
Historiek  van de Eerste Poolse Pantserdivisie 

Piet Van Bouchaute 

Ter afronding van mijn verhaal schets ik beknopt het ontstaan  en de 
historiek van deze befaamde Eerste Poolse Pantserdivisie. De latere 
generaal Stanislaw Maczek, anno 1892 geboren in Szczerzec, treedt na de 
Eerste Wereldoorlog toe tot het onafhankelijke Poolse leger. Hij wordt een 
voorbeeldig officier met een fascinatie voor gemotoriseerde infanterie en 
bewegingsoorlogen. In 1938 wordt hij aangesteld als hoofd van de 10de 
Poolse Cavaleriebrigade. 

Tijdens de invasie van Polen door nazi-Duitsland  in september 1939 
brengt zijn brigade tijdens haar terugtocht zware verliezen toe aan de 
Duitse troepen. De Russische inval in Polen op 17 september 1939 maakt 
verdere gevechten onmogelijk. Maczek  trekt via Hongarije naar Frankrijk, 
waar hij een nieuwe gemotoriseerde eenheid opricht binnen de Poolse 
strijdkrachten. Zijn compagnie boekt in mei 1940 verschillende 
overwinningen op het Duitse leger, onder meer in Champaubert, 
Montgivroux en Montbard. In de buurt van Dijon geraakt zijn brigade 
ingesloten.  

De nederlaag van Frankrijk noopt hem tot het besluit om aan de zijde van 
het Verenigd Koninkrijk voort te strijden. Na een avontuurlijke tocht via 
Marokko en Portugal komt hij met zijn manschappen op 21 september 
1940 aan in Groot-Brittannië. Maczek gaat de rangen versterken van de 
meer dan tienduizend Poolse soldaten, die instaan voor de bewaking van 
de Schotse kust. Door zijn doorzettingsvermogen en organisatietalent 
slaagt hij erin om een eerste Poolse Pantserdivisie op te richten, waarvan 
hij het bevel voert als generaal. 

Eind juli-begin augustus gaat zijn divisie samen met andere eenheden 
eveneens aan land op de Normandische kust. Tanks onder zijn leiding 
strijden mee tijdens de bloedige veldslag van Falaise, waarbij de Duitsers 
op een sluwe manier omsingeld worden. Tijdens deze helse en heroïsche 
strijd lijden de Polen grote verliezen. Volgens sommige geallieerde 



commandanten is verder strijden onmogelijk. Toch worden nieuwe Poolse 
manschappen ingezet, zodat de bevrijding van West-Europa voortgezet kan 
worden. ‘Priority for Poles’ wordt een bekende slogan bij de geallieerden, 
die blijk geeft van grote waardering voor de Poolse moed en zelfopoffering. 

Op 6 september 1944 overschrijden de geallieerde strijdkrachten de 
Belgische grens. De Eerste Poolse Pantserdivisie begint aan een glorieuze 
veroveringstocht van West- en Oost-Vlaanderen naar Antwerpen. Daarbij 
worden nog resterende Duitse achterhoedes onschadelijk gemaakt met een 
regelrechte guerillamethodiek. De lijst van door de Polen bevrijde Vlaamse 
gemeenten is indrukwekkend: Poperinge en Vlamertinge, Ieper, Roeselare, 
Tielt, Ruiselede, Aalter, Gent, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en 
Merksplas.  

Op 29 oktober 1944 is Breda na vier dagen belegering bevrijd. Maczek 
heeft aan zijn manschappen het uitdrukkelijke bevel om de stad niet te 
bombarderen. In november neemt de Eerste Poolse Pantserdivisie deel aan 
bloedige gevechten bij de Maasmonding en het bruggenhoofd van 
Moerdijk. Tijdens de winterperiode worden de Polen afgelost en naar hun 
winterkwartieren gestuurd.  

In Nederland vernemen de Poolse strijdkrachten dat Stalin, Churchill en 
Roosevelt in Jalta een akkoord hebben bereikt over de verdeling van het 
Poolse grondgebied. Deze boodschap brengt velen aan het twijfelen over 
de zin van hun engagement en inzet aan geallieerde zijde. Maczek 
verwoordt de onderhuidse spanning bij zijn soldaten op kernachtige wijze: 
“Een Poolse soldaat strijdt voor de vrijheid van iedereen, maar sterft enkel voor 
Polen.” 

In april 1945 neemt de Eerste Poolse Pantserdivisie nog deel aan de 
bevrijding van het oostelijk deel van Nederland. Op 12 april 1945 zijn 1728 
vrouwen die aan de Opstand van Warschau hebben deelgenomen, bevrijd 
uit het concentratiekamp van Oberlagen. Op 5 mei 1945 geeft de Duitse 
generaal Erich Straube zich in Bad Zwischenahn over aan generaal 
Stanislaw Maczek. 


