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opperbe elhebber geallieerde rijdkrach en in E rope jden de T eede Wereldoorlog

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

D Ei enho er (Foto publiek domein)
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Voor ijn baanbrekend erk kreeg hij in
de el
doc or honori ca a an de Vrije Uni er i ei Br el
Er be aa heel a li era r o er andere gro e con
flic en aarbij he h idige België of Belgi che mili ai
ren be rokken aren He begin me de Belgi che on
afhankelijkheid rijd in
de Eer e Wereldoorlog
de Koreaanse Oorlog
de
Congole e onafhankelijkheid
en de R ande e
genocide

Voorwoord
Haa on elbaar ijn de boeken film en doc men
aire o er de T eede Wereldoorlog Hierin orden de
aanleiding o he conflic en de krijg errich ngen o
in de ail be chre en of erfilmd Andere erken ge en
informa e o er de le en loop an de oenmalige
aa hoofden regering leider en poli ci H n be li
ingen k nnen nie lo ge ien orden an de economi
che ociale en demografi che con e
aarin e leef
den

De beroemde filmregi e r S e en Spielberg brach
ka kraker i me film oal Schindler Li
o er de Joden er olging en Sa ing Pri a e R an
o er de landing in Normandië op j ni
In copro
d c e me een andere Holl ood legende Tom Hank
maak e hij in
de endelige ele i ie erie Band of
Bro her Hierin ord de rol ge oond in de oorlog an
de Ea Compan an he
de Parach e Infan r
Regimen an de
e US Airborne Di i ion De erie
i geba eerd op he gelijknamige boek an S ephen
Ambro e He erhaal begin me de raining in Ameri
ka oorafgaand aan de landing in Normandië en ein
dig in he Adelaar ne an Adolf Hi ler in de Beier e
Alpen in Berch e gaden

De opperbe elhebber an de er chillende leger
die oen egeno er elkaar onden en h n mili aire
ra egieën ormen e eneen he onder erp an alrij
ke na lag erken
De le en om andigheden en he lijden an de b r
gerbe olking erk eigeraar poli eke ge angenen
er e lieden en ge i eerde be olking groepen oal
Joden ige ner of gehandicap en komen ook andaag
nog onder de aandach Di meer dan erech De ele
m ea in binnen- en b i enland e enal de o erblijf e
len an a ooi er erk e for en in ernering - of con
cen ra ekampen aren ho den oor de hedendaag e
je gd de herinnering le ende Zich herinneren eige
ren e erge en en de banali ering of on kenning an
de ge chiedeni ermijden be eken iedereen een
kan ge en opda di nooi meer gebe r In één an
de mee
oelige periode i de moderne ge chiede
ni ielen miljoenen mili aire en b rger lach offer
Aan hen danken e on e h idige rijheid Een aarde
die e in on e e er e amenle ing al an elf pre
kend inden maar aar oor elen in he erleden gro
e offer hebben gebrach Vandaag preken on e
ooro der nog aak o er ee periode in h n le en
óór en na de oorlog

Ui gerekend he
rajec
an Normandië o
Berch e gaden orm ook oor een
kje he decor
aarbij een aan al Zem enaar anno
per
oonlijk be rokken geraak en Iedere men i n één
maal een kind an ijn jd Di boek breng he erhaal
an enkele Zem e jongen die rond de jaren in g
an orige ee
geboren erden H n je gd erd ab
r p er oord door de gro e ereldbrand Al oldaa
belandden e in een ereldoorlog die naar ijn einde
liep Ze maak en deel i an de geallieerde be e ng
roepen in D i land in de periode
Ze on
den mee aan de bakerma an he h idige ééngemaak
e E ropa da rede ken en aarbij er geen plaa
meer i oor de jarenlange e e en ijand chap
en
Frankrijk en D i land

Helaa i de men heid nie in aa gebleken om
le en e rekken i de ge chiedeni Afgelopen de
cennia elden e maar al e dik ijl a da haa en
afgrij en en op ich e an men en me een andere
h id kle r moeder aal of god dien ge o er iging
o i l i ng en panningen leiden Op on eigen E
ropee con nen leidde di
en
en
nog
o de Joego la i che B rgeroorlog me andermaal
e ce en oal genocide o ge olg

Ui i nodiging brie en da erend i de periode
in verband met talrijke legerreünies blijkt
da de e - olda en nog helemaal nie af i en in el
ke ge ech en jden WO II h n o erkoepelende leger
eenheid concree be rokken i ge ee Ze hadden ie
horen er ellen o er he Ardennenoffen ief Di boek
bied an oord op di oor ragen

E eneen pop lair en om nog eer ge oelig lig
gend ijn de hi ori che erken o er collabora e en
repre ie Nie
le er onder oek jo rnali en ele i
iemaker Ma rice De Wilde deed in de jaren
me
ijn reek en De Nie e Orde De Tijd der Vergelding
He Ver e De Collabora e De Verdach en De
Oo ron er en De Repre ie heel a of op aaien

In egen elling o de eerder in di oor oord er
melde boeken TV programma en film aarin meer
dan erech de herinnering le ende geho den ord
aan allen die een ac e e rol peelden in de periode
an
o
mei
blijft de erdien e an de
men en anaf april
en de jaren nadien a on

- -

derbelich Di boek il die lac ne op angen en breng
ode aan de in e an on e jongen
Na he be chrij en an een eerder algemeen onder
erp olg er aak een er gkoppeling naar een lokale
oorlog gebe r eni T endoor aan een aan al i
praken of q o e ermeld an poli ci of generaal i
de jaren
De Zem enaar die h n legerdien deden bij de
Amerikaan e l ch mach anaf mei
m mei
le erden elk op h n manier een aarde olle per oon
lijke bijdrage aan de o andkoming an een België en
E ropa oal e da n kennen en aar he al bij al
goed i om e le en Wij ijn hen blij end re pec en
gro e dankbaarheid er ch ldigd
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Hoofdstuk : Fotogalerij Zemstse luchtmachtsoldaten
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P Aé had en he oldijboekje i
an Ed
mond Vleminck ermeld oor hem P Aé -

De onder de fo o ermelde gemeen enamen ijn
de plaa en aar de e per onen he lang erble en
Sommigen ijn b i en de f iegemeen e Zem gebo
ren Anderen oonden in er chillende Zem e deel
gemeen en Alle fo o ijn genomen in
-

De Zem e olda en maak en allemaal deel i
an de Amerikaan e h Air Force De organi a e- en
be el r c r ag er an laag naar hoog i al olg

Di boek reeft geen honderd procen olledigheid
na a be reft de ermelding an alle Zem enaar die
ooi bij de Amerikaan e l ch mach h n legerdien
er lden
en eind april
en mei
He e
r g inden an familieleden erhalen of fo o i geen
e iden e aak Ui eindelijk erden er onge eer
Belgen opgeroepen oor de Amerikaan e l ch mach
Omda dien aangelegenheden onder Amerikaan be
el ielen heeft he Cen r m oor Hi ori che Doc
men a e an de Krijg mach K ar er Koningin Eli a
be h e E ere geen lij en an de ge och e mili airen
De namenlij en die be aan ijn he re l aa an reniebijeenkom en an men en die he de jd elf
allemaal hebben meegemaak Sommigen onder hen
be orgden h n informa e aan he legerarchief Die
lij en aren ook er g e inden bij familieleden an
onder meer Françoi De Craen en Alber Van Releghem
of aan reed le erlijk op he in erne Eén e - oldaa
chreef onder re l aa elf ooi de Amerikaan e am
ba ade in België aan

Sq adron illeke rig aan al lieg igen
Gro p er ameling an o
q adron
Wing er ameling an gro p
Command be el o er de ing
Air Force be el o er de command er aren
in o aal
Air Force ac ef jden WO II er
preid o er alle con nen en aar de VS be
rokken a in de rijd

In o aal erden i eindelijk ijftien namen er g
ge onden an l ch mach olda en i de f iegemeen
e Zem Van aalf onder hen be chik en aan er an
en o er informa e en fo oma eriaal Enkel an Alber
P eman i Hof ade Van Campenho F i Ele ij
en Françoi Perreman i Zem -Bo be aa geen be
ekeni ol poor meer Alber P eman en ijn ro
M C Mandeling beiden geboren in
ijn onder
en o erleden Zij hadden geen kinderen Wed e
Tere a De Neef an Lo i Verre en i
el e er el
len da Alber P eman goed be riend a me haar
ech genoo en da die man regelma g in h n bakkerij
k am Iemand an OKRA Ele ij i de geboor eda
m er g e inden an dhr Van Campenho
oe al
lig de enige naam aar de Heemk ndige Kring de Sem
e nie onmiddellijk ie o er kon ach erhalen De
doch er en de oon an Françoi Perreman bleken
onbereikbaar e ijn Omda Françoi ech er een eer
goede leger riend a an Jan De Coninck ord hij
i oerig ermeld in he hoofd k o er Jan De l ch
mach eenheid of compagnie aarbij oornoemd d o
behoorde kon nie ach erhaald orden Een erra m
aan di boek i mogelijk Door he erhaal e brengen
an
aalf Zem enaar
aar an de legerer aringen
el amenge eld konden orden ord e en h lde
gebrach aan al h n lo geno en

je

Nog een op allende a elling Ui he oldijboek
an Lo i Verre en blijk da hij legern mmer

- -

Hoofdstuk : Belgische legereenheden onder Amerikaans bevel

Frankrijk en Groo -Bri annië priori air a en da de
rijd egen D i land in elk ge al erder moe ge e
orden De nood an i he b i enland Pierlo laag
de er nie in om de koning e o er igen mee naar
Frankrijk e l ch en oen de capi la e an he Bel
gi ch leger na ach en dagen rijd on ermijdbaar
bleek

1) Wat voorafging
Een i a e aar mili airen an een bepaald land
onder he opperbe el komen an een reemde mo
gendheid en ingelijfd orden bij een b i enland leger
i eerder i onderlijk Volgende paragrafen De Wilde
verklaren hoe het in België zover is kunnen ko
men

2) Einde van de Achttiendaagse Veldtocht
De bre k
en regering en koning erd defini ef
oen Pierlo op de dag an de Belgi che capi la e op
mei
in een toespraak op de Franse radio oor
deelde da de f nc e an aa hoofd nie kan orden
i geoefend onder con role an een be e er De or
erkeerde dan olgen de ien ij e an de eer e mi
ni er in de jdelijke onmogelijkheid om e regeren
aardoor alle grond e elijke mach oor aan ord
i geoefend door de regering Leopold III bleef in La
ken ach er al krijg ge angen opperbe elhebber an
he Belgi ch leger

Vóór de oorlog aren er al rij ingen
en koning
Leopold III en ijn regering geleid door eer e mini er
H ber Pierlo De koning had lie er een afge lank e
regering Die o ideali er be aan i pro inciego er
ne r een generaal een hoge amb enaar an he Mi
ni erie oor B i enland e Zaken en enkele ooraan
aanden i de e en chappelijke en economi che
ereld Pierlo er childe an mening me Leopold
o er de erking an de in ellingen De koning in er
pre eerde op le erlijke ij e ijn grond e elijk rech
om mini er e benoemen en e on laan
Meer dan een
beri p e Leopold ijn
mini er
o er de
manier aarop Belgi
che regeringen on
der dr k an groep of par jbelangen en
al k amen Hij el
de al remedie de
er erking an ijn
eigen mach
oor
A ori aire op a n
gen aren hem d
nie
reemd De e
ien ij e en een
eed gro ere greep
an de koninklijke
en o rage op de be
l i orming leidde o
meerdere
di p en
me de mini er

Op ijn be r be cho de de koning Pierlo en ijn
mini er nie langer meer al een ol aardige rege
ring Leopold o er oog jden de be e ng elf de
orming an een nie
e regering me een
andere eer e mini er
een oornemen da hij
i eindelijk nie erder
concre eerde Ener
ijd omda ijn j ridi
che raadge er
di
afraadden en ander
ijd om de D i er
nie onnodig e pro o
ceren Hij be loo om
geen poli eke be li in
gen meer e nemen
olang er oorlog er
rich ngen plaa on
den op Belgi ch grond
gebied

Leopold III midden op de fo o op mei
me mini er an
land erdediging generaal Deni (Foto publiek domein)

He be el o capi la e op
mei
betekende een
grondige erandering in he
le en an heel a landge
no en Vele Belgi che olda en aaronder de -jarige
Fon Ce leman i Zem -Laar aren me h n eenhe
den op mei er gge rokken o in Br gge Daar er
den e krijg ge angen genomen door de D i er Ui
de hierna afgebeelde Per onalkar e Krieg gefangenen
an he legerarchief e E ere blijk da er een gede ail
leerde informa efiche erd bijgeho den per krijg ge
angene

Tijden de D i e
in al in mei
on ond er een mening er chil
en Leopold III en ijn regering o er de raag hoe Bel
gië ijn erplich ngen egeno er Frankrijk en Groo Bri annië diende na e komen De koning en een aan
al an ijn ad i e r onden da België enkel erplich
a ijn eigen grondgebied e erdedigen
De regering Pierlo meende da de olidari ei me

-

-

