezbekistan
De families die een gezinslid naar het leger stuurden'

moesten naar Oezbekistan waar de Poolse generaal An-

ders een leger formeerde. Dit leger begeleidde de vluchte-

li.ngen naar Perzië (Iran), dat onder Engels beheer viel' In

Perzië werden de families ondergebracht in tijdelijke kam-

pen. Het aantal Polen dat daar zat is niet precies bekend;

onder wetenschappers worden cijfers gebruikt tussen de

26.000 en 115.000.

Toen de oorlog om de vluchtelingenheen oprukte, moest

er een andere plek voor hen worden gevonden' Engeland

besloot om de families

naar gebieden te bren-

gen, die onder Engeland

vielen. De vluchtelingen

werden vervolgens naar

India, Libanory Nieuw

Zeeland, Palestina en

oostelijk en zuideliik

Afrika gebracht.

Wie naar Afrika ging,

kwam het continent bin-

nen via de haven van

Durban in Zuid Afrik4
de Keniaanse haven

Mombasa, de Tanzani-

aanse havens Tanga en Dar es Salaam en de

Mozambikaanse havens Beira en Laurenqo Marques' het

huidige Maputo. Daarvandaan gingen ze luaaÍ één van de

negentien kampen in het huidigeTanzania, Oeganda, Ke-

nia, Malawi, Zimbabwe, Zambia en Ztid AÍrika' ln 1943

waren er ongeveer 20.000 Polen in Kenia, Tanzania, Oe-

ganda en Zambía.

Konvooi
In Abercorn werden ongeveer zeshonderd Polen onder-

gebracht. Eén van heru Janina Kusio-Lang vertelt op een

Pools-Canadese website over de reis die zij maakte van

Perzië naar Tanzania: 'We gingen met een boot over de

Arabische zee en daarvandaan over de Indische Oceaan'

Omdat het gevaarlijk was, voeren we in een konvooi van

BIULETYN 4/2015 -16- BIULETYN 4/20T5


