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Stellingen  
 

                                           behorende bij het proefschrift 

                Zonder vrees en zonder verwijt. Poolse militairen in West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog 

 
                                                     van Florian Huiskamp 

 
1. De Polen in de Tweede Wereldoorlog kunnen alleen begrepen worden, wanneer de invloed van de 

Wojna Bolszewicka en de ontwikkelingen in het interbellum in ogenschouw worden genomen. 
 

2. De hergroepering van de Polen in het westen, was gebaseerd op hun vertrouwen dat de westerse 
geallieerden de Poolse onafhankelijkheid zouden blijven respecteren. 

 
3. De verdeling van machtsinvloeden binnen Europa gebeurde niet in 1945, maar al in de loop van 

1943, toen de Sovjetinvloed toenam en het uitzicht op de toenmalige toekomstige Poolse 
soevereiniteit onder druk kwam te staan. 

 
4. De opdrachtgerichte commandovoering van de Polen maakte dat zij de Duitsers zonder vrees als 

geduchte tegenstanders bevochten, waardoor de negatieve kanten van de planmatige 
Angelsaksische aanpak in positieve zin werden beïnvloed. 

 
5. De opstelling van Sosabowski tijdens Market Garden leidde tot een botsing op militair niveau die door 

de Britten werd uitgebuit op politiek niveau en dient vanuit een cultureel perspectief te worden 
beschouwd. 

 
6. Montgomery’s rol als militair commandant wordt in de huidige geschiedschrijving nog steeds te veel 

overschat. 
 

7. Maczek’s naoorlogse situatie was positiever dan die van Sosabowski, door enerzijds de langere tijd 
die de eerstgenoemde in Nederland had doorgebracht en anderzijds door de negatief uitgelegde 
opstelling van laatstgenoemde door de Angelsaksen. 

 
8. Het eerherstel van Sosabowski dient gezien te worden als een brede erkenning van het ruime 

aandeel van de Poolse veteranen bij de bevrijding van Nederland. 
 

9. Ook in moderne conflicten, zoals in Uruzgan, vormden culturele overeenkomsten op militair gebied 
de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen bondgenoten. 

 
10. De basis van een militaire organisatie is de mens, maar toch voert de systematische benadering nog 

steeds de boventoon binnen het huidige defensieapparaat, waaraan diezelfde mens ondergeschikt 
is. 

 
11. Een vertaling van de Angelsaksische NAVO-doctrine leidt veelal tot verwarring onder Rijnlands 

georiënteerde militairen en is daarom vlees noch vis. 
 

12. Een auteur die voor een militair publiek schrijft dient er rekening mee te houden dat zijn 
pennenvrucht het juiste formaat heeft voor een militaire rugzak. 

 
 
 


