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Citaat Amerikaans generaal Dwight David Eisenhower (1890-1969),  

opperbevelhebber geallieerde strijdkrachten in Europe jdens de Tweede Wereldoorlog 

 

 “We zullen vrede krijgen, ook al moeten we ervoor vechten.” 

 

 

 

 

 

 

 

   

 D. Eisenhower. (Foto publiek domein) 
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Voorwoord 
 
Haast ontelbaar zijn de boeken, films en documen-

taires over de Tweede Wereldoorlog. Hierin worden de 
aanleiding tot het conflict en de krijgsverrich ngen tot 
in detail beschreven of verfilmd. Andere werken geven 
informa e over de levensloop van de toenmalige 
staatshoofden, regeringsleiders en poli ci. Hun beslis-
singen kunnen niet los gezien worden van de economi-
sche, sociale en demografische context waarin ze leef-
den.  

 
De opperbevelhebbers van de verschillende legers 

die toen tegenover elkaar stonden en hun militaire 
strategieën vormen eveneens het onderwerp van talrij-
ke naslagwerken. 

 
De levensomstandigheden en het lijden van de bur-

gerbevolking, werkweigeraars, poli eke gevangenen, 
verzetslieden en geviseerde bevolkingsgroepen zoals 
Joden, zigeuners of gehandicapten komen ook vandaag 
nog onder de aandacht. Dit meer dan terecht. De vele 
musea in binnen- en buitenland evenals de overblijfse-
len van wat ooit versterkte forten, internerings- of con-
centra ekampen waren, houden voor de hedendaagse 
jeugd de herinnering levende. Zich herinneren, weige-
ren te vergeten en de banalisering of ontkenning van 
de geschiedenis vermijden, betekent iedereen een 
kans geven opdat dit nooit meer gebeurt. In één van 
de meest woelige periodes uit de moderne geschiede-
nis vielen miljoenen militaire en burgerslachtoffers. 
Aan hen danken we onze huidige vrijheid. Een waarde 
die we in onze westerse samenleving als vanzelfspre-
kend vinden maar waarvoor velen in het verleden gro-
te offers hebben gebracht. Vandaag spreken onze 
voorouders nog vaak over twee periodes in hun leven: 
vóór en na de oorlog.  

 

Helaas is de mensheid niet in staat gebleken om 
lessen te trekken uit de geschiedenis. Afgelopen de-
cennia stelden we maar al te dikwijls vast dat haat en 
afgrijzen ten opzichte van mensen met een andere 
huidskleur, moedertaal of godsdiens ge overtuiging 
tot uitslui ng en spanningen leiden. Op ons eigen Eu-
ropees con nent leidde dit tussen 1991 en 1999 nog 
tot de Joegoslavische Burgeroorlog met andermaal 
excessen zoals genocide tot gevolg.  

 
Eveneens populair en soms nog zeer gevoelig lig-

gend zijn de historische werken over collabora e en 
repressie. Nieuwslezer, onderzoeksjournalist en televi-
siemaker Maurice De Wilde deed in de jaren 80 met 
zijn reeksen De Nieuwe Orde, De Tijd der Vergelding, 
Het Verzet, De Collabora e, De Verdachten, De 
Oos ronters en De Repressie heel wat stof opwaaien. 

Voor zijn baanbrekend werk kreeg hij in 1986 de tel 
doctor honoris causa van de Vrije Universiteit Brussel. 
Er bestaat heel wat literatuur over andere grote con-
flicten waarbij het huidige België of Belgische militai-
ren betrokken waren. Het begint met de Belgische on-
afhankelijkheidsstrijd in 1830, de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918), de Koreaanse Oorlog (1950-1953), de 
Congolese onafhankelijkheid (1960) en de Rwandese 
genocide (1994). 

 
De beroemde filmregisseur Steven Spielberg bracht 

kaskrakers uit met films zoals Schindlers’s List (1993) 
over de Jodenvervolging en Saving Private Ryan (1998) 
over de landing in Normandië op 6 juni 1944. In copro-
duc e met een andere Hollywood legende Tom Hanks 
maakte hij in 2001 de endelige televisieserie Band of 
Brothers. Hierin wordt de rol getoond in de oorlog van 
de Easy Company van het 506de Parachute Infantry 
Regiment van de 101ste US Airborne Division. De serie 
is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen 
Ambrose. Het verhaal begint met de training in Ameri-
ka voorafgaand aan de landing in Normandië en ein-
digt in het Adelaarsnest van Adolf Hitler in de Beierse 
Alpen in Berchtesgaden. 

 
Uitgerekend het traject van Normandië tot 

Berchtesgaden vormt ook voor een stukje het decor 
waarbij een aantal Zemstenaars anno 1945-1946 per-
soonlijk betrokken geraakten. Iedere mens is nu één-
maal een kind van zijn jd. Dit boek brengt het verhaal 
van enkele Zemstse jongens die rond de jaren twin g 
van vorige eeuw geboren werden. Hun jeugd werd ab-
rupt verstoord door de grote wereldbrand. Als soldaat 
belandden ze in een wereldoorlog die naar zijn einde 
liep. Ze maakten deel uit van de geallieerde beze ngs-
troepen in Duitsland in de periode 1945-1946. Ze ston-
den mee aan de bakermat van het huidige ééngemaak-
te Europa dat vrede kent en waarbij er geen plaats 
meer is voor de jarenlange vete en vijandschap tussen 
Frankrijk en Duitsland.  

 
Uit uitnodigingsbrieven daterend uit de periode 

1990-2000 in verband met talrijke legerreünies blijkt 
dat de ex-soldaten nog helemaal niets afwisten in wel-
ke gevechten jdens WO II hun overkoepelende leger-
eenheid concreet betrokken is geweest. Ze hadden iets 
horen vertellen over het Ardennenoffensief. Dit boek 
biedt antwoord op dit soort vragen.  

 
In tegenstelling tot de eerder in dit voorwoord ver-

melde boeken, TV programma’s en films waarin meer 
dan terecht de herinnering levende gehouden wordt 
aan allen die een ac eve rol speelden in de periode 
van 1940 tot 8 mei 1945, blijft de verdienste van de 
mensen vanaf april 1945 en de jaren nadien wat on-
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derbelicht. Dit boek wil die lacune opvangen en brengt 
ode aan de inzet van onze jongens.  

 
Na het beschrijven van een eerder algemeen onder-

werp volgt er vaak een terugkoppeling naar een lokale 
oorlogsgebeurtenis. Tussendoor staan een aantal uit-
spraken of quotes vermeld van poli ci of generaals uit 
de jaren 40. 

De Zemstenaars die hun legerdienst deden bij de 
Amerikaanse luchtmacht vanaf mei 1945 t/m mei 1946 
leverden elk op hun manier een waardevolle persoon-
lijke bijdrage aan de totstandkoming van een België en 
Europa zoals we dat nu kennen en waar het al bij al 
goed is om te leven. Wij zijn hen blijvend respect en 
grote dankbaarheid verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



————————————————————————————————————————————————————————— 
- 7 - 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

François De Craen, Zemst-Laar  
(4/9/1921- 1/7/1990)  

Leon De Coster, Weerde 
(°1/4/1921)  

Andre De Cree, Zemst-Bos 
(14/7/1921-23/4/2004)  

Rene Lauwers, Weerde 
(6/12/1921-21/5/2000)  

Fons Van Asch, Zemst 
(18/10/1920-11/3/2005)  

Hoofdstuk 1: Fotogalerij Zemstse luchtmachtsoldaten 

Jean Van Haesendonck, Weerde 
(7/12/1921-20/4/1956)  
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Jean Van Hese, Elewijt 
(23/4/1921-10/6/1966)  

Albert Van Releghem, Weerde  
(16/7/1918-16/9/2005)  

Louis Verrezen, Zemst 
(17/8/1921-6/6/1975  )  

Edmond Vleminckx, Zemst-Laar 
(17/10/1921-16/4/2007)  

Rene Pauwels, midden op de foto, Elewijt 
(20/7/1921-8/11/1998)  

Jan De Coninck, midden op de foto, Eppegem 
(28/9/1921-6/10/2004)  
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De onder de foto’s vermelde gemeentenamen zijn 
de plaatsen waar deze personen het langst verbleven. 
Sommigen zijn buiten de fusiegemeente Zemst gebo-
ren. Anderen woonden in verschillende Zemstse deel-
gemeenten. Alle foto’s zijn genomen in 1945-1946. 

Dit boek streeft geen honderd procent volledigheid 
na wat betreft de vermelding van alle Zemstenaars die 
ooit bij de Amerikaanse luchtmacht hun legerdienst 
vervulden tussen eind april 1945 en mei 1946. Het te-
rug vinden van familieleden, verhalen of foto’s is geen 
evidente zaak. Uiteindelijk werden er ongeveer 1.200 
Belgen opgeroepen voor de Amerikaanse luchtmacht. 
Omdat dienstaangelegenheden onder Amerikaans be-
vel vielen, heeft het Centrum voor Historische Docu-
menta e van de Krijgsmacht, Kwar er Koningin Elisa-
beth te Evere geen lijsten van de gezochte militairen. 
De namenlijsten die bestaan zijn het resultaat van re- 
uniebijeenkomsten van mensen die het des jds zelf 
allemaal hebben meegemaakt. Sommigen onder hen 
bezorgden hun informa e aan het legerarchief. Die 
lijsten waren ook terug te vinden bij familieleden van 
onder meer François De Craen en Albert Van Releghem 
of staan reeds le erlijk op het internet. Eén ex-soldaat 
schreef zonder resultaat zelfs ooit de Amerikaanse am-
bassade in België aan. 

 
In totaal werden uiteindelijk vijftien namen terug-

gevonden van luchtmachtsoldaten uit de fusiegemeen-
te Zemst. Van twaalf onder hen beschikten aanverwan-
ten over informa e en fotomateriaal. Enkel van Albert 
Pu emans uit Hofstade, Van Campenhout F. uit Elewijt 
en François Perremans uit Zemst-Bos bestaat geen be-
tekenisvol spoor meer. Albert Pu emans en zijn vrouw 
M.C. Mandelings, beiden geboren in 1921, zijn onder-
tussen overleden. Zij hadden geen kinderen. Weduwe 
Teresa De Neef van Louis Verrezen wist wel te vertel-
len dat Albert Pu emans goed bevriend was met haar 
echtgenoot en dat die man regelma g in hun bakkerij 
kwam. Iemand van OKRA Elewijt wist de geboorteda-
tum terug te vinden van dhr. Van Campenhout, toeval-
lig de enige naam waar de Heemkundige Kring de Sem-
se niet onmiddellijk iets over kon achterhalen. De 
dochter en de zoon van François Perremans bleken 
onbereikbaar te zijn. Omdat François echter een zeer 
goede legervriend was van Jan De Coninck wordt hij 
uitvoerig vermeld in het hoofdstuk over Jan. De lucht-
machteenheid of compagnie waarbij voornoemd duo 
behoorde kon niet achterhaald worden. Een erratum 
aan dit boek is mogelijk. Door het verhaal te brengen 
van twaalf Zemstenaars waarvan de legerervaringen 
wel samengesteld konden worden, wordt tevens hulde 
gebracht aan al hun lotgenoten.  

 
Nog een opvallende vaststelling. Uit het soldijboek-

je van Louis Verrezen blijkt dat hij legernummer  

P.Aé/1-857 had en het soldijboekje uit 1945 van Ed-
mond Vleminckx vermeldt voor hem P.Aé/1-856.  

 
De Zemstse soldaten maakten allemaal deel uit 

van de Amerikaanse 9th Air Force. De organisa e- en 
bevelstructuur zag er van laag naar hoog uit als volgt: 

1) Squadron: willekeurig aantal vliegtuigen 
2) Group: verzameling van 3 tot 4 squadrons 
3) Wing: verzameling van groups 
4) Command: bevel over de wings 
5) Air Force: bevel over de commands, er waren 

in totaal 16 Air Forces ac ef jdens WO II ver-
spreid over alle con nenten waar de VS be-
trokken was in de strijd 
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Hoofdstuk 2: Belgische legereenheden on-
der Amerikaans bevel  

 
 

1) Wat voorafging 
 
Een situa e waar militairen van een bepaald land 

onder het opperbevel komen van een vreemde mo-
gendheid en ingelijfd worden bij een buitenlands leger 
is eerder uitzonderlijk. Volgende paragrafen (De Wilde, 
1982) verklaren hoe het in België zover is kunnen ko-
men. 

 
Vóór de oorlog waren er al wrijvingen tussen koning 

Leopold III en zijn regering geleid door eerste minister 
Hubert Pierlot. De koning had liever een afgeslankte 
regering. Die zou idealiter bestaan uit provinciegouver-
neurs, een generaal, een hoge ambtenaar van het Mi-
nisterie voor Buitenlandse Zaken en enkele vooraan-
staanden uit de wetenschappelijke en economische 
wereld. Pierlot verschilde van mening met Leopold 
over de werking van de instellingen. De koning inter-
preteerde op le erlijke wijze zijn grondwe elijk recht 
om ministers te benoemen en te ontslaan.  

Meer dan eens 
berispte Leopold zijn 
ministers over de 
manier waarop Belgi-
sche regeringen on-
der druk van groeps- 
of par jbelangen ten 
val kwamen. Hij stel-
de als remedie de 
versterking van zijn 
eigen macht voor. 
Autoritaire opva n-
gen waren hem dus 
niet vreemd. Deze 
zienswijze en een 
steeds grotere greep 
van de koninklijke 
entourage op de be-
sluitvorming, leidde tot 
meerdere disputen 
met de ministers.  

Tijdens de Duitse 
inval in mei 1940 ontstond er een meningsverschil tus-
sen Leopold III en zijn regering over de vraag hoe Bel-
gië zijn verplich ngen tegenover Frankrijk en Groot-
Bri annië diende na te komen. De koning en een aan-
tal van zijn adviseurs vonden dat België enkel verplicht 
was zijn eigen grondgebied te verdedigen.  

 
De regering Pierlot meende dat de solidariteit met 

Frankrijk en Groot-Bri annië prioritair was en dat de 
strijd tegen Duitsland in elk geval verder moest gezet 
worden. Desnoods vanuit het buitenland. Pierlot slaag-
de er niet in om de koning te overtuigen mee naar 
Frankrijk te vluchten toen de capitula e van het Bel-
gisch leger na ach en dagen strijd onvermijdbaar 
bleek.  

 
2) Einde van de Achttiendaagse Veldtocht  

 
De breuk tussen regering en koning werd defini ef 

toen Pierlot op de dag van de Belgische capitula e op 
28 mei 1940, in een toespraak op de Franse radio, oor-
deelde dat de func e van staatshoofd niet kan worden 
uitgeoefend onder controle van een beze er. De vorst 
verkeerde dan volgens de zienswijze van de eerste mi-
nister in de “ jdelijke onmogelijkheid om te regeren” 
waardoor alle grondwe elijke macht voortaan wordt 
uitgeoefend door de regering. Leopold III bleef in La-
ken achter als krijgsgevangen opperbevelhebber van 
het Belgisch leger.  

Op zijn beurt beschouwde de koning Pierlot en zijn 
ministers niet langer meer als een volwaardige rege-
ring. Leopold overwoog jdens de beze ng zelfs de 

vorming van een nieu-
we regering met een 
andere eerste minister, 
een voornemen dat hij 
uiteindelijk niet verder 
concre seerde. Ener-
zijds omdat zijn juridi-
sche raadgevers dit 
afraadden en ander-
zijds om de Duitsers 
niet onnodig te provo-
ceren. Hij besloot om 
geen poli eke beslissin-
gen meer te nemen 
zolang er oorlogsver-
rich ngen plaatsvon-
den op Belgisch grond-
gebied.  

Het bevel tot capitula e op 
28 mei 1940 betekende een 
grondige verandering in het 
leven van heel wat landge-

noten. Vele Belgische soldaten waaronder de 31-jarige 
Fons Ceulemans uit Zemst-Laar waren met hun eenhe-
den op 28 mei teruggetrokken tot in Brugge. Daar wer-
den ze krijgsgevangen genomen door de Duitsers. Uit 
de hierna afgebeelde Personalkarte Kriegsgefangenen 
van het legerarchief te Evere blijkt dat er een gedetail-
leerde informa efiche werd bijgehouden per krijgsge-
vangene.  

Leopold III, midden op de foto, op 18 mei 1940 met minister van 
landsverdediging generaal Denis. (Foto publiek domein)  


