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Bij wijze van inleiding

 

Genk is een jonge stad en oogt heel modern. Wie als bezoeker Genk voor het eerst aandoet, 
is vaak verrast door de uitgestrekte oppervlakte en de aanwezigheid van verschillende gehuch-
ten. Een echt historisch centrum ontbreekt. Wie terugkijkt in de geschiedenis, begrijpt echter 
meteen waarom Genk eruit ziet zoals het nu zich manifesteert. De geschiedenis van Genk, 
waar vinden we die? Er bestaan over Genk wel verschillende bijdragen maar zij zijn meestal 
thematisch en fragmentarisch. Een globaal geschiedeniswerk over onze stad ontbreekt nog. 
Vandaar de aanzet die deze brochure wil geven om een algemeen overzicht te schetsen van 
ons verleden. Wie het verleden miskent, voelt immers geen verbondenheid met zijn eigen 
culturele identiteit.

Genk is gedurende eeuwen een onbeduidend Kempense gemeente gebleven. Om de geschie-
denis van deze periode te reconstrueren, kunnen we teruggrijpen naar wat we via geschreven 
documenten aantreffen. Heel veel is er evenwel niet geschreven in vroegere periodes. Geluk-
kig zijn er wel een aantal bronnen die we kunnen raadplegen (zoals de gichten, parochiere-
gisters en andere). 

Een andere bron die ons vaak ter hulp kan schieten, zijn mondelinge overleveringen en ge-
tuigenissen die doorheen de eeuwen werden overgemaakt via volksverhalen en anekdotes. 
Gekaderd  in de context van historisch onderzoek, kunnen zij op hun beurt diensten bewijzen. 
In de streekliteratuur vinden wij hier bijvoorbeeld elementen van terug. 

Een derde bron  van informatie biedt zich aan in de vorm van al dan niet toevallig ontdekte 
voorwerpen die een stukje van ons verleden ontbloten. Archeologische opgravingen hebben 
in onze stad enkele wetenswaardigheden opgeleverd (letterlijk ‘ont-dekt’) die de mysterieuze 
puzzel van toen stukje bij stukje ontluisteren. 

In dit summier geschiedenisoverzicht van Genk, kan de geïnteresseerde lezer  een eerste ken-
nismaking met het verleden van onze stad aangaan. We streven in dit overzicht geenszins 
volledigheid na. Voor meer informatie verwijzen we naar een bibliografie met meer gespecia-
liseerde werken.
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genk geografisCh ontleed

Om de geschiedenis van een bepaalde regio te begrijpen, is het aangewezen eerst even een 
korte blik te werpen op de aardrijkskundige en fysische omgeving van die streek. Via de  ‘geo-
morfologie’ (de beschrijving eigenlijk van de vorm van het landschap en het ontstaan ervan) 
begrijpen we immers waarom ergens op een bepaalde plek mensen gaan wonen. Zo is de 
nabijheid van water bijvoorbeeld altijd een doorslaggevende factor. De eerste nederzettingen 
– ook in de Kempen – situeerden zich bij en in de beekvalleien die vruchtbaar genoeg waren 
in de zanderige Kempen. Ook kon daar turf gestoken worden. In deze valleien komen vaak 
bronnen voor (wellen of sprinken genoemd) die als drinkplaats voor het vee van de eerste 
nederzettingen  gebruikt werden. De zompige bronnen voorzagen in het nodige drink- en 
putwater. Greppels voorzagen de afvoer naar de beek.

We kunnen het Genks grondgebied in een aantal reliëfeenheden indelen. Tekenend voor Genk 
is de overgang van twee belangrijke reliëfeenheden, met name het Kempens Plateau en de 
Lage Kempen. De overgang van deze twee reliëfvormen is overigens vrij abrupt herkenbaar 
want de plateaurand, de grens tussen beide reliëfeenheden, is een steilrand die een hellings-
graad heeft die wisselt. Deze rand overbrugt binnen een afstand van 200 meter hoogtever-
schillen van 15 tot 20 meter.
Het Kempens Plateau is een afzetting van de Maas, een puinkegel van zand en grind en ken-
merkt zich in Genk door een vlak tot zwak golvend reliëf. Ruim drie vierde van Genk ligt op dit 
plateau (80 tot 90 meter boven de zeespiegel). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Genk 
(Kattevennen) één van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen werd inge-
richt. Het zuid-westelijk gedeelte van Genk situeert zich op de Lage Kempen, afzakkend naar 
de Demervallei. Hier varieert de hoogte van 40 tot 60 meter aan de rand van het Plateau.

Naast de kennis van de geomorfologie is ook inzicht in de geologie belangrijk om de geschie-
denis te reconstrueren. Zo heeft Genk zijn explosieve groei te danken aan de ontginning van 
de steenkool. De ondergrond van een regio bepaalt met andere woorden de ontwikkeling er-
van. De geologische structuur van de mijnstreek bepaalde eveneens deze regio. Het primaire 
tijdperk met Carboonafzettingen (steenkoolontginning en invloed op het landschap met ter-
rils, tuinwijken en industriële infrastructuur), het tertiaire tijdperk met zandafzettingen uit het 
plioceen (Genk exploiteerde verschillende zandgroeven in de 19° eeuw  hetgeen tot talrijke 
reliëfinbreuken leidde die nu nog herkenbaar zijn in het Genkse landschap) en de quartaire 
periode met de vorming van het Kempens Plateau en de bijgaande grindafzettingen zijn daar-
van tekenende voorbeelden. Het Maasland is vooral getekend door het Quartaire tijdperk met 
de vorming van het Kempens Plateau en de afzetting van de enorme hoeveelheden grind en 
kiezelformaties. 



de eerste landBouwers

Toen de mensen hun nomadenbestaan opgaven en zowat 10 000 jaar geleden (Neolithicum) 
sedentair werden, veranderde de jagende oermens in een plaatsgebonden landbouwer (de 
zogenaamde neolitische revolutie). Landbouw bepaalde eeuwen lang het reilen en zeilen van 
de buurtgemeenschappen in de Kempen en de hieraan verbonden manier van leven wijzigde 
tot de negentiende eeuw nauwelijks. De oudste sporen van landbouwbedrijvigheid in deze 
streken, zo’n 7 500 jaar geleden, gaan terug tot wat men noemt de Bandkeramische cultuur, 
zo geheten naar de decoratieve motieven die deze landbouwersgemeenschappen op hun aar-
dewerk aanbrachten. Tot het einde van de 19de eeuw leefde men in hutten en kleine hoeves 
die later evolueerden naar de typische langgevelhoeven, aanvankelijk in leem en later in bak-
steen. De arme bodem in de zandige Kempen dwong de sedentaire mens ertoe die stroken op 
te zoeken die het meeste opbrachten, vaak in de buurt van waterlopen. 
De Genkse boeren probeerden temidden van de droge gronden te overleven en voorzagen in 
hun eigen onderhoud door de creatie van een typisch cultuurlandschap, de heide. Die heide 
was niet de oorspronkelijke begroeiing. De mens zelf is verantwoordelijk voor dit  ondertus-
sen zo typisch open landschap: de Europese heidegebieden hebben hun vorm gekregen door 
eeuwen brandcultuur. De eerste boeren rooiden de bossen om het vee te laten grazen. Door 
het systematisch platbranden van de oerbossen kon de heidebegroeiing deze gebieden inpal-
men. De heidevegetatie verjongde constant, ook door de voortdurende begrazing door kuddes 
schapen, en schoot telkens weer op. Rond 1800 kende de heide-economie zijn hoogtepunt. 
De boeren maaiden de heidestruiken en stapelden de plaggen in de stallen op. In de stallen 
vermengden de uitwerpselen van het vee zich met de plaggen, dennennaalden en heimaaisel  
tot organische mest, die de lichte zandgronden vruchtbaar maakte. Men noemt dit systeem 
potstallen, genoemd naar de stallen met een uitgediepte bodem zodat alle uitwerpselen goed 
vermengd werden in het strooisel.
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Kempense boeren te Genk.
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PrehistorisChe vondsten in genk

In Genk zijn een aantal artefacten ontdekt die er op wijzen dat deze streek reeds in de Mid-
densteentijd bezocht werd door zwervende jagers en vissers. Zo vond men in de nabijheid van 
de moerassen, onder andere in de nabijheid van de Maten (Termien), bewerkte stenen die 
dateren van 5 000 voor Christus. Ook uit het nieuwe stenen tijdperk toen de mens zich ging 
vestigen, zijn overblijfselen in Genk aangetroffen. In Waterschei werd eind 19de eeuw een 
aantal graven ontdekt uit het metalen tijdperk. Luikse archeologen (o.m. de Luikse arche-
oloog Marcel De Puydt) vonden in het begin van de 20ste eeuw nog meer restanten uit die 
periode (ca. 500 voor Christus). Genk werd met andere woorden reeds door Keltische volks-
stammen bewoond.  In het Curtiusmuseum te Luik bevinden zich vandaag nog enkele Genkse 
archeologische vondsten.

de naam genk

De naam Genk is moeilijk eenduidig en etymologisch te verklaren. Diverse auteurs 
menen dat het een verwijzing is naar de Germaanse eigennaam Ganna, in de Latijnse 
oervorm Ganniacum (villa of huis van Gan). Door verschillende klankontwikkelingen 
evolueerde dit tot Geniche, hetgeen zou kunnen verwijzen naar de oudere Keltische 
naam Gennus, dat edele of heer betekent. Het pre-Germaanse Ganiaco (Genik) wordt 
ook wel eens genoemd als oorsprong van de naam Genk. Godfried Wendelen meldde 
in ‘Leges Salicae Illustratae’ uit 1699 de Frankische schrijfwijze Chanco, wat hengst 
(mannetjespaard) betekent. Het Keltische woord ganda (grint) kan  mogelijk ook de 
grondvorm zijn van het Gallische Gandacom, vestigingsplaats bij het grint zou bete-
kenen. De naam Genk zou ook verklaard kunnen worden als (Aen) Ghen Eyck , of 
gewoon: het dorp gelegen aan de eik.

Oude hoeve te Genk



5

genk ten tijde van de romeinen

De Romeinse bezetter heeft nooit veel aandacht besteed aan de schrale zandgronden en 
ondoordringbare bossen van de Kempen. Genk is daarom gedurende verschillende eeuwen 
nooit echt beïnvloed door de Gallo-romanisering. De Kempen maakte wel deel uit van de Ci-
vitas Tungrorum, maar de Toxanders (Taxandrië – De Kempen - ontleent zijn naam aan deze 
volksstam die hier in de Kempen rondzwierven) hebben nooit veel invloed ondergaan van de 
Romeinse beschaving. Deze toestand bleef zeker duren tot in de Frankische periode.

Kudde op de Genkse heide.

Moeras te Genk, met aan de horizon Genk centrum met kerktoren en windmolen.
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de frankisChe tijd

De Merovingers met Clovis als bekendste koning (481-511) slaagden erin de diverse Franki-
sche stammen te verenigen. Clovis (ook gekend onder zijn Frankische naam Chlodovych) nam 
de leiding over verschillende groepen Salische Franken en wist ook de woeste Kempen onder 
zijn heerschappij te plaatsen. Zo ook maakten de stammen uit de regio Keulen (de Ripua-
rische Franken) en de streek van Tongeren deel uit van zijn rijk. In het midden van de zesde 
eeuw kunnen we gerust spreken van een alleenheerschappij van de Franken over Gallië. 

Oude hoeve te Genk.

Binnenkijken in een Genkse hoeve.
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In Genk zelf werden geen materiële sporen van de Merovingische cultuur teruggevonden. 
Maar in deze periode moeten zich heel waarschijnlijk Frankische families (ook wel sibben 
genoemd) gevestigd hebben in de vruchtbare beekvalleien in de Kempen (en Genk). De on-
vruchtbaarheid van de Kempen zorgde ervoor dat hier zich weliswaar geen ‘rijke’ Merovingers 
vestigden, waardoor van praalgraven met rijke grafgiften geen sprake is. Ontginningen tussen 
de beboste zones gebeurden wel door Frankische familiegroepen van lokaal belang. De be-
woners van de zandgronden hier leefden in kleine hutten en boerenhuisjes die ook onderdak 
gaven aan het vee. Genk zal eigenlijk tot laat in de 19de eeuw als landbouwgemeenschap 
blijven functioneren. De Franken leefden van de veeteelt en vestigden zich meestal in de nabij-
heid van water en poelen aan driehoekige pleintjes, een zogenaamd dries. 
Ook in Genk is er een dergelijk driehoekig pleintje te herkennen, namelijk in Langerlo. Hoewel 
hiervoor nog geen harde bewijzen zijn, is het dries te Langerlo mogelijk van Frankische oor-
sprong. Vaststaat is dat de periode tussen de 5de en de 8ste eeuw voor een groot stuk in het 
teken van de evangelisatie zal staan. De kerstening wordt langzaamaan een feit.

het Begin van de kerstening

Tijdens de Merovingische periode worden de Kempen gekerstend. Het is moeilijk zich een 
exact beeld te vormen hoe de niet-christelijke in stamverband levende familiegroepen in deze 
streken leefden. Volksverhalen verwijzen naar deze ‘heidense’ periode. Het jeugdverhaal van 
Lod Lavki ‘De Duivelsklauw’ beschrijft de overgang van de heidense Genkse bevolking naar 
het christendom maar het blijft uiteraard gissen hoe de doorsnee inwoners van deze streken 
in de 5de en 6de eeuw heidense gebruiken en rituelen hanteerden. Verhalen over heksen 
en demonen beangstigden de volksmens tot eeuwen na de kerstening. Oude inwoners van 
Genk herinneren zich nog diverse volksverhalen over heksen en het is door overlevering dat 
het verhaal van de duivelsklauw en de duivelstenen nog tot het immaterieel erfgoed behoort. 
Historisch gaat de christianisatie van Genk terug naar de abdij van Munsterbilzen. 

de duivelsklauw van lod lavki

De Limburgse auteur Lod Lavki (1893-1954) – de man der jeugd genoemd – schreef 
vooral opvoedkundige werken met een godvruchtige inslag. Op 10 maart 1921 werd hij 
te Luik priester gewijd. Zijn echte naam is Lodewijk Vanwinkel, maar hij veranderde die 
in de pseudoniem Lavki. Onder deze naam blijft hij in Genk verbonden met het verhaal 
van de duivelstenen te Langerlo, de sage die verwijst naar de kerstening van deze stre-
ken. Toen Lavki met zijn katholieke scouts in Langerlo verbleef, werd hij geboeid door 
de enorme zandkeien in de heide. Hij hoorde van de legendes en sages van de plaat-
selijke bewoners die hem vertelden over de strijd tussen de duivel en de oorspronkelijke 
inwoners die hij in zijn macht hield, totdat een visser uit de abdij van Munsterbilzen de 
invloed van de duivel brak. De sporen zouden letterlijk op de duivelstenen afgebeeld 
staan. Dit volksverhaal vatte hij in 1935 samen in ‘De Duivelsklauw’.
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kerstening vanuit de aBdij van munsterBilzen

We kunnen niet stellen dat de bewoners van Genk en omstreken in de 6de en 7de eeuw tot 
het christendom bekeerd werden. Wel werden toen de fundamenten gelegd via de onmisbare 
infrastructuur zoals het stichten van abdijen die de langzame en diepgaande kerstening van 
de bevolking in gang zetten. Genk kwam in deze tijd namelijk onder de invloedssfeer van de 
vrouwenabdij van Munsterbilzen. De gewone boer in de Kempen probeerde de nieuwe voor-
schriften van het christendom te verzoenen met de natuurreligie die eeuwenlang het leven 
bepaald had. Bekend is ook dat de zogenaamde heidense vereringsplaatsen en gebruiken 
langzaam  christelijke vertalingen kregen. De vele boomkapellen zijn hiervan misschien het 
meest gekende voorbeeld. Ook het verhaal van de Duivelstenen refereert aan heidense of-
feranden.

Veldkapel.
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langerlo en de aBdij van munsterBilzen

De vrouwenabdij van Munsterbilzen is het oudste vrouwenklooster uit de Dietse Ne-
derlanden en dateert uit de 7de eeuw. De Munsterbilzerse abdij werd gesticht door de 
Heilige Landrada onder de leiding van de H. Lambertus (669-709). Toen rond 670 de 
vrouwenabdij gesticht werd op een grondstrook die de overgang vormt tussen Haspen-
gouw en de Kempen, vormde zich een dorp nabij de abdijpoort, genoemd Belisia Mo-
nasterië, Munsterbilzen. Ten zuiden van deze site begon de vruchtbare Haspengouwse 
grond en ten noorden, in de richting van Camerlo, Sledderlo en Langerlo bevond zich 
de uitgestrekte heide. Vanuit de abdij werd de kerstening ingezet van de regio en dus 
ook richting Langerlo en Genk. Later zouden de abdissen van Munsterbilzen ook te 
Genk een gedeelte van de kerkelijke tienden innen.
Na de verwoesting door de Noormannen (881) van de Munsterbilzerse abdij herschept 
Sint-Amor, de Aquitaniër, aan wie de herbouwde kloosterkerk zal worden toegewijd, 
de abdij. Ida van Boulogne, de moeder van de kruisvaarder Godfried van Bouillon, zal 
in de 11de eeuw een grote rol spelen in de geschiedenis van de abdij. Na haar dood 
schenkt ze haar bezittingen aan de kerk van St.-Amor van het stift (de vrouwenabdij) 
van Munsterbilzen. Deze schenkingen die wellicht als afsmeking van haar eigen zie-
lenheil maar ook van dat van haar zonen op kruistocht, worden in de akte van 1096 
vastgelegd en vermelden ook ‘een zesde deel van de tienden van Langerlo’. Haar drie 
zonen, waaronder ook Godfried, zijn overigens naar alle waarschijnlijkheid aanwezig 
geweest bij de ondertekening van deze in het Latijn opgestelde akte.

karolingisChe Periode

In 800 liet Karel de Grote zich tot keizer kronen door de paus in Rome. De periode van de Ka-
rolingers bracht een groot Frankisch Rijk tot stand. Het middelpunt van het Karolingische Rijk 
verplaatste zich naar de driehoek Maastricht-Aken-Luik. In die regio zien we een grote bloei 
op cultureel en geestelijk gebied. De kerstening draait op volle toeren. Zoals eerder geschetst 
werd Genk gekerstend vanuit Munsterbilzen. Langerlo bevond zich amper op een vijftal kilo-
meter van deze abdij. Zeker is dat er vanaf de 9de eeuw in Genk een houten bedehuis was. 
Opgravingen aan de St.-Martinuskerk in 1956  en in 2000 hebben dit bevestigd. Na de dood 
van Karel de Grote en het Verdrag van Verdun in 843 valt het Frankische Rijk uiteen in drie 
delen. We zien dan het ontstaan van het feodale tijdperk. Genk zal vanaf de 10de eeuw deel  
uitmaken van het graafschap Loon. De eerste vermelding van Genk vinden we evenwel pas 
terug in een schenkingsakte van 13 december 1108. Graaf Adolph van Saphenberg schonk 
toen de tienden van o.a. “GENECHE” aan de abdij van Rolduc.
In de Kempen is het feodaal systeem, het leenroerig tijdperk, niet grootschalig gestructureerd 
geweest. De abdijen organiseerden hier wel hun domeinen, maar de leenheren hebben zich 
nooit ernstig met de ontginningswerken ingelaten. De schrale zandgronden met sporadisch 
hier en daar een vruchtbare vallei – zoals bijvoorbeeld  de Dorpsbeekvallei in Genk-Centrum 
(het Dorp) – maakten dat het feodale stelsel niet echt van de grond kwam. Enkele Kempense 
domeinen uitgezonderd – zoals o.a. Vogelsanck in Zolder – waren de Kempense dorpen ker-
kelijke bezittingen. De Loonse graven lieten toe dat enkele abdijen gesticht werden (o.m. 
Herckenrode en Averbode).
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de st.-martinuskerk

De huidige St.-Martinuskerk staat, zij het een beetje hoger, op de plaats waar zich vroe-
ger de eerste  kerk van Genk bevond. Opgravingen in 1956 toonden aan dat de oudste 
stenen kapel reeds voor 1000 werd gebouwd. Daarvoor (9de of 10de eeuw) moet er 
reeds een houten kerkje gestaan hebben. Omstreeks 1150  werd tegen de kapel  een 
stenen toren uit veldkeien geplaatst. In 1175 werd de kapel vergroot tot een romaans 
kerkje. Rond 1250 wordt een gotisch koor bijgebouwd. De vergrote gotische toren da-
teert van midden 15de eeuw en blijft rechtstaan tot einde WOII. In de eerste helft van 
de 17de eeuw  kreeg Genk een grotere driebeukige gotische kerk. In 1858 werd een 
nieuwe neogotische kerk gebouwd. De toren van de 15de eeuw bleef bestaan. Tijdens 
een bombardement van de geallieerden in oktober 1944 (Genk was al bevrijd!) werd 
deze neogotische kerk erg beschadigd en men besloot het hele kerkgebouw, inclusief 
toren, te slopen. Begin jaren ’50 werd de huidige St.-Martinuskerk, naar een ontwerp 
van architect De Paepe gebouwd. 

Oude Sint-Martinuskerk.
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genk in het graafsChaP loon

Vanaf de tiende eeuw maakte Genk deel uit van het graafschap Loon. Loon was ontstaan 
uit een aantal gouwen die al vermeld werden in het Verdrag van Meersen (thans Nederlands 
Limburg) uit 870. De graven uit de Loonse dynastie hadden weliswaar een grote faam op-
gebouwd als veldheren in het Duitse Rijk maar voor de economische ontwikkeling van hun 
gebied hadden zij geen oog.  De sterke verbrokkeling van het Loons territorium werd nog eens 
onderstreept door ingewikkelde feodale verhoudingen. De laatste Loonse graaf Lodewijk IV 
(1323-1336) stierf zonder wettige nakomelingen en zo ontstond de successiestrijd. In 1365 
leidde dit tot de inlijving van het graafschap Loon door het prinsbisdom Luik. Dit prinsbisdom 
dat sinds 980 ook prinselijke macht had in het leengoed, bleef bestaan tot aan de Franse 
Revolutie. Genk en de diverse gehuchten behoorden vanaf de 14de eeuw tot het Prinsbisdom 
Luik.

middeleeuws Bestuur in genk

Omdat Genk een Loonse heerlijkheid was, liet de prins-bisschop van Luik er zich vertegen-
woordigen door ambtenaren. Deze hadden een administratieve, een gerechtelijke of een fi-
nanciële bevoegdheid. De rechterlijke macht berustte bij de drossaard die een grote macht 
had. Hij werd bijgestaan door een substituut (ook wel luitenant genoemd) en kondigde ook de 
grafelijke wetten af (de zogenaamde mandementen). Genk behoorde tot het drossaardschap 
van Stokkem. De voorzitter van de plaatselijke schepenbank was de schout, benoemd door 
de prins-bisschop. De schepenbank had lagere rechtsmacht want voor ‘zwaardere’ misdrij-
ven werd men verwezen naar de buitenbank van Bilzen en nog hoger het oppergerecht van 
Vliermaal (enkel voor burgerlijke zaken). De processen voor de schepenbank gingen veelal 
over jachtgeschillen en plaatselijke twisten. De gerechtsdienaar werd bode genoemd  (een 
soort veldwachter) en riep bijvoorbeeld de beklaagden op. Hij stond ook in voor de bestraffing 
(stelde iemand aan de kaak, de schandpaal). De schepenbank telde enkele schepenen, van 
wie één instond voor het schrijfwerk, de secretaris of griffier van de bank. De vonnissen werden 
bijgehouden in de gichten- en rolregisters (thans nog een interessante bron voor de Genkse 
geschiedschrijving). Allerlei verkoopsakten, testamenten en allerlei contracten zijn aldus over-
gebleven. De oudste bewaarde gichten gaan terug tot de eerste helft van de 15de eeuw.
Genk bestond uit zes administratieve gehuchten (heerwagens): het Dorp (het latere centrum 
waar ook de  kerk zich bevond), Gelieren, Sledderlo (met Terboekt), Camerlo-Langerlo, Win-
terslag en Waterschei. Elke heerwagen had een dorpsmeester, de burgemeester die voor twee 
jaar verkozen werd. 
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het agrarisCh-eConomisCh leven in genk

Het hele agrarisch-economische leven in Genk draaide rond molens en brouwerijen. 
Elk Genks gezin had de beschikking over bier en meel. Er bevonden zich niet minder 
dan acht molens in Genk. De banmolen was de belangrijkste (en tevens de oudste)  en 
bevond zich aan de Molenvijver. Deze korenmolen had het monopolie over het graan-
malen in Genk. De molenaar pachtte de molen die eigendom was vant de grondheer 
van Genk. Alle Genkenaren moesten daar komen malen. De molenaar werd betaald in 
natura: hij schepte met de molster, het 24ste deel van het te malen graan. Daarnaast 
waren er ook nog watermolens op de Stiemerbeek (o.m. de molen op den Hostaert 
die door de exploitatie van de mijn van Winterslag in het moeras zakte). Van de zeven 
watermolens resten alleen nog deze aan de Molenvijver en de Slagmolen in Termien. 
Achter de Sint-Martinuskerk stond tot 1910 ook nog een windmolen. Al vanaf de 14de 
eeuw lag naast de kerk de banbrouwerij. De graaf van Loon was als grondheer eige-
naar van deze brouwerij en iedereen moest daar zijn bier laten brouwen. Ook verga-
derde daar de schepenbank. 

sChutterijen 

Schutterijen weerspiegelen de uitbundigheid van het Vlaamse volksleven. De dag van vandaag 
bestaan in Genk nog steeds een aantal schuttersgilden. Zij vervullen een louter folkloristische 
functie. Als we teruggaan in de tijd, dan zien we echter dat de oorspronkelijke schuttersgilden 
ook een militaire rol speelden. Al in de 14° eeuw, toen de stedelijke gildes ontstonden, was er 
sprake van boogschuttersgilden. Sporadisch namen zij deel aan gevechten. Uit de eerste sta-
tuten van de schuttersgilden blijkt trouwens dat ‘schutten’ in de betekenis van beschutten en 
verdedigen moet vertaald worden. De schutterijen werden dan ook ter bescherming van een 
gemeente opgericht. De jaarlijkse schietspelen werden ingericht als een soort wapenschouw. 
Uit die schuttersgilden groeiden de groots opgevatte landjuwelen. 
De schutterijen werden zeer populair en welhaast onmisbaar bij ommegangen en festivitei-
ten, die opgeluisterd werden met toneel. In het begin van de 17de eeuw werd de noodzaak 
voor dorpsschutterijen voelbaar, vermits de vele troepentransporten en plunderingen in het 
prinsbisdom Luik verdedigingsmaatregelen eisten. Vanwege de Prinsbisschop van 20 januari 
1615 werd de opdracht gegeven bestaande of te stichten schutterijen voor de verdediging in 
te zetten.

genk kent woelige tijden tijdens het PrinsBisdom luik

Het prinsbisdom Luik hanteerde een neutraliteitspolitiek maar beschikte niet over de middelen 
om zijn neutraliteit gewapenderhand te waarborgen. In 1542 had de prins-bisschop wel nog 
een leger van ongeveer 6000 man (gesteund door een afdeling cavalerie) maar omwille van 
geldgebrek werd dit leger al snel ontbonden. Dit had ondermeer tot gevolg dat vreemde leger-
troepen door het prinsbisdom konden trekken. Vooral op het einde van de 16de eeuw, maar 
ook in de 17de eeuw had de plaatselijke bevolking veel te lijden van deze troepenbewegingen. 
Het is overigens vooral tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648), die eindigde met de Vrede 
van Westfalen,  - waardoor de Noordelijke Nederlanden onafhankelijk van Spanje verklaard 
werden (beter bekend onder de noemer de Verenigde Provinciën) - dat de grote problemen 
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pas echt begonnen. Tussen 1594 en 1609 zwierven bendes rond, veelal soldeniers en huurlin-
gen die omwille van de financiële toestand van de Spaanse regering en de Zuidelijke Neder-
landen, niet meer op regelmatige basis uitbetaald werden. Met geweld eisten zij daarom van 
de plaatselijke bevolking geld en goederen op. 
Bovendien brandden de krijgsverrichtingen tijdens de wintermaanden meestal op een laag 
pitje, onder andere omdat er weinig bevoorradingsmogelijkheden voorhanden waren. De le-
gereenheden betrokken dan hun winterkwartieren en dit leidde eveneens vaak tot uitbuiting 
van de plaatselijke bevolking. Het is dus een misvatting te veronderstellen dat het enkel rond-
trekkende en muitende legereenheden waren die het de bewoners hier moeilijk maakten.

sChansen, sauvegardes en huyslieden

In de Kempen, waar weinig steden van betekenis waren, lagen de dorpen en gehuchten 
afgezonderd, als het ware ten prooi aan de plunderingen. In gemeentes die in de nabij-
heid lagen van steden of kasteeldomeinen konden de inwoners nog hun toevlucht zoeken 
achter de stadsmuren of de versterkte burchten. Soms werden ook wel kerken gebruikt als 
toevluchtsoord. Voor vee was hier uiteraard geen plaats. Maar in de afgelegen Kempense 
dorpen konden de bewoners enkel een beroep doen op zichzelf (vanwege de prins-bisschop 
kon men geen militaire hulp verkrijgen.P rins-bisschop Gerard van Groesbeek die regeerde 
van 1564 tot 1580, verleende daarom de inwoners van het graafschap Loon het recht zichzelf 
militair te organiseren). Om zich te verdedigen tegen de geweldplegingen van legertroepen 
en roversbenden gingen zij over tot het bouwen van de schansen (waarin men zich letterlijk 
kon verschansen).
De Limburgse voorvaderen hebben op diverse locaties dergelijke schansen gebouwd. Genk al-
leen al kende zeker zeven schansen die als verdediging tegen eerst de Spaanse troepen, later 
de vogelvrije Lotharingse troepen werden opgericht. De bevolking mocht evenwel niet zomaar 
naar eigen goeddunken een schans bouwen,steeds was de toelating vereist van de dorpsheer, 
de graaf of de prins-bisschop. 

Windmolen.
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De plattelandsbevolking had daarnaast andere mogelijkheden om zich te beschermen. Zo 
huurde men wel eens vreemde soldaten in die het territorium moesten verdedigen. Dit werd 
vastgelegd in de zogenoemde sauvegardes. Ter illustratie: bekend is dat het Klotbroek nabij 
Bokrijk en Boxbergheide zijn sauvegardevijvers kende: deze vijvers werden geschonken aan 
de drossaard van de prins-bisschop van Luik. Dit gebeurde als dank voor diens steun bij de 
betaling van onrechtmatig geïnde belastingen, die door dolende roversbenden aan de bevol-
king werden opgelegd. Vreemde doortrekkende of ingekwartierde troepen werden ook geld 
geboden om de veiligheid af te kopen. In ruil hiervoor kreeg het gehucht een schutsbrief  of 
sauvegarde. Ook probeerde men de plunderende troepen te paaien door hen geld aan te 
bieden. Vaak gebeurde het nochtans dat deze bendes toch nog aan het roven en moorden 
gingen, zelfs nadat zij goed betaald waren. 
Een ander belangrijk element in de eigen verdediging is het ontstaan van een soort bur-
gerwacht, gevormd door de plaatselijke mannen zelf. Deze mannen werden de ‘huyslieden’ 
genoemd. Bij ordonnantie van 27 november 1577 gaf de prins-bisschop de opdracht dat 
de drossaards zelf maatregelen moesten nemen om het grondgebied te beschermen. De 
vorming van de huyslieden was hier bijvoorbeeld een gevolg van. Alle mannen tussen 18 en 
59 jaar waren verplicht aan deze volksmilitie deel te nemen. De huyslieden stonden onder de 
leiding van een dorpskapitein, geassisteerd door luitenants. De mannen werden ingedeeld in 
zogenaamde ‘rotten’ die geleid werden door een rotmeester. Het geheel van al die volkstroe-
pen, stond onder het bevel van een kolonel. Maar ongetraind zoals die brave mannen waren 
en slechts bewapend met boerengereedschap en primitieve wapens, voerden ze veelal enkel 
bewakingsopdrachten uit. Erg efficiënt was dit natuurlijk allemaal niet. Bekend is het voorval 
op de Sint-Niklaesdag van 1648 waar een aantal dorpelingen van verscheidene gemeentes 
zich bundelden om de strijd aan te gaan tegen plunderende Lorreinse huurtroepen en waarbij 
ruim 300 huyslieden schielijk het leven lieten op de Donderslagse Heide. Genk alleen al ver-
loor toen 38 weerbare mannen. 

het stalengoed in watersChei

In Waterschei vind je vandaag nog  de motruïne, een restant van wat ooit een primitieve 
mottoren moet geweest zijn. Net zoals bij de schans fungeerde een mottoren als een verde-
digingsmiddel. Op een kunstmatig aangelegde heuvel (terp of motte geheten) bouwde men 
een verdedigingstoren. Dit bouwwerk lag op de heuvel die omringd werd door een uitgegraven 
gracht. De aarde van deze gracht werd overigens als opvulmateriaal voor de terp gebruikt. 
Via een toegangsbruggetje kon men zich terugtrekken in de mottoren die als toevluchtsoord 
voor de eigenaar en zijn familie werd gebruikt. Enkel de onderbouw (de fundamenten zeg 
maar) waren in steen opgetrokken en hebben de tand des tijds doorstaan. Mottorens kan 
men beschouwen als een voorloper van de bekende torenburchten. In Genk echter – net zoals 
elders in de Kempen – waren er geen echte ‘heren’ die een versterkte burcht nodig hadden. 
De schrale Kempengrond zorgde ervoor dat Genk zeer dun bevolkt bleef. De overblijfselen van 
de mottoren in Waterschei zijn daarom des te interessanter. 
De mottoren in Waterschei dateert wellicht uit de 14-15de eeuw, en maakte deel uit van het 
Stalengoed, een feodaal leengoed waarvan de laathoeve  ‘Wijndecke’ heette (vermeldingen 
reeds van 1440). In 1505 treffen we de benaming ‘Staelen’ aan. Er volgt dan een lange ge-
schiedenis van dit leengoed met diverse leenmannen. De namen van deze figuren vindt men 
onder meer terug in de straatnaamgeving in de onmiddellijke nabijheid (denk maar aan de 
Laatgoedstraat, de Diernastraat, de Vlodropstraat, de Stalenstraat.) 
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Ofschoon het Stalengoed binnen de grenzen van Genk lag, waren de bewoners van het Sta-
lengoed hiervan niet afhankelijk. Het leengoed had immers een speciale plaats met eigen 
voorrechten. Sommige bronnen beweren dat het domein Stalen ooit door het graafschap 
Loon (waartoe ook Genk behoorde) werd afgestaan aan de baron van Vogelsanck onder 
Zolder. De leenman en zijn pachter hadden recht op ondermeer jacht en visvangst op het 
leengoed Stalen dat zelfs vrijgesteld was van inkwartiering. Vaak leidde dit tot conflicten met 
Genk en het naburig gelegen gehucht Waterschei dat op den duur zich naar het Stalengoed 
richtte om zodoende belastingen en administratieve schikkingen te ontduiken.

Buksenrake of Bokrijk

In 1251 verkocht de graaf van Loon Arnold IV  het uitgestrekte bos ‘Buksenrake’ aan de 
vrouwenabdij van Herckenrode, die reeds in 1182 werd gesticht nabij Hasselt. Er zijn in de 
loop van de geschiedenis een aantal grensbetwistingen geweest. In het begin van de 14de 
eeuw kwam de grensbeschrijving van de verschillende gemeenten hier tot stand en dat ging 
niet zonder slag of stoot. Voor zover dit bekend is, werden de grenzen van de heerlijkheid 
Genk voor het eerst in 1312 vastgelegd. Tijdens latere eeuwen gaf dit meermaals aanleiding 
tot grensgeschillen met omliggende gemeenten. Buksenrake kwam onder het grondgebied 
van Genk liggen hetgeen betwist werd door Hasselt. Zo was er bijvoorbeeld vaak ruzie tus-
sen schaapsherders uit de omgeving van Genk en Bokrijk. Die van Hasselt beweerden dat 
die van Genk te ver kwamen en omgekeerd. Aanvankelijk werd Buksenrake uitgebaat door 
Herckenrode zelf maar later  werd het gebied verpacht aan particulieren. Zo huurde in 1675 
een zekere Jacob Vliegen ‘de win van Bockrijck’. In 1744 en 1754 werd de winning en het 
herenhuis verbouwd; daarvan getuigden de stenen familiewapens van de abdissen Barbare 
de Rivière en van Anne de Croye.

Slagmolen.
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domein Bokrijk

Het domein Bokrijk heeft een woelige geschiedenis achter de rug. Na de Franse Re-
volutie werden de kloostergoederen verkocht aan particulieren. Het domein Bokrijk 
omvatte toen stenen gebouwen, schuren, stallen, zelfs een brouwerij, een bakkerij en 
31 bunder bouwgrond, 15 bunder weidegrond, 21 bunder vijvers. De uitbater was toen 
de pachter Leonard Bellefroid. Het hele goed werd verkocht (inclusief 137 bunder bos 
en 413 bunder heidegrond) aan de prijs van 90 000 francs en toegewezen aan Jan 
Jaak  Leyer van Maastricht. Daarna kwam het goed in verschillende handen. In 1888 
kocht Edgard  Maris van Hasselt het hele domein. Hij verbouwde het herenhuis en 
richtte delen van het huidig kasteel op. In 1896  kocht dan de graaf  de Meeüs van 
Waesmunster het domein over en hij liet het kasteel verder afbouwen. Tijdens de eer-
ste wereldoorlog  kwam het geheel in handen van een Duits consortium en in 1927 
kocht de Belgische Boerenbond het domein op een veiling. In 1948 kocht de provincie 
Limburg het domein over en begon met de uitbouw van het Provinciaal Domein. Het 
Openluchtmuseum opende de poorten in 1958.

genk in de franse tijd
 
Na de Franse Revolutie (1789) kwam ook het prinsbisdom Luik in Franse handen. Bij het Fran-
se bewind waren in Genk ook verzetshaarden bekend. De vermaarde Boerenkrijg ging Genk 
weliswaar voorbij, maar de moerassen en vennen van Langerlo boden een ideaal biotoop om 
de Franse soldaten in een hinderlaag te lokken. De Limburgse novelleschrijver Alfons Jeurissen 
(1874-1925) beschrijft op een realistische wijze in zijn roman ‘Geert de Roerdomp’ hoe de 
hoofdfiguur enkele Franse soldaten in de val lokt in de verraderlijke moerassen van Langerlo:

“Geert sprong achteruit de brem in. Het paard brieste omhoog, pistolen knalden, vloeken sne-
den door de stilte. De paarden sprongen de vluchter achterna. Maar daar scheurde de aarde 
open, de poelgrond begon te zuigen. De moerasbagger zoog en slokte paard en man in. De 
mannen vloekten, huilden, spartelden, vertrappelden elkaar, zakten weg. Toen werd het ven 
wakker. Vogels allerlei kwaakten en krijsten. Toen keerde Geert terug. Koud en somber zag hij 
daar mensen vechten met de dood, de versmorende, drassige moerasdood, zijn bondgenoot. 
Ze zinken verder weg, stuiptrekkend, in het wrede goor.
Het slib bereikte hun schouders, hun hals, hun mond. Dan een gegil in de slobbering van 
opborrelend water. De laatste is verdwenen...
Uit het moeras stijgen bleke glimlichten. Geert staat er stil, stom één met zijn moeras. Alleen 
met zijn geweten en voor zijn geest de daad die hij pleegde. Bewust als een noodzaak: de vrij-
heid van zijn volk, de rust van man en vrouw, van zoon en kind, het behoud van kerk en huis. 
Geert Nijs betreurde niets. Toen de nachtroep van de roerdomp opnieuw huilerig-schor klonk, 
ging Geert weg, naar huis, tevreden.”

De Genkenaren, die gedurende vorige eeuwen reeds herhaaldelijk geconfronteerd werden 
met plunderende roversbenden, hadden veel afkeer voor de Franse overheersers omdat de be-
volking nu opeisingen en geldafpersingen moesten tolereren. De verplichte legerdienst stootte 
de inwoners tegen de borst. Ook de priestervervolging kon men niet goed verkroppen.
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genk in het onafhankelijke België.

Na 15 jaar Hollands bewind (1815-1830) kwam Genk in het onafhankelijke België in een 
versnelde ontwikkelingsfase. Er werden talrijke ontsluitingswegen in Limburg aangelegd. In 
Genk passeerde ook een spoorverbinding (vanaf 1874) en Genk kreeg een eigen station. De 
wet van 1847 die de gemeentes ertoe aanzette de ‘woeste gronden‘ (veelal onvruchtbare hei-
dearealen) te ontginnen, wijzigde het uitzicht van Genk fel. Talrijke bossen werden aangelegd 
en verschillende boeren kochten grote stukken grond aan om te ontginnen. De bevolking 
bleef grotendeels als boer aan de kost komen. Hier en daar ontstond wel wat huisnijverheid, 
maar altijd op beperkte schaal. Stenen huizen duiken pas in de 19de eeuw op. In 1872 ver-
woestte een brand negen woningen in het centrum van Genk. Daardoor kwam er ruimte vrij 
en in 1877 werd hier een nieuwe gemeenteschool gebouw in een neoclassicistische stijl. Het 
toenmalige gemeentehuis (met klaslokalen) lag in de nabijheid van het station maar werd in 
1911 wegens plaatsgebrek ondergebracht in de gemeenteschool. De eerste stenen huizen in 
centrum dateren uit deze periode. 

de sChilders in genk 

De schoonheid en verlatenheid van de Kempense heidegronden trekt in de loop van de ne-
gentiende eeuw talrijke schilders aan naar Genk en omstreken. De eerste schilders bereikte 
het rurale gebied aanvankelijk nog per postkoets in de vroege jaren 1850. Eén van de eerste 
kunstenaars die bij naam gekend is en ca 1852 Genk bezocht, is Edmond Tschaggeny (1818-
1873). De bloeiperiode van Genk als kunstenaarsdorp werd echter pas definitief ingezet met 
de aanleg van de spoorlijn Hasselt-Genk in 1874. De kunstschilders en hun leerlingen troffen 
hier een bijzondere landschappelijke verscheidenheid aan. De melancholische heide, de brem 
en berken, de geurige gagelstruiken, de dromerige duinen, de lemen huisjes met strooien 
daken, de vennen overkoepeld door weidse hemels vormden dankbare onderwerpen voor de 
landschapschilders. Het Genker landschap, beantwoordend aan het ideaalbeeld van die tijd, 
wordt als het ware dé oefenschool voor talloze schilders. In die zin spreekt men soms van de 
Genker school, niet echt een school, maar veeleer een groep geestesgenoten. Beter is dan 
misschien de bestempeling van Genk als kunstenaarsdorp. 

Moerassen te Genk door Joseph Coosemans.
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De lijst is haast eindeloos, maar onder andere Théodore Baron (1840-1899), Théodore Four-
mois (1814-1871), Alphonse Asselberghs (1839-1916), Franz Courtens (1854-1943) en Ed-
mond de Schampheleer (1824-1899) kwamen de ongerepte Genkse natuurpracht schilde-
ren. 
De grote voortrekker van Genk als kunstenaarsdorp is Joseph Coosemans (1828-1904). Hij 
verbleef enige tijd te Barbizon en vond later inspiratie in de ongerepte plekjes van de Antwerp-
se en Limburgse Kempen. Als leraar aan verschillende academies (o.a. Antwerpen) stuurt hij 
zijn leerlingen de vrije natuur van de Kempen in, onder andere in Genk. Onder hen was ook 
Emile Van Doren. Samen met talrijke landschapsschilders vonden meer en meer toeristen hun 
weg naar de golvende heide en uitgestrekte moerassen. 

‘Fils de la vierge’ door Emile Van Doren
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emile van doren

Van de Brusselse kunstschilder Emile Van Doren (1865-1949) is de uitspraak: ‘ Genk is 
geschapen om geschilderd te worden’. 

Emile Van Doren was een talentvolle landschapsschilder, die net zoals vele anderen, de 
uitgestrekte Kempense heide opzocht om het ware, romantische landschap te vatten in 
verf en doek. Als leerling van Joseph Coosemans komt Emile Van Doren in jaren 1880 
in Genk schilderen, en is één van de blijvers. Samen met zijn vrouw baatte hij ‘Hôtel des 
Artistes’ uit, vlakbij het toenmalige treinstation. Schilders, schrijvers en gegoede burgers 
komen er logeren. Later, in 1913, laat hij een villa bouwen aan de Verloren Kostweg 
(Coin Perdu) om zich in alle rust terug te trekken en zich volledig te wijden aan zijn 
kunst. Het is in deze villa dat het Emile Van Dorenmuseum ondergebracht is. 
De bezoeker komt terecht in een authentieke kunstenaarswoning, waarbij de leef- en 
werkomgeving van Van Doren nauwelijks gewijzigd is. De meubels getuigen van een 
typisch Romantische smaak: neostijlen gecombineerd met vroege Art Nouveau. Het 
atelier van de schilder is groot, een onafgewerkt schilderij staat nog op de ezel. Vanuit 
de eetkamer moet hij ooit een prachtig zicht gehad hebben over de Molenvijvers. 
Het succes van Van Doren was aanzienlijk. Zelfs het Koninklijk Hof kocht enkele wer-
ken van hem. 

Emile Van Doren, schilderend in de Genkse natuur.
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de ontdekking van de steenkool in de limBurgse kemPen

In vergelijking met de omringende mijnbekkens zijn de Kempense steenkolen pas laat ontdekt. 
In de nacht van 1 op 2 augustus 1901 werden op een diepte van 541m de eerste steenkolen-
lagen in de Limbugse ondergrond, met name in As aangeboord door André Dumont. 
Geologische omstandigheden hebben er voor gezorgd dat de onderliggende steenkool niet 
vroeger kon ontgonnen worden: kenmerkend voor de Kempische kolenlagen is o.m. dat ze 
(meer dan) 500 meter diep verborgen zitten. De eerste boringen van Urban en Putsage te 
Lanaken en van A. Dumont in Elen voor de eeuwwisseling, mislukten dan ook.  

De eerste Limburgse mijn gaat in 1917 in productie. Op dat ogenblik zijn de meeste Waalse 
bekkens al over hun hoogtepunt heen, zeker wat betreft de ontginning van vette steenkool. 
Het aanboren van vette cokeskolen waaraan een groeiend tekort is ontstaan in België, Luxem-
burg en Frankrijk, brengt een internationale kolenrush op gang in het grootste natuurgebied 
van Vlaanderen: de Limburgse heide. Het gering aantal bewoners in deze streek betekent 
ook dat duizenden mijnwerkers uit andere streken aangetrokken worden. Ook de volledige 
voorziening voor de mijnen, van bedrijfsinfrastructuur tot woongelegenheden moeten voor-
zien worden. Uitgestrekte tuinwijken worden opgebouwd. De tuinwijkgedachte, die in de ja-
ren rond W.O.I architecturaal en urbanistisch ruime internationale belangstelling kent, wordt 
vooral naar de vorm overgenomen. Een ingenieus huursysteem maakt dat men woningen 
exclusief kan reserveren voor actieve mijnwerkers en dat men de traditionele mijnwerkerskwa-
len zoals absenteïsme en het overlopen naar concurrerende mijnen aan banden kan leggen. 
In feite ontstaan er naast de zeven Limburgse koolmijnen zeven dorpen met kleinstedelijke 
allures, met allerlei sociale, culturele en recreatieve voorzieningen als een kinderheil, kleuter-, 
huishoud- en mijnwerkersscholen, ziekenhuizen, cinema’s en casino’s met theaterzalen, mu-
ziekscholen, sportaccommodaties, mijnkathedralen… 

Zicht op de mijn van Waterschei (foto Martin Kadar).
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de drie mijnzetels van genk 

1. watersChei

Waterschei is een oud gehucht van Genk, waar in de negentiende eeuw een aantal verspreide 
huizen en hoeves staan. In 1906 wordt in Waterschei de eerste concessie toegewezen aan 
André Dumont-sous-Asch. De mijn van Waterschei gaat in 1924 in productie.
De mijngebouwen en cité van Waterschei worden grotendeels in eenzelfde, herkenbare stijl 
opgetrokken, naar de ontwerpen van architect Gaston Voutquenne (1882-1940). Blikvanger 
van de bedrijfsgebouwen is het hoofdgebouw (1920-1924), waarbij sobere art-deco elemen-
ten en een opvallende toren het uiterlijk bepalen. Naast bureelruimtes vonden hier ook de 
badzalen, lampenzalen, garages en magazijnen een onderdak. Schachtbok II, inmiddels be-
schermd en gerestaureerd staat nog steeds op het voormalige mijnterrein. 
De ontwikkeling van de mijncité van Waterschei was voor de komst van Voutquenne als archi-
tect naar Waterschei in 1912 al in volle opbouw. Ingenieur J. Verwilgen had een strak raster-
schema opgezet met evenwijdig lopende straten waarlangs de wijk opgebouwd zou worden, 
in de onmiddelijke omgeving van de Meridiaanlaan. Ook werd een duidelijke hiërarchische 
structuur aangebracht in de inplanting van de woningen. In de eerste bouwfase van de mijnci-
té van Waterschei werden de indrukwekkende directeursvilla en een reeks arbeiderswoningen 
en bediendenhuizen opgetrokken. Door beperkte financiële middelen en de Eerste Wereldoor-
log kwamen de bouwactiviteit in Waterschei  tijdelijk tot stilstand. In de jaren 1920 werd de 
uitbouw van de mijncité hervat, nu naar de plannen van Voutquenne. 
Het strakke rasterplan van de cité industrielle werd door Voutquenne overboord gegooid in het 
voordeel van de losse structuur van de cité-jardin. Hij ontwierp een tuinwijk waarin kronke-
lende wegen en aandacht voor groen een aangename woonomgeving moesten creëren voor 
de werknemers van de mijn. Voutquenne verving de idee van een centrale, rechte as door een 
grote, centrale lus, die de wijk als het ware omarmt. Deze straat werd dan ook toepasselijk de 
Ceintuurlaan genoemd. 

Zicht op de Onderwijslaan - Waterschei.
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In de uitwerking van zijn plan zocht Voutquenne aansluiting met de omgeving, met name de 
Stalenstraat, de voorziene inplanting van het stationsgebouw van Waterschei en de nabijgele-
gen mijnzetel van Zwartberg.
In de jaren twintig kende de wijk een enorme uitbreiding en kreeg het merendeel van de wijk 
in de omgeving van de Ceintuurlaan gestalte. Tegen juli 1923 beschikte de wijk over 320 
woningen voor arbeiders en bedienden en zijn nog een negentigtal woningen in opbouw. De 
nodige voorzieningen werden aangelegd: waterdistributie, elektriciteit en riolering. 
Ook het hoofdgebouw van de mijn van Waterschei werd in deze tijd opgetrokken in een so-
bere art-deco stijl. Het ziekenhuis aan de André-Dumontlaan, een reeks logementshuizen, 
de economaat en de Sint-Jansschool kregen stilaan vaste vorm. In de jaren dertig zette de 
uitbreiding zich voort met de opbouw van nog een reeks ingenieurs - en bediendenwoningen. 
In totaal zouden een duizendtal woongelegenheden opgericht worden in de cité-jardin van 
Waterschei.
Als de meest imposante getuigenis in de wijk kunnen we niet naast de statige Christus Koning-
kerk van Waterschei. Aan de bouw van dit sinds 2002 beschermde monument werd begonnen 
in 1935. De eerste ontwerpen dateren van 1933 en werden aanvankelijk niet goedgekeurd 
door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Na het aanbrengen 
van de nodige wijzigingen en het te rade gaan bij bouwmeester Albert Van Huffel werden 
in 1934 de plannen wel goedgekeurd. De bouw van de kerk begon in 1935. Het merendeel 
van de inrichting van de kerk werd ontworpen door dom Sébastien Braun  en uitgevoerd in 
de werkplaatsen van de abdij van Maredsous. De kerk heeft vandaag de dag nog steeds een 
moderne uitstraling te danken aan de zichtbare betonstructuur en de combinatie van de witte 
bepleistering met de zachtgele bakstenen.

Waterschei
Concessieverlening op 1 augustus 1906
Begin exploitatie in 1924
Ondergrondse verdiepingen: 560 m, 647 m, 700m, 807m 920m, 980m en 1040m
Maximale tewerkstelling in 1949: 6.834 mijnwerkers
Maximale productie in 1968: 1.490.700 ton
Totale netto-productie : 72.453.000 ton
Sluiting: 10 september 1987
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2. winterslag

De geschiedenis van de mijn van Winterslag begint op 3 november 1906, met de toezegging 
van de concessie Genck-Sutendael aan de Société Anonyme des Charbonnage de Ressaix, 
Leval, Péronnes, St-Aldegonde et Genck. In 1912 wordt de naam van de consessiehouder 
herdoopt tot Société Anonyme Charbonnage de Winterslag. 
Winterslag is in 1917 de eerste Limburgse mijn die in productie gaat. Aan dit eerste produc-
tiejaar ging een nijvere bouwactiviteit vooraf om zowel de bedrijfsactiviteit als de arbeiders een 
onderdak te geven. 

Het André-Dumontziekenhuis van Waterschei anno 1945.

De afdiepingstorens in Winterslag.
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Vlak voor de Eerste Wereldoorlog schoten de eerste woningen van Cité I uit de grond. Voor 
hun tijd boden ze veel en moderne luxe. De werkmanshuizen hadden stromend water en 
elektriciteit. De cité werd in 1912 ontworpen door de Brusselse architect Adrien Blomme 
(1878-1940). Hij werd ingehuurd door mijndirecteur Evence Coppée  die comfortabele en 
hygiënische woningen wilde voor zijn arbeiders, bedienden en ingenieurs. De duidelijke hië-
rarchie in de mijn moest ook weerspiegeld worden in de huizen. Architect Blomme legde de 
wijk aan naar het voorbeeld van de Engelse tuinwijken met veel open ruimte en groen om het 
grauwe karakter van de industrie te verdoezelen. 

Hoofdgebouw Winterslag.

Zicht op de Berkenlaan - Winterslag.
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De mijn voorzag in alle behoeften en richtte ook de openbare voorzieningen op, zoals scholen, 
de kerk, het ziekenhuis enzovoort. In 1957 telde de tuinwijken niet minder dan 10.000 inwo-
ners op een totaal van 44.000 voor de gemeente Genk. 
Naast de nodige infrastructuur voor arbeiders en openbare voorzieningen werd in dezelfde 
periode begonnen met de bouw van de mijngebouwen. Elf oude gebouwen (van de oor-
spronkelijk 45) van de mijnsite zijn  sinds 1993 beschermd als monument. Soms enkel de 
gevels, maar ook bepaalde interieurs en machines staan op de lijst van belangrijk industrieel 
erfgoed. Blikvanger van de mijnsite, gelegen langs de Evence Coppéelaan zijn de directiebu-
relen (1914-1918) en de prestigieus uitgewerkte bad- en lampenzalen in een neo-Vlaamse 
renaissancestijl. Ze doen denken aan de 19de-eeuwse monumentale fabriekshallen met sym-
metrische raamverdelingen. De zuidelijke badzaal (op de hoek met de Noordlaan) is later in 
de jaren dertig bijgebouwd. 
Opmerkelijk is de onafgewerkte klokkentoren tussen beide badzalen.
De kleine en grote schachtbok op de rand van het Kempische plateau domineren het mijnter-
rein en zijn respectievelijk de oudste en jongste schacttoren van de Mijnstreek. Oorspronkelijk 
stonden er twee identieke, 40 meter hoge bokken. De oudste van de twee, boven produc-
tieschacht I, werd in 1963 vervangen door zijn 72 meter hoge opvolger die boven de oude 
schachtbok werd gebouwd. Naast de gebouwen wordt het mijnterrein nog gesierd met de 
mijnterril en de voormalige magazijnen en paardenstallen. Winterslag was ook de enige mijn 
die over een continue steenbakkerij met een Hofmann-ringoven beschikte. Deze steenbak-
kerij gebruikte als grondstof uitsluitend gemalen schiefergesteente uit de ondergrond om de 
fameuze Winterslagse brikken te maken.

Vandaag krijgt de mijnsite een nieuwe culturele bestemming met de naam C-Mine.

Winterslag
Concessieverlening op 3 november 1906
Begin exploitatie in 1917
Ondergrondse verdiepingen: 600 m, 660 m, 735m en 850m
Maximale tewerkstelling in 1953: 6.250 mijnwerkers
Maximale productie in 1967: 1.635.514 ton
Totale netto-productie : 66.593.000 ton
Sluiting: 31 maart 1988



26

3. zwartBerg

Zwartberg is voor 1900 een desolaat gebied en niet meer dan een begroeide duin. Met de 
ontdekking van de eerste steenkool in de Limburgse ondergrond zal dit voorgoed veranderen. 
In 1906 werd de mijnconcessie Les Liégois en Campine toegekend aan drie vennootschappen 
uit het Luikse steenkoolbekken, met John Cockerill als belangrijkste aandeelhouders. 
De eerste kolenlaag wordt in februari 1920 aangeboord en in 1924 komt de kolenproductie 
op gang. 

Directeursvilla Zwartberg.

Sint-Albertuskerk - Zwartberg.
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Schachtbok - Zwartberg.
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De mijnzetel blijkt niet zo gelukkig te liggen door de nabijheid van een storing in de onder-
grondlagen. Hierdoor moeten vijf productieverdiepingen ingericht worden met de vijfde op 
een diepte van 1010 meter. 
Dit dwingt de mijndirectie – wil een optimale productie gegarandeerd worden -  blijvend te in-
noveren en te investeren. Hierdoor zal de mijn van Zwartberg bekend worden als de modern-
ste en best uitgeruste mijn. Dit weerhoudt de directie niet om in 1966 de mijn te sluiten na 
saneringen opgelegd door de E.G.K.S. De sluiting stuit op hevig protest van de mijnwerkers, 
waarbij negen politiekogels twee mensen doden en twee mensen levenslang werkonbekwaam 
maken. 
Door de vroege sluiting is er van de oorspronkelijke mijngebouwen weinig overgebleven in 
Zwartberg. Enkel het administratiegebouw staat nog, waar momenteel het P.L.O.T. (Provincie 
Limburg Opleiding en Training) onderdak vindt. De afwezigheid van fysieke restanten is ook 
de reden voor de oprichting van een mijnmonument, een ontwerp van Dominique Mailleux. 
Dit monument werd in 2002 ingehuldigd op de plek waar ooit schachtbok II stond.
De bekendste en meest imposante nog overblijvende getuigenis van het rijke mijnverleden 
in Zwartberg is ongetwijfeld de Sint-Albertuskerk, gebouwd tussen 1939 en 1941 naar een 
ontwerp van Henri Lacoste (1885-1968). De kerk is opgetrokken uit beton en baksteen, met 
bijzondere aandacht voor het metselwerk. Ook de voormalige directeursvilla (1925) is bij een 
groot publiek gekend. De villa, waarvan de architect tot op de dag van vandaag onbekend 
is, is duidelijk in een historiserende stijl gebouwd, waarbij de vignetten met parabels van de 
la Fontaine opvallen in de gevel. De villa is gelegen in een uitgestrekt park waar tot 1998 de 
Limburgse Zoo onderdak vond.

Zwartberg
Concessieverlening op 25 oktober 1906
Begin exploitatie in 1924
Ondergrondse verdiepingen: 654 m, 714 m, 780m, 940m en 1010m
Maximale tewerkstelling in 1946: 5.355 mijnwerkers
Maximale productie in 1956 1.416.00 ton
Totale netto-productie: 39.902.000 ton
Sluiting: 1 oktober 1966
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de eerste wereldoorlog in genk 

Op 29 juli 1914 liep er bij de Genkse gendarmerie een telegram binnen dat alle dienstplich-
tigen van de militieklassen 1910-1912 opvorderde en tot mobilisatie opriep. Toen werden in 
Genk 174 soldaten opgeroepen. Op 1 oktober 1914 werd Genk tenslotte door Duitse soldaten 
bezet. Daarbij werden twee huizen in brand gestoken.
Genk en zijn inwoners hebben veel afgezien tijdens die eerste wereldoorlog: allerlei opeisin-
gen, ook van levensmiddelen en zelfs gebouwen, het invoeren van de avondklok, gerantsoe-
neerde levensmiddelen, oorlogsslachtoffers en noem maar op. 

de tweede wereldoorlog in genk

10 mei 1940. In het centrum van Genk hoorde men ontploffingen aan het kanaal en de haven. 
Het Belgische leger voerde het destructieplan uit: binnenschepen werden in de kolenhaven tot 
zinken gebracht en de bruggen over het Albertkanaal werden opgeblazen. Op 11 mei reden 
nog enkele Belgische soldaten  door Genk in de richting van Hasselt. Tijdens de oorlogsjaren 
ging de Genkse bevolking gebukt onder de Duitse bezetting. In het begin van de oorlog was 
de bevoorrading van levensmiddelen een probleem. Eetwaren werden gerantsoeneerd. Maar 
ook bij bombardementen heeft de Genkse burgerbevolking veel afgezien. Op 11 mei 1940 al 
vielen verscheidene bommen op de tuinwijk in Winterslag waarbij negen personen het leven 
lieten. Ook in Terboekt viel een dode te betreuren. 
De steenkoolmijnen draaiden tijdens de oorlog voor de Duitse economie. Vele jonge mannen 
ontsnapten aan de deportatie naar Duitsland omdat zij in de mijnen konden werken. Russi-
sche krijgsgevangen  werden vanaf 1942 in de mijnen tewerkgesteld. 
Genk werd bevrijd op 14 september 1944. Verzetsstrijder Louis Vrancken werd die dag nog 
in de Molenstraat neergeschoten. Ook postbode Henri Decleene werd op de bevrijdingsdag 
neergeschoten.
Op 2 oktober 1944 gebeurde er echter een fatale vergissing. Amerikaanse bommenwerpers 
losten per ongeluk  bommen boven Genk-Centrum. Genk betreurde hierbij 38 doden. In de 
straten van het centrum werden diverse woningen beschadigd en vernield. Ook de St.-Mar-
tinuskerk kreeg een voltreffer.  Een nieuwe kerk wordt met tussenkomst van Amerikaanse 
financiering op dezelfde plaats opgericht.
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genk na de tweede wereldoorlog tot vandaag

De twintigste eeuwse geschiedenis van Genk werd natuurlijk grotendeels bepaald door de 
drie mijnzetels. Met de sluiting van Zwartberg in 1966, als eerste mijnzetel in Limburg, wordt 
het einde van het steenkooltijdperk al ingeluid hoewel de laatste mijn in Genk, namelijk Win-
terslag, zijn deuren pas in 1988 sluit. De grote bloeitijd van de mijnen na de Tweede Wereld-
oorlog –  de jaren 1947 tot en met 1951 zullen de geschiedenis ingaan als de ‘Kolenslag’ 
– begon in de jaren zestig te tanen. In vergelijking met de buitenlandse concurrenten waren 
de Limburgse mijnen minder rendabel door hogere loonkosten en lager rendement. De invoer 
van goedkopere kolen uit de Verenigde Staten beteken de definitieve doodsteek. 
Mede dankzij de infrastructuurvoorzieningen die de mijnen in Genk mogelijk gemaakt heb-
ben, zoals een uitgebouwd spoornetwerk en de koolhaven hebben het mogelijk gemaakt dat 
Genk, naast Antwerpen en Gent uitgegroeid is tot de derde industriestad van Vlaanderen. 
Industriegiganten als ALZ-Arcelor en Ford hebben zich in de jaren zestig gevestigd aan het 
kanaal, in wat vandaag bekend staat als Industriegebied Genk-Zuid. In deze tweede industri-
aliseringsfase kent Genk ook de uitbouw van het industrieterrein Genk Noord, dat de gemeen-
tegrenzen naar Opglabbeek overschrijdt. 
Kenmerkend aan de industriële groei van een gemeente aan Genk is de expansieve aangroei 
van het aantal bewoners. In 1900 woonde op het grondgebied van Genk 2.537. Op 1 januari 
2007 waren dit er 64.095. Waar in het begin van de mijnontginningen hoofdzakelijk mijnwer-
kers van Belgische origine in dienst waren, groeide al snel de nood aan arbeidskrachten. Na 
de Eerste Wereldoorlog werden de eerste mijnwerkers uit het buitenland aangetrokken, vooral 
uit Polen, Tsjechië, Joegoslavië, Hongarije en Italië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 
onder andere Russische krijgsgevangenen in de mijnen tewerkgesteld. Doordat de mijnindu-
strie de Tweede Wereldoorlog zo goed als ongehavend doorgekomen is en de heropbouw van 
het Europa in puin nood heeft aan de nodige energie, kent de mijnactiviteit zijn hoogtepunt. 
De behoefte aan arbeidkrachten neemt opnieuw toe. De schaarste aan arbeiders wordt in 
eerste instantie aangevuld met Italiaanse gastarbeiders. In 1946 werd een bilateraal akkoord 
ondertekend tussen België en Italië. Daarin werd afgesproken dat er per week 2000 Italiaanse 
gastarbeiders naar België zouden worden komen, in ruil voor tweehonderd kilo kolen per dag, 
per tewerkgestelde Italiaan met een contract van minimum twaalf maanden. De ramp in Mar-
cinelle waarbij 261 mijnwerkers (waaronder 136 Italianen) het leven lieten maakte een eind 
aan de Italiaanse immigratie naar België. In de jaren vijftig werden vergelijkbare akkoorden 
afgesloten met Griekenland en Spanje en vanaf 1963 met Turkije en Marokko. De mijnnijver-
heid heeft  een zeer sterke invloed gehad op de bevolkingssamenstelling van Genk, en dit 
zowel wat de etniciteit van de bevolking betreft, als wat de socio-professionele status van de 
bevolking betreft. 
In de beginjaren zestig, met de tweede industrialisatiefase en uitbouw van Genk-Zuid werd 
dan ook verwacht dat Genk zou uitgroeien tot een stad met meer dan 100.000 inwoners. So-
ciale huisvestingsmaatschappijen speelden hierop in. In de gouden jaren zestig ontstond dan 
ook de idee een satellietstad uit te bouwen in Genk-Zuid. De sociale woonwijken Kolderbos 
en Nieuw-Sledderlo werden opgericht. Dit alles onderstreept nog eens het feit dat Genk niet 
gegroeid is vanuit het centrum en verklaart zijn typische wijkkarakter. 
De gemeente Genk anticipeert op deze verwachte bevolkingsgroei met de bouw van een groot 
gemeentehuis. De crisis van de jaren zeventig doet het geloof in de expansieve groei van Genk 
echter tanen.
Hoewel na de mijnsluitingen de voormalige kolenhaven van Genk aan het Albertkanaal stil-
aan achteruitgingen, kent de havenactiviteit de laatste jaren een gestage groei. 



Shopping 1 met op de achtergrond Zonneweelde en de Sint-Martinuskerk.
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Genk is naast dé industriestad van Limburg ook de tweede shoppingstad van de provincie. Met 
Shopping 1, geopend in 1968 heeft Genk het oudste shoppingcentrum van het land op zijn 
grondgebied. Samen met Shopping 2, Shopping 3 en het nieuwe Stadsplein met 26 nieuwe 
winkelruimtes bepalen ze het uitzicht van het centrum van Genk en onderstrepen ze de han-
delsfunctie ervan. De aanleg van de Europalaan, eveneens in 1968 maakt dat Genk centrum 
vlot bereikbaar werd.  
Ook de voormalige handelsstraten van de drie mijnzetels, De Vennestraat in Winterslag, de 
Stalenstraat in Waterschei en de Hoevenzavellaan in Zwartberg zijn belangrijke handelsstra-
ten geworden, waar tevens de kenmerkende, interculturele eetgelegenheden en voedingsza-
ken gelegen zijn. Kenmerkend in Genk is het wijkkarakter van de stad. Ingezet met de drie 
mijnzetels die instonden voor de oprichting van drie tuinwijken werden gedurende de twintig-
ste eeuw verschillende woonwijken opgebouwd, waaronder Sledderlo, Kolderbos, Vlakveld, 
Boxbergheide en Termien. 
De exponentiële groei die Genk op amper 100 jaar gekend heeft, maakt dat in 2000 Genk 
de stadstitel toegewezen kreeg. De stad Genk heeft vandaag meer dan 64 000 inwoners, van 
meer dan tachtig verschillende nationaliteiten op zijn grondgebied en heeft de ambitie om 
zijn stadstitel verder te bewijzen met ambitieuze bouwprojecten, waarvan het Stadplein met 
nieuwe bibliotheek en C-Mine het meest in het oog springen. Dit maakt dat de aanblik van 
een stad als Genk voortdurend in evolutie is en de geschiedenis dus ook…
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