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Een andere visie op Poolse migrantenorganisaties
Deze bijdrage biedt een andere invalshoek op de Poolse

tnigratiehistoriografie en toont hoe niet alleen etniciteit en politieke
overtuiging, maar ook een gemeenschappelijke oorlogsherinnering

een drijfveer tot groepsvorming kon vormen. Daarvoor nemen we het

organisatieleven van een specifieke groep van Poolse migranten in België

onder de loep: gewezen divisiesoldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie.
We analyseren hoe formele migrantenorganisaties van en voor gewezen
divisiesoldaten ontstonden onder invloed van mobiliserende instanties

in België, de Poolse Volksrepubliek en Groot-Brittannië. Die wilden

de manier beïnvloeden waarop de gewezen soldaten zich hun oorlog
herinnerden. Het onderzoek toont hoe instanties gewezen divisiesoldaten
in migrantenorganisaties daarvoor mobiliseerden: hoe ze hun visie
promootten, aan invloed wonnen en de verhoudingen onder de gewezen

divisiesoldaten in België wijzigden.

In Belgisch migratieonderzoek werden geografische mobiliteit, migratiebeleid

en politieke migratie het vlugst verkend door historici. De recente aandacht van
Belgische historici voor de Turkse, Marokkaanse, Spaanse en Russische migratie

en voor migratie vóór 1800 richt zich ook eerst en vooral op die aspecten.1 Wat

betreft de vestiging na migratie ligt het terrein nog grotendeels open. Leen Beyers

nam in haar doctoraatsonderzoek naar interetnische burenrelaties en integratie in
i Kenteken van de Eerste Poolse Pantserdivisie.
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de mijncité van Zwartberg zowel etnische, klasse- als genderidentiteiten onder de

loep.2 Idesbald Goddeeris toonde in zijn studie over de Polen in België tussen 1945

en 1950 de enorme verdeeldheid binnen de groep naar politieke voorkeur, gender en
klasse tijdens de eerste jaren van hun integratieproces.3 Dat ook de veranderingen
in de natie van herkomst invloed hebben op de identificatie en integratie van mi¬

granten, komt aan bod in het werk van Clelia Caruso over transnationale praktijken

en Italiaanse migratieorganisaties en van Flavia Cumoli over Belgisch-Italiaanse

mijnwerkersfamilies.4 En in de bundel geredigeerd door Norah Karrouche, die eerst¬
daags zal verschijnen, wordt aandacht besteed aan de manier waarop migranten in

België en Nederland omgingen met hun herinneringen aan migratie en integratie.5
Over het algemeen zien studies naar het organisatieleven van Poolse migranten

tijdens de Koude Oorlog de politieke scheidingslijn als de belangrijkste: er waren
anticommunistische en communistische migrantenorganisaties.6 In die studies

wordt zelfs de vraag niet opgeworpen in hoeverre het ontstaan en de werking van

migrantenorganisaties ook beïnvloed worden door het land waarin de migranten zich

vestigen.7 Die visie is prominent in de Poolse historiografie, omdat de meeste studies
over Poolse migranten in België geschreven werden hetzij door Poolse migranten met

een bepaalde politieke voorkeur, hetzij door Poolse historici zonder affiniteit met

België.8 Die praktijk creëert de indruk dat alle Poolse migrantenorganisaties politiek

gemotiveerd waren, zich enkel op hun thuisland richtten en de vaststaande collectieve
etnische Poolse identiteit van hun leden voorstonden. Recent theoretisch interna¬

tionaal onderzoek naar migrantenorganisaties toont echter aan dat het merendeel

van de migrantenorganisaties een apolitiek profiel had, maar dat migratiehistorici
in hun onderzoek de meeste aandacht besteed hebben aan het kleinere aantal poli¬
tieke lobby-organen.9 Dergelijk onderzoek gaat ook na hoe de organisatievorming
en -werking van migrantenorganisaties veranderde in de loop der tijd.10

De invalshoek van deze bijdrage sluit aan bij die internationale onderzoekstrends

en is nieuw voor zowel de Belgische als de Poolse migratiehistoriografie. De bij¬
drage kijkt naar de integratie van Poolse gewezen divisiesoldaten in de Belgische

samenleving tijdens de eerste dertig jaar van hun vestigingsproces. Het toont

aan hoe naast etniciteit en politieke overtuiging, vooral een gemeenschappelijke
oorlogsherinnering de drijfveer vormde voor hun organisatieleven. Daarbij staat
de vraag centraal hoe transnationale instanties uit hun thuisland, gastland en het
Verenigd Koninkrijk, waar de anticommunistische Poolse regering in ballingschap

zetelde, probeerden de manier te beïnvloeden waarop de gewezen divisiesoldaten
zich hun oorlog herinnerden.

Gewezen divisiesoldaten en bestaande Poolse migrantenorganisaties

De Eerste Poolse Pantserdivisie werd in de jaren 1930 opgericht in Polen. Na de

inval van de Sovjet-Unie in september 1939 ontvluchtte ze Polen en trok via ZuidEuropa en Frankrijk naar Groot-Brittannië. In augustus 1944 werd ze onder Brits
commando ingezet voor de bevrijding van Noord-Frankrijk, België en Nederland.
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De route die
de Eerste

Poolse
Pantserdivisie
vanuit GrootBrittannië

volgde bij de
bevrijding

van Noord-

Frankrijk,

België en

Nederland in
1944-1945.

Ze trok zestien dagen door Vlaanderen en bevrijdde er verschillende steden en

gemeenten.11 De soldaten werden bij de Belgische burgerbevolking ondergebracht

en velen leerden er een Vlaams meisje kennen. Na haar veldtocht door Nederland

hoopte de divisie verder te trekken naar Polen, maar het Verdrag van Jalta, waarin
Polen tot de Sovjetinvloedssfeer gerekend werd, stak daar een stokje voor. De divisie

functioneerde twee jaar als bezettingsleger in Duitsland alvorens ze werd ontbonden.

Tegen die tijd waren ongeveer 350 soldaten getrouwd met een Vlaamse.12 De meesten

onder hen hebben zich naderhand in een van de bevrijde gemeenten gevestigd. Op
het moment dat de gewezen divisiesoldaten naar België verhuisden, bestond er daar
al een waaier aan Poolse migrantenorganisaties, waarvan de communistisch gezinde
Poolse Patriottische Unie (Zwi^zek Patriotów Polskich), de Poolse Unie (Zwi^zek
Polaków w Belgii, ZP) en de Vereniging voor Poolse Oud-Strijders (Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów, SPK) de grootste waren.13 De Belgische vereniging SPK was

een afdeling van de hoofdzetel in Londen. De organisatie was in het interbellum

ontstaan en verzamelde oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog met een hoge
militaire rang.14 Ook vele Poolse displaced persons die actief waren geweest in het

Poolse Thuisleger (Armia Krajowa) in de Warschause Opstand van 1944, en die

na de Tweede Wereldoorlog in de Belgische mijnen tewerkgesteld werden, besloten
zich lid te maken van de SPK.

De SPK erkende de Poolse Volksrepubliek niet, maar onderhield wel goede
contacten met de vooroorlogse Poolse regering in ballingschap in Londen, die had
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Bevrijding van Ruiselede door de Eerste Poolse Pantserdivisie op 8 september 1944.
Foto Paul De Clerck (archief Heemkundige Kring 'Oud Ruysselede')

geweigerd met de naoorlogse communistische Poolse regering samen te smelten.

Als blijk van erkenning betaalde de SPK een jaarlijkse bijdrage aan de schatkist van
de regering in ballingschap.15 Ondanks het hoge ledenaantal van de pantserdivisie
vonden slechts weinig gewezen divisiesoldaten hun weg naar de SPK. Die enkelingen
hadden een leidinggevende positie bekleed in de divisie, terwijl de meeste oud-strij-

ders van de divisie in België gewone soldaten waren geweest.16 Luitenant Stanislaw
Merlo bijvoorbeeld werd in de jaren 1950 tot de voorzitter van de SPK benoemd. Hij
had voor de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken een hogere opleiding genoten

in Polen en had met het Poolse Thuisleger in de Warschause Opstand gevochten

voor hij naar Duitsland was gedeporteerd. Na de Bevrijding vervoegde hij de Eerste
Poolse Pantserdivisie, die op dat moment als bezettingsmacht opereerde in Duits¬

land. Toen de divisie in 1947 werd gedemobiliseerd, kwam Stanislaw Merlo naar

Brussel.17 De stijl van de verslagen van de SPK uit die jaren geeft aan hoe belangrijk
status was voor de leden. Er werd veel aandacht besteed aan de militaire titels van

de leden en men noemde soldaten ‘gewone werkers’.18 Zo’n taalgebruik geeft aan
waarom leden van de SPK er aanvankelijk waarschijnlijk niet of slechts matig in

geïnteresseerd waren om meer divisiesoldaten in hun vereniging te verwelkomen.

Vanzelfsprekend speelden ook andere factoren mee. Zo hadden veel leden de oorlog
niet in de Eerste Poolse Pantserdivisie beleefd en woonden de meesten van hen niet

in de steden en gemeenten die door de Eerste Poolse Pantserdivisie waren bevrijd.
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Mobilisatie vanuit Groot-Brittannië (1951-1953)
Toen de Koreaanse Oorlog in 1951 de vrees voor een Derde Wereldoorlog over de

aardbol verspreidde, veranderde de houding van de SPK. De Poolse regering in bal¬

lingschap maakte zich klaar om Poolse oud-strijders te mobiliseren die tijdens de

Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de geallieerden gevochten hadden en zich

nadien in de westerse wereld hadden gevestigd. De vorming van een Pools legioen

zou de geallieerden kunnen helpen om het communisme te bestrijden en zo zou

democratie in Polen opnieuw ingang kunnen vinden.19 Het hoofdkwartier van de
SPK in Londen zond een agent naar België om een rekruteringscampagne onder

gewezen divisiesoldaten te lanceren. Alfred Marski richtte zich in maart 1952 tot de
leden van de SPK: ‘Alle oud-strijders zijn Poolse soldaten op vakantie die verenigd
moeten worden en zich klaar moeten houden om opgeroepen te worden.’20
Door de oud-strijders ‘soldaten op vakantie’ te noemen, ging Marski eraan voorbij

dat zij al vijf jaar gedemobiliseerd waren, Belgische vrouwen gehuwd hadden en
vaders waren geworden. Marski realiseerde zich niet dat het profiel van de gemid¬
delde gedemobiliseerde divisiesoldaat in België verschilde van dat van zijn collega in
Groot-Brittannië. Bijna alle gewezen divisiesoldaten in België hadden zich kunnen
vestigen dankzij hun huwelijk met een Belgische vrouw. Het Belgische migratiebe¬
leid verplichtte migrantenmannen om bij vestiging een arbeidsovereenkomst voor

minstens twee jaar op zak te hebben, uitgereikt door een Belgische werkgever. Hoe¬

wel het theoretisch mogelijk was aan die voorwaarde te voldoen zonder te huwen,

bleken in de praktijk enkel gehuwde gewezen divisiesoldaten daartoe in staat. Zij

maakten daarvoor gebruik van het sociale netwerk van hun Belgische echtgenote.

De meesten hadden geen diploma, spraken geen Nederlands en/of Frans en vonden

dus werk bij private werkgevers, die vaak hun schoonouders of kennissen van hun
schoonfamilie waren. Enkele ongehuwde gewezen divisiesoldaten vonden een baan

in de Belgische mijnindustrie, maar verhuisden in het begin van de jaren 1950 naar
de Poolse Volksrepubliek of naar Groot-Brittannië.21 De levensstijl en professionele

mogelijkheden van gewezen divisiesoldaten in Groot-Brittannië verschilden. Daar

woonden bijna uitsluitend vrijgezellen die omwille van het Britse migratiebeleid hun
horizon dienden te verengen tot de mijnarbeid of tot werk in de zware industrie¬

sector.22 Voor migranten zoals Marski kon hun aanwezigheid in Groot-Brittannië
daarom beschouwd worden als tijdelijk, als ‘op vakantie’.
Het ligt voor de hand dat gewezen divisiesoldaten die zich in België gevestigd

hadden niet te springen stonden om op het voorstel van Marski in te gaan. Het

volgende fragment uit een interview dat ik afnam met een gewezen divisiesoldaat
illustreert dat: ‘Met de oorlog in Korea zijn er velen [van ons] naar Canada, Amerika

of Australië gemigreerd [...]. Toen we demobiliseerden, zeiden ze ons immers: als

het nodig is, dan hebben we het recht jullie te rekruteren.’23 De woorden van deze

oud-strijder dienen wat genuanceerd te worden. Hoewel hij spreekt van ‘velen’, was
er tijdens de interviews die ik afnam maar sprake van twee individuen.24 Bovendien

is het vandaag onmogelijk om vast te stellen of de motieven van gewezen divisie-
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soldaten die overzeese oorden opzochten, verschilden van die van de displaced

persons die België verlieten in het begin van de jaren 1950. Goddeeris toonde al

aan dat oplopende werkloosheid, de beëindiging van de werkzaamheden van de
Internationale Vluchtelingenorganisatie en de grotere keuze aan overzeese profes¬

sionele mogelijkheden aan de basis lagen van hun beslissing te emigreren.25 Het is

niettemin interessant dat de gewezen divisiesoldaat met wie ik sprak een oorzakelijk

verband legde tussen de Koreaanse Oorlog en overzeese migratie. Hij suggereerde
dat sommige gewezen divisiesoldaten emigreerden omdat ze bang waren in België
en liever veiliger oorden opzochten.26

Marski’s queeste zorgde ervoor dat verslagen van de SPK voor het eerst melding
maakten van de aanwezigheid van gewezen divisiesoldaten in België: om en bij de
350. Die bron toont ook aan dat gewezen divisiesoldaten elkaar informeel ontmoet¬
ten in de steden die zij tijdens hun optocht door België bevrijd hadden, en dat ze

geen politieke agenda nastreefden.27 Vaak traden de gewezen divisiesoldaten ook
in contact met Belgische oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog, die in groten
getale aanwezig waren in de bevrijde steden in Oost- en West-Vlaanderen. Er
waren zelfs heel wat gewezen divisiesoldaten die een Belgische oud-strijder uit de
Eerste Wereldoorlog als schoonvader hadden. Interviews tonen aan dat Belgische
oud-strijders hun dochters van huwbare leeftijd soms actief aanspoorden om met

de Poolse bevrijders in contact te treden.28

Verschillen in politieke houding, maatschappelijk aanzien en de geopolitieke

spanning veroorzaakt door speculaties over een Derde Wereldoorlog lagen aan de

basis van Marski’s mislukte poging om gewezen divisiesoldaten in België dichter tot

de SPK te brengen en hen te rekruteren om soldaat te worden in een Pools legioen.
Met lege handen keerde hij in 1953 terug naar Groot-Brittannië.29
Mobilisatie vanuit de Poolse Volksrepubliek (1947-1956)

Marski’s ronselactie werd nauw opgevolgd door de geheime inlichtingendiensten van
de Poolse Volksrepubliek, waarvoor de organisatie en toekomstige activiteiten van

een Pools legioen een gevaar konden vormen. Het volgende fragment uit een verslag
van die inlichtingendiensten toont aan dat gewezen divisiesoldaten in het Westen
al vroeg na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1947 beschouwd werden als

vijanden en spionnen van het Westen: ‘Feiten tonen op beslissende wijze het verbond
aan tussen de Poolse Strijdkrachten in het Westen en het spionnenwerk van Poolse

vijanden op Pools grondgebied. Zij getuigen van een volledige uitverkoop van het
leiderschap van Poolse Strijdkrachten in het Westen aan de Angelsaksen [Engelsen

en Amerikanen].’30 De gewezen Poolse soldaten die zich in het Westen gevestigd

hadden, werden beschouwd als een bedreiging omdat ze als pioniers voor Atlantische
strijdkrachten konden optreden in het geval van een toekomstige confrontatie.31
Zij bezaten immers interne en soms zelfs vertrouwelijke informatie over de manier
waarop Poolse legerkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog georganiseerd waren.
Daarom gingen de Poolse geheime inlichtingendiensten op zoek naar agenten om
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in milieus van Poolse oud-strijders in de Atlantische wereld te infiltreren. In België

werden verschillende mensen warm gemaakt om een constante golf aan informatie

te verstrekken over de werking van de SPK vanaf het einde van de jaren 1940 en dat
tot het begin van de jaren 1950. De Poolse geheime inlichtingendiensten lazen de

gestolen en/of gekopieerde verslagen, de ledenlijsten, de in het geheim genomen

foto’s van allerlei verenigingsdocumenten en de opmerkingen van de agenten zeer

grondig. In de verslagen zijn de namen van leden omcirkeld en aan het opgemaakte

dossier is een namenindex toegevoegd die de inlichtingendiensten hadden opgesteld.

In de kopies van de verslagen van de Belgische afdeling van de SPK onderlijnden de

inlichtingendiensten zinsneden die ze als controversieel beschouwden. Het betrof

vaak interne discussies onder de leden van de vereniging over politieke onderwerpen.
Agenten noemden het bestuur van de SPK ‘de Brusselse Sanacja’, en verwezen

daarmee naar het politieke regime van Polen in het interbellum.32 Het Sanacja-regime

onder leiding van jozef Pitsudski wist economische stabiliteit te installeren, maar

week in de loop van de jaren ook meer af van het pad van de democratie en neigde
bijgevolg naar een meer autoritair bestuur. Agenten zochten mogelijkheden om door
het eenzijdige vooroorlogse politieke profiel van het SPK-bestuur te breken en om
een aantal van de bestuursleden te laten vervangen door aanhangers van de Poolse
Volkspartij (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL).33 De PSL was de oppositiepartij van
de Poolse regering in de Poolse Volksrepubliek op het einde van de jaren 1940, en

had ook aanhangers onder Poolse migranten in België.34 In 1951 traden inderdaad
enkele Poolse PSL-aanhangers uit de Belgische mijnregio’s toe tot het bestuur van de
SPK. Het zou verkeerd zijn om die verandering enkel toe te schrijven aan het gelobby

van de agenten van de Poolse geheime inlichtingendiensten. Veel belangrijker was

dat invloedrijke leden van de SPK overzees emigreerden. Bijgevolg moesten andere

migranten bestuursmandaten binnen de SPK krijgen. We moeten ook aangeven dat
de SPK er, ondanks de verruiming van haar organisatorisch profiel, niet in slaagde
gewezen divisiesoldaten aan te trekken. Daardoor bleven ook de Poolse geheime

inlichtingendiensten verstoken van informatie over hen.

Nog een ander element wijst erop dat gewezen soldaten van Poolse strijdkrachten

die in het Westen gevochten hadden door Poolse autoriteiten gevreesd werden. Recent
verschenen Poolse studies over de verhouding tussen Poolse autoriteiten en oud¬
strijders van Poolse strijdkrachten uit het Westen die na de Tweede Wereldoorlog
naar Polen waren teruggekeerd. De autoriteiten vreesden dat zij de verspreiding van

een narratief van oorlogsherinnering dat die nieuwe Poolse staat moest legitimeren,
konden verstoren. Het officiële narratief van oorlogsherinnering dat de Poolse

communistische partij verspreidde bij de Poolse bevolking, concentreerde zich op

de rol van het Rode Leger en van Poolse legereenheden die aan zijn zijde hadden
gevochten. Het verhaalde dat zij samen als Slavische broeders het fascisme hadden

overwonnen en vrede op aarde hadden gebracht.35 Vanzelfsprekend vormden Poolse
soldaten die in het Westen samen met geallieerde troepen gevochten hadden, of zij

nu in Polen of elders woonden, een bedreiging voor die voorstelling.36
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Mobilisatie vanuit België (1947-1956)
Gedurende de eerste jaren na hun vestiging in België hielden de gewezen divisiesoldaten zich ver van de politieke discussies die in Londen en Warschau plaatsvonden.
Ze ontmoetten elkaar in de steden die ze tijdens de oorlog hadden bevrijd en dronken
samen een biertje, of kwamen elkaar tegen in de kruidenierszaak van de echtgenote

van een gewezen divisiesoldaat.37 In twee gevallen kregen die informele groepsvormers steun van lokale stadsbesturen. Die beschouwden de gewezen divisiesoldaten

als de bevrijders van hun stad, die de Tweede Wereldoorlog weliswaar in België

gewonnen hadden, maar die eveneens verloren hadden in hun thuisland. Men nam

algemeen aan dat de gewezen divisiesoldaten daarom niet naar het communistisch
geworden Polen terug konden keren, en dichtte hen logischerwijs een slachtofferrol

toe.38 In Sint-Niklaas werd jaarlijks een herinneringsplechtigheid georganiseerd

ter ere van de Bevrijding. Dat zette de plaatselijke gewezen divisiesoldaten ertoe

aan zich te groeperen en zich te profileren als een aparte migrantenorganisatie. Zij
namen ook als groep deel aan de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op de Poolse

militaire begraafplaats in Lommel, waar de 257 soldaten van de Eerste Poolse

Pantserdivisie die tijdens de Bevrijding in België het leven lieten, hun laatste rust¬

plaats hadden gevonden.39 In tegenstelling tot de symbolische steun van het SintNiklase stadsbestuur, bood het Gentse stadsbestuur infrastructurele en financiële

ondersteuning. De lokale gewezen divisiesoldaten konden elkaar ontmoeten in een
huis voor politieke vluchtelingen. Daar richtten ze in 1950 hun vereniging Poolse

Kolonie van Voormalige Militairen en Katholiek Genootschap (Polska Kolonia

Bylych Wojskowych i Stowarzyszenie Katolickie) op. Van bij de aanvang gaven ze
ook een kwartaalblad uit.40

De Poolse Kolonie opende haar deuren voor alle Poolse migranten van de stad Gent

en omstreken, op voorwaarde dat ze zich als katholieken betuigden. Dat religieuze

profiel gaf zeker blijk van een afkeer van de Poolse Volksrepubliek, maar wil niet
zeggen dat de organisatie politiek geëngageerd was. Zo weigerde de Poolse Kolonie

een jaarlijkse bijdrage te betalen aan het symbool van de politieke erkenning van de

Poolse regering in ballingschap in Londen: haar schatkist.41 Door de organisatie een

katholiek karakter te geven, verengden de leden het concept ‘Poolsheid’ tot katholi¬

cisme en sloten ze gewezen divisiesoldaten met een andere religieuze voorkeur uit.42
Ra fat, een gewezen divisiesoldaat met wie ik sprak verklaarde die keuze als volgt: ‘Wij

waren allemaal soldaten. Wij hadden samen gevochten en onder een tank gelegen.
En of dat nu een Oekraïner of een lood was, op het strijdveld is het anders dan na

de oorlog. Je moet dat verstaan. Als ik met u onder een tank zou liggen dan zouden

wij overeenkomen. Iedereen trekt op naar de toekomst en we zullen overleven.’43 Bij

het interview ontmoetten twee personen die heel weinig met elkaar gemeen hadden

elkaar: Rafalen ik. Het leeftijdsverschil van bijna zestig jaar en het verschil in geslacht,

Affiche voor de 25e verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas. y
(Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas)
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25' VERJARING
VAN DE REVRIJDING
Huldiging van de 1e Poolse Pantserdivisie door de steden
Poperinge, leper, Roeselare, Tielt, Lokeren, Sint-Niklaas
★ ★ ★

Programma van de stad
SINT-NIKLAAS
Zondag 7 september :
15

u. 30: Bloemenhulde aan het POOLS MONUMENT

16

u. : FEESTZITTING op het stadhuis (op uitnodiging)

20

u. 15 : AVONDFEEST op de Grote Markt; optreden
van meerdere spectaculaire drum-bands

op de Parklaan

21

u. 30 : VUURWERK

Op last :

Namens het stadsbestuur :

De wn. stadssecretaris,

De burgemeester,

J. Dobbelaar.

F. van Dorpe.

WÊÊÊÊÊKÊÊIKIKKIÊÊÊÊK^ÊÊM

moedertaal, geboorteland en opleidingsniveau stonden tussen ons in. Door precies
aan te tonen dat die elementen ons niet zouden verhinderen om samen te vechten,

maakte Rafal me duidelijk dat mensen met verschillende profielen wel deel uitmaakten

van de Eerste Poolse Pantserdivisie, maar niet van het naoorlogse organisatieleven.

Gewezen divisiesoldaten onderhielden niet enkel contact met elkaar, maar ook

met Belgische oud-strijderscirkels. Sommigen leerden de bevriende oud-strijders

van hun schoonvader kennen, anderen vroegen Belgische oud-strijders van de Eerste

Wereldoorlog om hulp. Zoals deze man: ‘Toen ik hier in het begin kwam wonen,

had ik niets, en ik kreeg ook niets. En ik kon geen kolen kopen. Daar verder is een

grote tuin, een gaarde, van een Belgische oud-strijder. Ik vroeg, want hij was een

oud-strijder, of ik droog hout kon krijgen om mijn huis te verwarmen. Zo leerde
ik deze persoon kennen.’44 Het is echter opmerkelijk dat niemand van de gewezen
divisiesoldaten in België tijdens de eerste jaren van zijn vestigingsproces officieel

toetrad tot een Belgische patriottische vereniging. Omdat Belgen tijdens de Tweede
Wereldoorlog niet zo lang op Belgisch grondgebied gevochten hadden, bestond het

ledenaantal van jonge patriottische organisaties voornamelijk uit mensen die actief
waren geweest in de weerstand.45 De afstand tussen de weerstanders en de gewezen

divisiesoldaten bleek te groot.

Samenvattend kan gezegd worden dat gewezen divisiesoldaten aanvankelijk het

gezelschap opzochten van mensen met gelijkaardige oorlogservaringen en eenzelfde
desinteresse voor politieke thema’s. Dat konden zowel andere gewezen divisiesol¬
daten als Belgische oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog zijn. De gewezen di¬
visiesoldaten sloten zich niet aan bij bestaande Poolse migrantenorganisaties, zoals
de SPK, of bij Belgische patriottische verenigingen. De meesten onder hen waren

gewone mannen die niet politiek gemobiliseerd wilden worden. Ze verkozen geëerd
te worden als plaatselijke bevrijders in het stadhuis van bijvoorbeeld Sint-Niklaas.

Hun ontmoetingen behielden een informeel karakter, tenzij lokale stadsbesturen
hen stimuleerden om een formele migrantenorganisatie op te richten.
Mobilisatie vanuit de Poolse Volksrepubliek (1956-1970)

Met de aanstelling van Wtadyslaw Gomutka in 1956 waaide er een liberale wind door
de Poolse Volksrepubliek. Die periode staat breder bekend als de Dooi. Er vonden

belangrijke verschuivingen in de binnenlandse en buitenlandse politiek plaats. Zo

kregen politieke gevangenen amnestie en werd het gemakkelijker om grenzen over
te steken. De mobilisatie vanuit de Poolse Volksrepubliek nam zachtere vormen aan,

en gewezen divisiesoldaten in België bleken daarvoor warm gemaakt te kunnen

worden. Poolse instanties die de visie van de Poolse Volksrepubliek uitdroegen, gaven

de gewezen divisiesoldaten in België de mogelijkheid om formele migrantenorga¬

nisaties op te richten waarin uiting werd gegeven aan hun oorlogsherinneringen.
In wat volgt geef ik aan hoe die transnationale instanties probeerden om hun eigen

stempel te drukken op wat migrantenorganisaties van gewezen divisiesoldaten in
België deden, en ga ik na of die pogingen tot mobilisatie succesvol waren.
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In 1956 werden in de Poolse Volksrepubliek vele strijders van het Poolse Thuisleger
en soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de geallieerden gevochten had¬
den, vrijgelaten. Een van hen was Franciszek Skibiriski, een vroegere rechterhand

van generaal Stanislaw Maczek, de bevelvoerder van de Eerste Poolse Pantserdivisie.

Stanislaw Maczek had zich na de oorlog in Schotland gevestigd, maar Franciszek

Skibinski was teruggekeerd naar huis en was veroordeeld voor westerse spionage.46
De zichtbaarheid van die gewezen strijders in de publieke sfeer daagde het officiële

Poolse narratief van oorlogsherinnering uit en dreigde de legitimiteit van de Poolse

communistische partij te ondergraven. Er werd daarom besloten om de inhoud van

dat officiële narratief te verruimen en om de oorlogservaringen van de vrijgelaten
strijders erin te integreren. Bijgevolg werd de Tweede Wereldoorlog voorgesteld
als een verenigde strijd van alle Poolse, ook niet-communistische, strijdkrachten

tegen het fascisme.47 Zij hadden allemaal gevochten, zoals het narratief dat mooi
verwoordde, niet voor de Poolse Volksrepubliek, maar voor hun vaderland.48 Omdat
het bezoek of de terugkeer van zowel strijders van het Poolse Thuisleger als van

gewezen geallieerde soldaten die in het Westen gevestigd waren, die verruiming mee
kon belichamen, lanceerde de communistische partij een remigratiecampagne.49

Ze richtte Polonia op, een speciale organisatie om in contact te treden met Poolse

migranten. De vereniging stond onder de strikte controle van de Poolse communis¬

tische autoriteiten en functioneerde als een politiek middel om in de eerste plaats de
impopulariteit van het communisme onder Poolse migranten te counteren, maar

ook om hen in een latere fase te overtuigen naar hun vaderland te remigreren.50
Omdat de vereniging wist dat het enthousiasme voor het communistische gedach¬
tegoed in westerse landen gering was, stelde ze zich voor als een organisatie die het

leven in migratie wilde helpen te verlichten.51 Polonia ontwikkelde daarvoor een

drieledige strategie. De vereniging probeerde eerst in contact te treden met Poolse

migrantenorganisaties en informatie over hun ledenaantal te verwerven. Dan zond

ze Poolse migranten een standaardbrief met een aanlokkelijk voorstel over culturele
ondersteuning in de hoop op die manier een correspondentie met individuele mi¬

granten op te kunnen starten. Enkel in dat stadium nodigde ze individuele Poolse

migranten expliciet uit te remigreren.52
Het gebrek aan interesse van Poolse migranten in België verhinderde een suc¬

cesvolle remigratiecampagne. Polonia was niet in staat om genoeg informatie te

verzamelen om brieven te kunnen verzenden aan een groot aantal Poolse migran¬
ten in België, en het lukte al helemaal niet om in contact te treden met gewezen

divisiesoldaten. De eerste gewezen divisiesoldaat die de vereniging aanschreef, was
Antoni Sznurkowski. In 1963 vroeg hij in een spontaan schrijven of zijn dochter

gratis op zomerkamp kon naar de Poolse Volksrepubliek. Sznurkowski kreeg een

negatief antwoord en er volgden geen verdere brieven.53 De enkele migranten met
wie Polonia een briefwisseling wist op te starten, waren nutteloze informanten en

pragmatici. Het betrof Poolse migrantenvrouwen die naar België waren gekomen

na 1956, net als Poolse migranten van de Poolse Centrale Nationale Raad, het

overkoepelende orgaan van Poolse procommunistische migrantenorganisaties in
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Herdenkingsplechtigheden op de militaire begraafplaats in Lommel,
eindjaren 1960 (links) en jaren 1980 (rechts), (collectie Antonie Broeks)

België, opgericht in 1945 (Centralna Rada Narodowa). Die mensen kenden de Poolse
Volksrepubliek al en hadden een verwaarloosbare invloed op het organisatieleven
van Poolse migranten in België.54
De Poolse communistische partij realiseerde zich snel dat ze haar beleid moest diver¬
sifiëren. Ze vroeg aan het Poolse consulaat in België om de herdenkingsplechtigheid

die het consulaat op de Poolse militaire begraafplaats in Lommel organiseerde,

aantrekkelijker te maken. Het consulaat klopte aan bij de Belgisch-Poolse Vriendschapsorganisatie in Brussel. Die organisatie concentreerde zich op culturele samen¬

werking tussen België en de Poolse Volksrepubliek en onder haar leden bevonden

zich enkele van de invloedrijkste Belgische politici. De consul stelde voor om samen

met de vriendschapsvereniging een standbeeld voor de gesneuvelde divisiesoldaten
op de begraafplaats op te richten en hoopte zo de gewezen divisiesoldaten dichter

bij het Poolse consulaat te brengen.S5 De vriendschapsvereniging drukte vervolgens

een folder over de bevrijding van België geschreven door Fransciszek Skibinski, die
ook het verzoek bevatte om geld te doneren voor het op te richten standbeeld.56

Dat slechts tien procent van de waarde van het standbeeld betaald werd met geld

uit België en dat dat geld voor het grootste deel kwam van de stadsbesturen van
de bevrijde Belgische steden, toont aan dat ook deze actie niet succesvol was.57 De
Poolse regering bekostigde het grootste deel van het standbeeld.
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Niettemin had de actie twee indirecte gevolgen. Ten eerste geraakten leden van

de SPK geïnteresseerd in het initiatief, wat de Poolse geheime inlichtingendiensten
in staat stelde invloedrijkere agenten te ronselen onder de SPK-leden. Ten tweede

was het ook de eerste keer dat de stadsbesturen van de bevrijde gemeenten in

contact traden met het Poolse consulaat, wat leidde tot de oprichting van lokale

afdelingen van de Belgisch-Poolse vriendschapsvereniging in Gent en Willebroek.58
Die afdelingen trokken voornamelijk lokale politieke hoogwaardigheidsbekleders
aan die betrokken waren geweest in de sponsoring van het standbeeld. Dankzij

de familiebanden van de leden met gewezen divisiesoldaten konden de afdelingen

een achttal individuele gewezen divisiesoldaten aantrekken.59 De afdelingen ont¬
wikkelden culturele samenwerkingsprojecten met de Poolse Volksrepubliek, zoals

kunsttentoonstellingen en filmavonden. Hun werking werd intensiever toen zij
in de tweede helft van de jaren 1960 in contact kwamen met Mieczyslaw Moczar.

Toen Mieczystaw Moczar, een generaal uit het naoorlogse Poolse leger, in 1964

minister van Binnenlandse Zaken werd, won de oud-strijdersfractie binnen de com¬
munistische partij sterk aan invloed. Gewezen Poolse Thuislegerstrijders en gewezen

soldaten uit geallieerde eenheden waren in 1956 te jong en machteloos om echte poli¬
tieke invloed te kunnen uitoefenen. Maar in de jaren 1960 werd Mieczyslaw Moczar,

zelf een leider in het Poolse communistische verzet tegen de nazi’s, hun spreekbuis

en propageerde hij binnen de communistische doctrine een Pools nationalisme

geconcentreerd op patriottisme en militaire traditie. Een nauwere identificatie met
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De herdenking van de bevrijding van Ruiselede door de Eerste Poolse Pantserdivisie, in
september 2011 aan de Vredeskapel in Ruiselede. Van links naar rechts: Leo Kasparek
(zoon van Poolse oud-strijder), Martine Cmok (dochter van Pawel Cmok) met zoon Dylan
(achter haar), Simonne Begyn (echtgenote van Pawel Cmok), Pawel Cmok, Stefan Jezierski,
Nicole Bardzinski met vader Sylwester en echtgenoot Walter Claes (uiterst rechts).

Achteraan: Jos Stoffels en Jan Cornelissens, vicevoorzitter en voorzitter van het Verbond van
Poolse oud-strijders en veteranen van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek
in België. Vooraan: Firmin Verbeke (vriend van Poolse oud-strijders) en echtgenote Maria,

(archief Heemkundige Kring 'Oud Ruysselede')

patriottisme leidde ook tot nationaal-etnische exclusiviteit. De Poolse Volksrepu¬

bliek werd voorgesteld als een homogeen etnisch Poolse staat, ontstaan dankzij de

strijd van enkel Poolse soldaten tegen het fascisme - niet van Oekraïenssprekende,
Joodse of andere vooroorlogse Poolse staatsburgers.60 Omdat Moczar de steun van
Poolse geallieerde oud-strijders in het buitenland goed kon gebruiken, lanceerde hij

een nieuwe remigratiecampagne in samenwerking met de Vereniging van Strijders
voor Vrijheid en Democratie, de Poolse oud-strijdersbond (Zwi^zek Bojowników o
Wolnosc i Demokracj^, ZBoWiD), en met, opnieuw, de vereniging Polonia.61

Moczars initiatief kon slechts enkele Poolse migranten in België overtuigen

om naar de Poolse Volksrepubliek terug te keren. Onder hen bevond zich geen

enkele gewezen divisiesoldaat. Het lukte echter wel om door het apolitieke cordon

sanitaire van de gewezen divisiesoldaten te breken. Moczar gebruikte hiervoor een
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tweevoudige strategie. Hij engageerde enerzijds de ZBoWiD om contact op te nemen
met de Belgische SPK met de vraag of de SPK alle Poolse oud-strijders in België kon

verenigen en als spreekorgaan voor Poolse officiële instanties kon optreden. De

SPK organiseerde een vergadering waarop zowel een ZBoWiD-vertegenwoordiger

als de voorzitter van de Poolse Kolonie van Voormalige Militairen en Katholiek

Genootschap aanwezig waren. Waar de SPK twijfelde om de samenwerking met de
ZBoWiD aan te gaan, weigerde de Poolse Kolonie categoriek.62
Dankzij de hulp van de vereniging Polonia zagen twee nieuwe migrantenorganisa¬
ties het licht die gewezen divisiesoldaten wisten te verenigen. In 1967 ontstond het
Pools Olympisch Comité (Polski Komitet Olimpijski, PKO) in Wommelgem. Op het

eerste gezicht lijkt het alsof Polonia de amper vijftien leden van het comité enkel

wilde engageren om Poolse sportvedetten met valuta te helpen om deel te nemen

aan de Olympische Spelen. Uit de herinneringen van voormalige leden valt echter
op te maken dat gewezen divisiesoldaten via hun verenigingsengagement in het
comité gemobiliseerd werden om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden
van het Poolse consulaat op de Poolse militaire begraafplaats in Lommel en in de

Poolse Volksrepubliek.63 Het Poolse Olympische Comité organiseerde regelmatig

herdenkingsactiviteiten over de deelname van de Eerste Poolse Pantserdivisie aan de

bevrijding van België.64 De leden gingen in op het aanbod van Polonia om naar Polen
te reizen en namen er deel aan herdenkingsplechtigheden in oud-strijderskostuum.

Dat droeg bij tot de legitimering van Moczars beleid.65 Om die reis mogelijk te

maken schrapte Polonia een aantal voordelen die loyale procommunistische Poolse

migranten genoten. De klacht van de heer Galuszka van Quaregnon, een trouwe

aanhanger, geeft aan dat Polonia bewust gewezen divisiesoldaten favoriseerde.
Galuszka schreef in 1968 dat hij al 21 jaar lid was van de Poolse Centrale Nationale
Raad en er al zo lang van droomde om eens naar de Poolse Volksrepubliek te kun¬
nen reizen. Hem was een gratis plaatsje beloofd op een toeristische trip naar Polen,

maar Polonia had die later doorgegeven aan iemand die geen lid was.66

De tweede organisatie, het Comité van de Geallieerde Oud-strijdersfederatie in
Europa (Komitet Federacji Kombatantów Alianckich w Europie) werd opgericht met

de hulp van het Poolse consulaat om het bezoek van generaal Mieczyslaw Moczar

aan Gent in september 1968 voor te bereiden, naar aanleiding van de 24e verjaardag
van de bevrijding van de stad.67 In werkelijkheid bestond de organisatie enkel op

papier; ze telde precies dezelfde acht gewezen divisiesoldaten die lid waren van de
Belgisch-Poolse vriendschapsvereniging in Gent. Er werd een ingewikkeld samen¬
werkingsverband opgezet waarbij de Belgische landszetel in Brussel een postbus

bezat, maar geen enkel lid, en slechts de werking van één lokale afdeling in Gent
coördineerde.68 Het Comité van de Geallieerde Oud-strijdersfederatie werkte een

programma voor Moczars bezoek uit. Hij zou bijvoorbeeld ontvangen worden door
verschillende lokale besturen van steden die bevrijd waren door de Eerste Poolse

Pantserdivisie. Toen andere gewezen divisiesoldaten de affiche over het aankomend

bezoek in de Gentse straten zagen hangen, zetten ze een protestactie op. Samen met
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andere Poolse migrantenorganisaties schreven ze protestbrieven naar de Belgis<he
eerste minister, de Belgische minister van Binnenlandse en Buitenlandse Zakenen

de burgemeesters van alle steden die aan het einde van de Tweede Wereldoorog

door de Eerste Poolse Pantserdivisie bevrijd waren. Ze publiceerden ook opineartikels in de Belgische pers en in de Poolse migrantenpers.69 Poolse migranen

onderstreepten dat de Poolse Volksrepubliek troepen had geleverd voor de invasie
van Tsjecho-Slowakije tijdens de Praagse Lente en op die manier had bijgedragen

tot de onderdrukking van de Tsjecho-Slowaakse bevolking. Omdat minister Moc:ar
dat beleid ondersteunde, mocht hij volgens de activisten geen visum krijgen. 3e

Belgische regering ging in op dat verzoek. Het succes van de protestactie geeft san
dat de vereniging Polonia ondanks haar samenwerking met sommige geweien

divisiesoldaten, niet in staat was de gevoelens van de meerderheid te neutralisenn.

Een jaar later werd Moczar echter uitgenodigd door het Brusselse stadsbestuuren

het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken voor de 25e verjaardag van de

Bevrijding, en konden Poolse migrantenorganisaties zijn komst niet verhinderen70

Gewezen divisiesoldaten bleken invloed te kunnen uitoefenen op het lokale beleid 'an
de bevrijde steden, maar niet op het nationale niveau. Daar haalde de zachte insttek

van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Pierre Harmel (PSC) ten opzicite
van het communistische blok, ook bekend als de Harmeldoctrine, de bovenhanl.71

Men kan zich ook afvragen of de leden van het Pools Olympisch Comité en iet

Comité van de Geallieerde Oud-strijdersfederatie de politieke ideologie die hin

organisaties officieel uitdroegen, ook werkelijk zelf aanhingen, of dat ze er gewcon

voor kozen om goedkoper en gemakkelijker naar de Poolse Volksrepubliek te kumen

reizen. Toen ik de naturalisatiedossiers van de gewezen divisiesoldaten doornim

en hun naturalisatiegegevens vergeleek met hun lidmaatschap van verschilleide

migrantenorganisaties, kwam ik tot de vaststelling dat het Belgische burgerschap ten
gevoel van bescherming moet hebben gegeven aan de leden in migrantenorganisaies
die contacten onderhielden met het Poolse consulaat.72 De Belgische administntie

behandelde naturalisatieaanvragen van leden van organisaties die met het Podse
consulaat samenwerkten niet anders dan van de leden van niet-communistishe

organisaties, maar het is wel duidelijk dat de gewezen divisiesoldaten die acief
werden in procommunistische organisaties dat pas deden nadat ze het Bclgis he
burgerschap verkregen hadden. In tegenstelling tot wat het Poolse consulaat iet
uitschijnen in haar rapporten voor het Poolse ministerie van Buitenlandse Zalen,

werkte het dus voornamelijk samen met Belgische burgers.73
Mobilisatie vanuit België (1957-1970)

Die naturalisatiedossiers ontsloten ook dat gewezen divisiesoldaten in contact

waren gekomen met een Belgische organisatie die gewezen verzetsstrijders gnepeerde. In 1957 zond het Belgisch Patriottisch Comité van de stad Sint-Niklaamp
vraag van het Sint-Niklase stadsbestuur een groepsaanvraag tot naturalisatii in
voor twintig gewezen divisiesoldaten.74 Die groepsaanvraag had tot gevolg da de
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Op de Poolse militaire begraafplaats van Lommel staat een monument dat de Poolse
regering grotendeels financierde en dat met een vrachtwagen naar België werd gebracht,
(collectie Erfgoed Lommel)

Belgische administratie haar criteria aanpaste en alle gewezen divisiesoldaten een

vrijstelling van de registratiekosten voor de aanvraag gunde omdat ze het Belgische

vaderland gediend hadden. Daarvóór kwamen gewezen divisiesoldaten enkel in
aanmerking voor die vrijstelling als ze in het Duitse leger hadden gevochten (al

dan niet verplicht), vervolgens gedeserteerd waren en actief waren geweest in de

Belgische weerstand en daarna de Eerste Poolse Pantserdivisie hadden vervoegd
op haar tocht door België.75 Een lokale Belgische patriottische organisatie lobbyde

dus met succes voor een verbreding van de manier waarop de Belgische staat de
Tweede Wereldoorlog herdacht.

Om collectieve nationale identificatie te stimuleren, liet het narratief van oor

logsherinnering van de Belgische natiestaat Belgische inwoners geloven dat de hele
natie verzet had geboden tegen het naziregime. Belgische patriottische verenigingen
kregen aanvankelijk bijval voor hun verhaal over de oorlog, maar boetten op het

einde van de jaren 1950 aan populariteit in. De grootste Vlaamse politieke partij,

de Christelijke Volkspartij, uitte toen een narratief van oorlogsherinnering waarin
een meer vooraanstaande plaats toegedicht werd aan de repressie. Dat resulteerde
in een eerder impliciete vergoelijking van oorlogscollaboratie. Die houding volgde
uit de frustratie van de partij over de Koningskwestie en haar wens om de macht te

heroveren nadat de verkiezingen van 1957 haar naar de oppositie hadden verwezen.76
Een band tussen Vlaams katholicisme en herinnering aan collaboratie werd intenser

in de volgende decennia. Bijgevolg genoten Belgische patriottische organisaties vanaf

het einde van de jaren 1950 minder bijval en hielden zij zich daarom voornamelijk
bezig met het lobbyen voor hun eigen positie. En ook daarom vonden gewezen

divisiesoldaten altijd meer steun bij de lokale stadsbesturen dan bij die Belgische
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patriottische organisaties, hoewel enkel het Gentse stadsbestuur een stimulans tot
formele groepsvorming bood. Organisaties uit de Poolse Volksrepubliek en uit
Groot-Brittannië bleken meer invloed uit te oefenen op de gewezen divisiesoldaten

als het op formele groepsvorming aankwam.

Mobilisatie vanuit Groot-Brittannië (1956-1970)
In 1964 bezocht generaal Stanislaw Maczek België naar aanleiding van de 20e ver¬

jaardag van de Bevrijding. Hij stelde aan de bestaande verenigingen van Sint-Niklaas
en Gent voor om samen te smelten tot een Belgische zusterorganisatie van de First
Polish Armoured Division Association (Zwi^zek Kót Pierwszej Dywizji Pancernej),

die in het begin van de jaren 1960 was opgericht in Groot-Brittannië. In 1966 zag de

Vereniging van de Eerste Poolse Pantserdivisie-cirkel België het levenslicht onder het

voorzitterschap van Ryszard Euczak, een gewezen divisiesoldaat die ook een belang¬

rijke rol had gespeeld in de Poolse Kolonie van Voormalige Militairen en Katholiek

Genootschap.77 De nieuwe organisatie streefde ernaar om gewezen divisiesoldaten

te verzamelen en de bijdrage van de divisie aan de bevrijding van België zichtbaar
te maken.78 Geïnteresseerde gewezen divisiesoldaten dienden hun curriculum vitae
op te sturen naar het Poolse ministerie van Landsverdediging in ballingschap. Enkel
met het bewijs van dienst in de divisie op zak kon iemand lid worden. De meeste
leden schreven zich in kort na de oprichting van de organisatie. Een tweede golf aan

inschrijvingen volgde in 1972, toen de organisatie haar actieradius verbreedde tot
Nederland en zich omdoopte tot Cirkel Benelux. Er waren om en bij de 100 leden,

van wie er 70 uit België afkomstig waren.79 Dat maakte de Cirkel Benelux tot de

grootste vereniging van gewezen divisiesoldaten in België. Ze telde ook ongeveer

hetzelfde aantal ereleden. Het betrof Belgen die niet in de divisie gevochten had¬

den, maar de herdenking eraan een warm hart toedroegen. Verschillende van die
ereleden speelden een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen de Cirkel en de

lokale stadsbesturen over de financiering van de organisatie en over de oprichting

van herdenkingsmonumenten. Zo besloot een speciaal opgericht consortium van
bevrijde steden in 1967 een jaarlijkse subsidie toe te kennen aan de Cirkel.80

In de daaropvolgende jaren richtte de Cirkel in samenwerking met de stads¬

besturen 54 herdenkingsvoorwerpen op, waaronder standbeelden, straatnamen,

pleinen en herdenkingsborden.81 De herdenkingsvoorwerpen werden in de kijker
gezet tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden. De voorzitter van de Cirkel
Benelux motiveerde het belang van die herdenkingsplechtigheden als volgt: ‘Wij

hielden geen kerst- of paasfeesten, omdat wij te veel andere verplichtingen hadden.
Van het eerste weekend van september voor twee maanden aan een stuk zit mijn
vrouw alleen thuis op zondag. Dat is echt hard werk. Gedurende die periode werken

wij bijna alle dagen.’82 De voorzitter onderscheidde het werk van zijn Cirkel van dat
van de Poolse migrantenorganisaties actief in de mijnregio’s, waar de feestdagen

samen vieren altijd een belangrijke gebeurtenis was. Zijn Cirkel kwam niet samen
om plezier te maken, maar omdat de leden ‘verplichtingen’ hadden. Door de bij-
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drage aan herdenkingsplechtigheden trots ‘werk’ te noemen en aan te geven dat

het een opoffering met zich meebracht, onderlijnde hij de taak die de Cirkel dacht
te moeten vervullen.

Besluit

Aanvankelijk hielden de gewezen divisiesoldaten in België zich ver van de politieke
discussies die in Londen en Warschau plaatsvonden, omdat ze vreesden bij een

eventueel toekomstig conflict onder de wapens geroepen te worden. Daardoor

bleven de pogingen tot mobilisatie van de Poolse regering in ballingschap in het

Verenigd Koninkrijk en van infiltranten uit de Poolse Volksrepubliek vruchteloos. De
gewezen soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie ontmoetten elkaar informeel

in de steden die ze tijdens de oorlog hadden bevrijd of richtten formeel groepen op
als ze daarvoor steun kregen van hun lokaal stadsbestuur.

Het was pas na de dooi in 1956 dat transnationale mobilisatie zachtere vormen

aannam en in bepaalde gevallen tot contact leidde. Zo wisten vertegenwoordigers

van de Poolse autoriteiten samenwerkingsverbanden op te starten met een klein

aantal gewezen divisiesoldaten. Zij slaagden er slechts met mate in om hun visie op

de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog uit te dragen. Gewezen divisiesolda¬
ten bleken vooral geïnteresseerd uit pragmatisme: ze wilden op een zo eenvoudig

mogelijke manier hun familie in Polen bezoeken. De Britse overkoepelende oudstrijdersvereniging van gewezen divisiesoldaten was succesvoller in haar pogingen.

Zij wist het grootste aantal verenigde gewezen divisiesoldaten in België ertoe te
overhalen om via monumenten de bevrijding door de divisie in het landschap

zichtbaar te maken. Zo ontstond een internationaal (Atlantisch) herinneringsparcours aan de divisie en verwierf de Cirkel Benelux een aparte plaats in het Belgische
herinneringslandschap aan de Tweede Wereldoorlog. Contacten met Belgische

oud-strijders waren daarvoor niet (langer) nodig.

Deze bijdrage liet zien dat de dynamische groepsvorming en -werking van
migrantenorganisaties van gewezen divisiesoldaten in België beïnvloed werd door

mobilisatie vanuit Groot-Brittannië, de Poolse Volksrepubliek en België. Afhankelijk
van de mobilisatiestrategie, de overtuiging van de gewezen divisiesoldaten zelf en
de geopolitieke context, waren sommige instanties succesvoller dan anderen en

veranderden hun onderlinge machtsrelaties in de loop van de tijd. Een dergelijke

vaststelling druist in tegen het merendeel van eerdere onderzoeken, waarin Poolse
migrantenorganisaties beschouwd werden als statische entiteiten die enkel politiek
geëngageerd en uitsluitend op het thuisland gericht waren. Met de internationale
detente in de jaren 1970 deden zich nieuwe fundamentele veranderingen voor in

het organisatielandschap van gewezen divisiesoldaten in België, maar dat is stof
voor een andere bijdrage.83
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