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S INT-BARBARA

Beste vrienden

Ter gelegenheid van het Sj-nt-Barbarafeest organiseert
de GROEP DUIKERS-ONTMIJNERS van de ZEEMACHT een maaltijd gevolgd
door een bal.

U, ONTMIJNERS, DUIKERS-ONTMIJNERS' DUIKERS EN
oudgedienden of buitenlanders behorende tot een van die
specialiteiten, bent uitgenodigd evenals Uw echtqenote of
ver I oofde

]-. PROGRAM}IA

P I aats SPARRENDU IN COPMANLAAN 2 B 420 DE }IAAN
07 Dec 90
l-9.30 ontvangst
20.30 maaltijC : Ii{onegaskisc}re tornaat

Datum

Kerve I soep
Geroosterd tussenribstuk
Hote 1 mee s terboter
Frieten
Fruit of taart

Drank naar keuze, niet lnbegrepen.
Kledij : Stadskleciij.

2. DEELNAME IN DE ONKOSTEN

De inschrijvingen worden eind november afgesloten.
Prijs per persoon z 700 Bfr, tê storten op rek. nr. :

DAS-ZM 001--0753273-47 .
Referentie : St.-Barbarafeest.

3. OVERNACHTING

Mogelijkheid tot overnachting ter plaatse (1100 plaatsen).
Waarom geen twee vliegen in een klap slaan en een aangrename
avond met vrj-enden doorbrenqen en een WE aan zee met de
familie. De overnachtinq geeft recht tot gebruik van de
sportaccomodaties ter plaatse.

Tarief : Overnacht. : Ontb. : Middagm. : Avondm. : Vol Pen.

Kind.:85:85:235r2202625
't) i .LL J. .

4. RESERVATIE

Gelieve contact op te nemen met het onthaal van SPARRENDUIN.
SchrifteLiik : COPMANLAAN 2 8420 DE HAAN.
TéTéEofisaF: 059 123 .32.70 ' 059 / 23 .32.71- of 059 / 23.58. Bs.

Voor het comité
VERVENNE J.

Uur
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DE HAAN aan Z'ee, tussen Oostencle en Blankenberge.

Gemakkelijk te bereiken

* Met de trein tot in Oostenc.le of Blanl<enberge, daar:na met de
kusttram tot in DE HAAN.

* It{et rle auto vanuit het }:innen lanc1 ,
A lC afrit nr. 6 Ja,bh;eke, richting
Oostende via cle kustl+eq lI 3L7.

via de autosnelweg n 4t
DE HAAII vo 1 qen , va nr: i t

Fr-._

/ \

.brugge

059 123.32.7A
{3 lijnen)

\
Antwerperi \
Gent
Brussel

SPORT IN SPARRTII\TDUTTJ Tel

3 tennisvelden
3 squashtr:rreinen
ping-pongtafe I s
4 automat"ische bowlingbanen met computerpuntentelli
l- ovcrclekt zwernbad + plc,eterbad
l- erkenCe competitie-rni ni-çyol fbaan
2 petp.nque-banen
2. vol l eyba 1ve 1<ien

ncf

Blankenberge

Wenduine

-t-.--_

€ro$
\
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HERDENKING AAN HET NATIONAAL MONUMENT TE STAVELOT

OP ZONDAG 2 SEPTE},IBER 19 9 O

Voor de 37ste maal gingen oude en jonge ontmijners naar
STAVELOT teneinde hulde te brengen aan hun gesneuvelde kameraden.
Het werd een hartverwarmend weerzien in het stadhuis \^raar we door
de plaatselijke gemeenteraad werden ontvangen.

hle danken Pol Toussaint, voorzitter van de sectie West-
Vlaanderen, en zijn vrouvir voor hun bijzondere inspanning om met
hun leden tijdig op de religieuze plechtigheid aan te komen.

Zoals naar gewoonte vond de meeting plaats op het plein voor
het stadhuis waar al1erlei prominenten aanweziçr waren. Kolonel
BERTIN, onze Nationale Voorzitter, Majoor JAMBE, de korpsoverste
van de Ontmijningsdienst van de Landmacht verqezeld door een
talrijke afvaardiging van zl-jn eenheid. Verder waren er ook Kolonel
DOYE, oud-korpscommandant, mevrouw GEORGE, weduwe van onze oud
Voorzitter, mevrouw SEVRIN, onze meter, mevrouw DAUTEL, weduwe
van een oud-korpsoverste, mevrouw Ozer, weduwe van een oud-
schepen van Openbare Werken een afvaardiging van de Wing DUREN,
de heer ALFF, Yoorzitter van de verbroedering van de 3de Genie,
sectie VERVIERS. Enkele leden van de Sectie Luik !ùaren
verontschuldigd : mevrouw Richard Joris en de heer Henri Marchal.

De koninklijke harmonie "LTEMULATION" verleende als naar
gewoonte haar medewerking voor het welslagen van deze dag. ZL) waren
het die de stoet naar de kerk leidden, verqezeld door allerlei
vaandels van patriotistische organisaties, met voor de eerste
maal het vaandel van de kring "Le Briscard", gedragen door
Lambert Lecomte, oud-ontmijner. Verder gingen de gemeenteraad,
het bestuur van de Verbroedering en talrijke deelnemers mee met
de stoet.

De Heilige Eucharj-stieviering werd voorgegaan door abt
Bernard Pousgiens. Het geheel werd opgeluisterd door het
parochiaal koor, bijgestaan door Dhrs. Michel Malpas en Raymond
Ir{icha. Zij vertolkten er op orgel en viool een uittreksel uit een
sonate van Haendel gevolgd door "Auprès de toi" van Johann
Sebastian Bach.

tla de H. Mis begaf de stoet zich naar de gedenksteen voor de
oorlogsslachtoffers van STAVELOT alwaar bloemen werden neergelegd
door Burgemeester Monville en Kolonel Bertin. Ondertussen speelde
de harmonie "Au Champs" gvolgd door de Brabançonne.

Onder muzikale begeleiding vertrok de stoet naar het
Nationaal Monument van de Ontmijners. De autoriteiten betuigden
er eerbied terwij I de Harmonie het qebeuren opluisterde met de
"Mars van de Ontmijners". Majoor JAMBE sprak <laarna enkele
woorden tot de menigte :

"45 jaar nadat de ontmijners van de drie machten de
traditie van de ontmijning begonnen, is de oorlogt voor hen
nog steecls niet afgelopen.



Dagelijks ontmantelen ze nog conventionele munitie
sabotagetuigenr ên dit rnet risico voor het eigen 1even."

en

Daarna bracht cle ireer PRIGIJON,
en CRA]3trnLS het dodenâppe I , wa t
ontÏ:oerinq werC c{evoLgrl .

.sannen rnet Ce heren LALLE|4;IND
door rle toehoorders ,net

Nadien werclen bloemen neerEelegcl c,loor <1e voorzitter yan Ce
Verbroerlring, rJe l<orpscommandant van de Ontmijninqsclienst, de
J<orpsoverste van cle Wing DUREN en door Dhr Robert Rainotte, ere-
wachtmeester van de Verbroedering. Nael j en weerklonk de ,'LAST
POST" en het "VADERLANDSLIED". De ontbranciing van rookpotten in
ile kleuren van de stad Stavelot kon rloor het slechte weer niet
cioorqaan.

Bij de terugkomst op het stadhuis vrercl de aanv,'ezigen nog eenreceptie aan,Teboclen cloor cle gemeenteraacj.

Kolonel BERTTN beclankte nogmaal s Dhr Michel l..,lalpas voor cle
zonclere bijdrage van zijn formatie tot het r.rels1aqen van rlezebij

11a c1

De
,âpcriticr

Il': Ce receptLezaal richtten {ie
van ce veri,:roecl.e.rinl enke I e l,Joorclen

bur:qenleester nn de voorzi.Lter
tot Ce a ânwez,i?en .

Bu rgene e s t"e r
r:it.

norl i ç de itiââ rna cl e a anwe z i"ryen op he t

Aan cie t-radj-tionele maaltijd namen 92 personen <lee1.
Burgenreester lnlonville, scirepen Lemaire en F{evr. Ozer <leclen ons Ceeer aan het banlcet bij te ;-onen.

Nariien brachten enkele Ieden van cle Ver'rrroeclering een i;ezoekâan ':1e ourle abdi.j van Stavelot waarin zich het museum oveï' hetcircuit vân Francorchamps en het :nusellrn voor reliçyieuze kunst
bevi nCen.
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ALLERLE I

Sol idariteitsfonds GEORGES E

Dit fonds is opgericht om onmiddellijke tussenkomst bij
ongeval in ontmijningsopdracht toe te 1aten.

De modaliteiten van deze tussenkomsten zullen worden bepaald
door een bijzonder statuut als aanhangsel aan ons statuut en
zullen u op onze eerstvolgende Algemene Vergadering ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Eén zaak staat al vast : met Uw geldelijke bijdraqe kan U

terecht op volgend rekeningnummer

VERBROEDERING DER ONTMIJNERS :
SOLIDARITEITSFONDS "GEORGES E" 3

1_45-80 44A00-43 :
TERVUREN :
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DE SECTIE BRABANT

Ein<lelijk hebben hle een nieuw lokaal gevonr,îen voor onze
rnaandelijkse vergadrinqen. Vanaf nlr zul len die plaats hebben cle
eerste ivoensdaq van cle maanrJ. Onze eerstvolqen<1e vergaclering
]rer:ft clus plaats r:p r,uoensdag 07 november L99A om 15.30 Hr.

Het nieuwe lokaal : "La i.laison cles Ai1es"
I.?iontoyerstraat l-
l-040 Brussel

Dit i-s de straat tussen dr: Belliard- en de Luxemburqstraat en
nr. I bevindt zich tegen de kleine ring. De bar i:evinclt zich op
cle eers;te verdiepinq, doch er is wel een lift ctie u zo hoorl
i.:rengit.

Sint-Barbara

Ook ons St. -Babaraf eest zal i:laatsvj-nc-1sn in 'rLâ i.,laison des
Ailes" en {iit op zater<iag 1-5 december 1.990.

Sanienkomst vc)or het aperitief om 1,2 I-Ir in ,le bar op tle
eerste ver<liepirrg. Rr kan worrlen gekozen ui.t witte, rode of roze
wijnl i{toêzêL 1 cassis, I"lartini-, Porto, Sherry, bier of fruitsap
zoncler alcohol.

Het mitlrlagrnaal is voarzj_en rond 13.00 Hr in de eetzaal.
Op ï:et rirenu staan . * St. -Jacobsschelpen natuur* PavÊ: rle boeuf a Ie crÈne, a,ef-la,mbeerd in

armagnae
* Bavarois met aarrJheien* !^Iijnen: - l- qlas Edelnwieker

Alsace AOC MO
3 çt1az,en Cirateau peychaud

Premières eotes de Bourq
AOC i'tdc

Tevens is er een tonbola voorzien waar:in el: 4én prijs te winnen
is.

Na afloop van het mirldagmaal volqt er: rioffie in de bar.
De prijs voor dit alles l:edraagt 95C Bfr.
ur+ inschrijvingen i,.rorrlen vcrv,'âc'rrt rloor nicldel vanoverschrijvincl op het nr. 000-C8I7353-31 van cte

verr>roerJeri nr; cler ont;ni j ners van RelgI
Sectie Bralrant
22 T,i vingstone l aan
3080 ?ervuren.

en r'lit uiterlijk tegen 05 deceinber LggT.

ile:t spreekt voor zich clat leclen van andere secties eveneens
vArr harte well<on zi;n.
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HESINNERINGEN EN ANECDOTES VAN EEN OUD-ONTMIJNER (vervolq 4)

Ik $ras in het bezit van een Amerikaans karabijn Punt 30 î
een uitermate licht Amerikaans wapen voorzien van een lader met
15 patronen.

Op een dag joegen mijn mannen in Bosse-Bodeux, terwijl ze in
het sprokkelhout naar obussen aan het zoeken warenr €€n vette
haas op de vlucht. Ik schouderde mijn geweer, vuurde, maar te
laat, de haas was verdwenen. Nu was er in ons team een Vlaamse
korporaal, François Melsr ê€n toffe kerel en een vurig liefhebber
van wedrennen. Hij liep op kop, op zoek naar het gewonde dier. In
looppas votqde hij de bloedsporen van de haas en meer dan honderd
meter verder trof hij het uitgeputte dier aan. Fier over zijn
ontdekking keerde hij naar ons terug, mijn slachtoffer fier boven
zijn hoofd zwaaiende.

Hij realiseerde zich echter niet dat op die manier het bloed
van het dode dier op z|jn gezicht terecht kwam. Het resultaat was
dan ook dat François er als de laatste der Mohikanen uitzag.

*******************************

Hetzelfde karabijn heeft me ook eens lefijk parten gespeelti.
Op een zekere dag werd ik door Mevrouw de barones Gendebj-en
uitgenodigd om op everzwijnen te jagen. In de bossen van
Noirfontaine lagen we in de sneeuw op de loer te wachten tot er
een everzwijn te voorschijn kwam.

De boswachter had me beloofd dat hij de eer om het dier te
doden aan mij zov laten. Op 75 meter wou ik mijn gehreer a1
schouderen, maar de boswachter hield me teqen. Op 50 meter wou ik
opnieuw aanleggen en weer hield hij me tegen t zo ook op 30 meter.
Ik werd nu toch stilaan ongeduldig omdat mijn tegenstander toch
van aanzienlijk formaat was. Op 15 meter gaf de boswachter me
eindelijk de toestemming om mijn gang te gaan.

Ik mikte heel zorgvuldig, maar toch slaagde ik er niet in de
clikhuid zwaar te verwonden. Het gevolg was dat het everzwijn
recht op mij af stormde waardoor mijn oorspronkelijk ongeduld aI
vlug in panische angst werd omqezet

Juist op dat ogenblik zette de boswachter zich voor
wilde beest om het een kogel tussen de ogen te jagen.

het

De wonde die ik bij het dier veroorzaakt had was ronduit een
lachertje i een onderhuidse schaafwonde.

Ik was vernederd omdat de boswachter
met :'ni j n pro j ectie len nooit een groot stuk
Bovendien had ik ononnstotelijk bewezen dat
geweest.

mll
wi 1d
ik

verzekerde dat ik
zou kunnen doden.

ook enorm bang was

Een oplossing voor mijn probleem bleef echter niet lang uit.
De volqede dag gaf de boswachter me enkele dum-dum kogels en die
maakten andere gaatjes !

****************************



B.

Op eetr,lag lokte Antoj-ne Cheveau, de vrolijke kwant van onz,e
bencle, zoncler het te -vreten, moeil i jkheclen uit bi j de irazin van
het hotel te Tr:ois-Ponts waatî we verl:1even.

Te.ll<ens als ze ons bedi-enrle wenstc de
sr,:rveerster ons ttBone apetertt. Ze ?Jâs van
T-râur,r"ê1i jks een woorC Frans. I{et logische gevolg
ze niet "Bon appétj.t" i.lon zeqgen.

van zç>ô,ra ik âenj.*''.,Jain te1efoneercle
hern va i-l ni i j n t*e s te nrl op rie hooqt e
;ïilak,te rri j rret rr'i j 6len ;r f sl?lîaaJ< voor rle
-i-l'i Jir:,:{rn. ojr ilc:b onrlerl-louri w,as ik z.e
st-,.lirtv{'r- }tr*f f i ;'r,rÊrt rJ j e ik van ach ter rîe
Gt:Orr r]*t het Êr v{)or nij ,?rt:esLant niet

hlrpso
s-prai<

cok ria t

i-li narr Gerteraal Sev in oiTî

te hrenqen . Onrniclcle l l ij l<

vo1çr,:ncJe rTai on l-1..,3û ITr:
l{ njet iianî,r(}Zir: ,ïA,.it: ,:le
'iettr op l<.on vângen irJezerl
al te rooskleuricr uitzatr.

iïae 1ti j rf en vee 1

ile i nstruct ies
wt)rrjt vejrvolrrd...

jonqe
iiupÉrn en

',n,'â S da ri

Op een zel<ere rlag rerl i.ceercle onze vr:ol i jke l<"":ant op iraar
trar?itionele "Bone ar"peter" met "Quant ti vou" (j n het Frans
"Cuan<r' t u veux" ) . FIet meis je '':râs qelntrigeer<l en qi nr; aan Ce
r-razin (i'c vertalin,j vraiJen. Dj,e rvas ui t-ersi qeërtler* en u;eiqerde
haer een genast antwoord te geven. I{oe moest ze inrners aân dat
jrrffrouwtje ver}llaren riat haar rnanier om iemanC "Bon aop-:t-it" te
wensen een uitnociiging tot schuin qestoei wes.

*******************************

Ide verlaten ,le reqio en trekken naar rJe Duitse qrens, naar
!Jyna:.tten on precies te zi jn. In rjie ti jd werclen \./e er irâc-rr
l-,oel t jes ontvangen. De over:1ang l.,on op zi.jn minst nar}<ant .,Jorden
qenoencl. t.ia een ver'rli j f van enkel e r-laqen ti j Ce ini'oners
klaagCen cle iïAnrlen van mijn team niet- allen over rle kwaliteit
rnaar ook over de kwant-iteit van het eten riat hen v;erd
vof)rîflschoLclrj. lia contact o?genomen te hr:bben met cle
l"rurqe,rnecster l:eloofcle rlir-', vreliswaar op .".,reinig overtui:ien,.1e:
vijzr:, naâr Eewetr:n te hanclelerr.

Toc:n er 13 rlaqen lat-er nog niets veranrler.l vrns br:sloot i1( orn
vanaf nu c'e instrueties Cie in rlie tj-j.l vân kracht ii;aren en
t"aarbi j e1l<e vorin van ont,qi j ni ng verboc]en inââr rie onmidclel l i jke.
ontoloffinq t-er pla.:tse verplicht. r.vâsr t-ot-- in r-le 1<leinste rleLails
tt>e t-e ?assen. En inclç;dn;ç] de react"ie bleef niet r:it. T'..'ee
a.:renten vân Ce r;ri qarle van Eupen, beqeleirl door m;lloor V,. ,
'--,'1,'].?L.qr)1. j jr,. coi-n:il;lnd,1 nh, liv,ramr:n ilr-: op <1 e nlaijts van i:{:)
ilerl<zaanltr:dern op;roeken r:rrlt- het verzor.l< lrcn onnidri,:11i jk t-c
i;i1Ien volgen. ).'tcb- cc-rn t,ram die de t-'",,'(:e tlaatsen ;"net elkaar
rzerbond legden we iret t-rajrlct af. De kaart.jeskni.prler';+ou m-ijn rit
biil:a1r,:n, lçat jk;:.,ertinent '.vr:j,rjerde. "llanu I'iilit-ari".,r'ercJ il< nitar
;ret bttre;tLl van ;le nlaatsel ijkr: conmanrJant qei:raclrt '.ç'âêr j.l<

ronrlttit af gesûâlrr.i(l lrerrl en l:ovendien rnet sancties l>edreigrl.
FIij verweet- me daL ih hoegenamrJ geen rel<eninq hielc.! rnet Ce

bi j zonc-iere pril<l<<,:1'!raarire j-d van Ce in'.roners van riit qrensgebiecl.
Aargezi en hi j meh een Duitse getrouwrl was r,rerri hi j verond.erstelC
<le rnental it.eit" van die rnensen te begri j;ren, Ik vroeg orn vervoer
zt:clat ik naar het kr.,'artier terrrg kon keren en rni;n verzoek werrL
zoncler aI t-e veeI pr:obleinen ingewi1iqrl.

I'iet gevolg ;'/âs Cat vanF <le volqe-nrJe tiacl rie
l.reber verzorl(1 rrr.-tren en rlat _i-k afz.aq van
bet-ref fende het cntmi jninqsverl-ror1.
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DE SLAG VAN STAVELOT

- December L9 44 -

VOORSTELLING

Het is praktisch onmogelijk om cle sl
detail te beschrijven. Oorzaak daarvan zijn

de extreme complexiteit van de
vijand i een complexiteit die
verwarring leidt,

- de afrveziclheid van
bewer i ng€n ,

- de verschi 1 I ende
nauwkeurigheid t
qe schr i ften .

getuigen of

Serge Fontaine

ag van Stave I of in
a
a

verplaatsingen van de
vaak tot hope loze

hun tegenst.rijdiqe

vers j-es en het gebrek aan
z.oniet aan fantasie van de

Nochtans, ondanks het onvermijdelijke risico fouten te
begaan, dwingt mijn dorst naar kennis van zaken er mij toe, een
samenvatting van de militaire gebeurtenissen van december L944 te
Stavelot te maken. Ik preciseer : militaire gebeurtenissen omdat
ik me in het verloop van ciit essai niet zal toespitsen op het
veelvuldiqe en oneindige lijden van de inwoners, de afpersingen,
aanslagen en moorden. Nj-et dat die zaken te venvaarlozen zijn î
ik ben inCerclaad van mening dat mensenlevens veel belangrijker
zijn, maar het drama dat de bevolking heeft rnoeten doorstaan is
al tot in het kleinste detail verhaald, veel vollediger dan ik
dat zou kunnen (zLe L. Lombard : Stavelot, Cité Hérolque et
Martyre, rle kranten "L'Annonce" van april L945, Commission des
Crimes de guerre, enz.). Bovendien heb ik het aI clikwijls
meegemaakt dat mijn gesprekspartners de tranen in de ogen kregen
zodat het mij niet aangewezen lijkt, al dit smart weer op te
rakelen door a1 die pijnlijke herinneringen te gedetailleerd ter
sprake te brengen.

Dit relaas is gebaseercl op :

een heel omvangrijke enquëte gerlaan te Stavelot en omgeving en
waarvoor ik mijn getuigen, correspondenten en allen <lie mij
daarbij hebben geholpen zeer dankbaar ben.,
het "After Action Report" en c1e "History" van bijna alle US-
eenheden die bij de slag betrokken waren ; rie meest geschikte
documenten die men kan raadplegen,
het boek "Ardennes 1-944. Pearl Harbor en Europe" van L.
Cailloux en de persoonlijke documentatie van die auteur die ik
hierbij speciaal wil bedanl<en voor zijn overvloedige,
efficiënte en onvoorwaardelijke hulp,

- mijn stuclie "Stoumont-La Gleize-Cheneux, Décembre 7944" 'wekel i jl<s in af leveringen verschenen in de krant 'f Publ icité
Irléale" van 28 november L969 tot 27 maart 1970 en de enquëtes
die uit die tijd dateren,

- "Stavelot, Cité Héroique et Martyre" van L. Lombard.

Voor
e inde

Daarnaast heb ik ook andere
de velledige opsomming vanvan dit relaas:

geschreven bronnen geraadpleegC.
cl ie werken verhri j s ik na ar het



- lC

l- 5 december

In de vroege morgen van 16 decernber ]roort men heel duidelijk
het oorverdoven<ie bornbarclement in l,[a1nédy door midCel van een
sctrot op Iange afstancl vanuit het Eifelqebergte. Dat
bombarclerrent, rvaa-rbij 16 mensen omkomen, is bedoelC orl c'le

relatieve rust- in de regio te verstoren en eraan te herinneren
dat het front r zo goerl als gestabiliseercl aan rJe r)uitse grens,
niet v(ir weg j-s. llen rlaclrt niet vaal< meer terllq aân rlr.: oorlon
inaardanneer we vanriaag ons oor eens te luisteren Iegr;en, horen
we in de verte ander geqrom. En inderdaad, voor ciaqeraad v,,errl de
hele f rontli jn, van Flontjoie tot Ecirt-ernaeh, in vrrur en vlam
gezet, Na intense voorbereidinq van cle artillerie worden de US-
eenlreclen van hun pos-it-ie verdronqen. De Duitsers zetten hr-'t
offensief "ilerbstnebel" of "Herfstnevel" in. Dit offensief is
we1 l icht ]:eter krekend onc]er de naam Von Rundstetlt of
Ardennenoffensief.

Ilier achteraan weet men noq vân niets. Het commando van het
eerste US-1eger, Cie deze sector controleert lijkt a1 evenmin o?
d-e l-ioogte gebracht. I{et is pas naar het einr:l van rle daq toe dat
men eniEe reactie onderneentt. Vanuit zijn Ïroofdkwartier 'l:e Sf,a
i<ri j g t qeneraa 1 l-lorlges het van neqenrle leger gertaan, <ie sterj<e
zevenile pantserdivisie van R.FI. I{as}:rorrck, gesLationeerd te
Ubach-Heerlen, nAar cle Dttits-lde clerlandse grens te detacheren. IIi j
stuurt het onmiCrlel l i jk j. n tzee af zonclerl i jke l<onvooien nâar
Vielsalm-SankL-Vith, het ene via I'{a1rnédy-Ligneuvi11e, het andere
via Stavelot-Trois-Ponts.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * )k * * * *'À * * *

L7 december

Rij rJageraar,r v.rordt rylen er z.icYt in Stavelo+- van behrrrst Cat er
iets niet in orde is : ongerrone troepenver;>laatsinç;en, ongerust-e
solclaten clie qe\,Jaarsciruwrl rÀ,orden op hr:n hoede te zi)n voor
narachutisten, mâchineqeiveren die in ger-^edheid worrlen
gel:racht. . .

Tegen 10 . 00 i'Ir beginnen rle eers te rof-ten vân rle zevende
pantserriivisie cloor de stad te trekl<en , richtinq Tro-is-Ponts en
Vielsalm. In de rue Neuve volqen cle voertuigen elkaar zo snel op
<iat rnen naLrwel-ijks de straat kan oversteken. Andere eenheclen
vervoegclen cie l<olonne richtinq Troi s-Ponts : het 67e Mec,{ica1
Flospita I dat vana f 10.30 Hr Malnnécly evacueerde en later de C
co;npaqnie van c.le 2a2e Genie, dat zijn kwart ier te stavelot
verli-et, (lnz. En dit- alIes zonc'ler iret verl.,eer in Ce anclere
richtin'; te verinelcien, fl1. 1'"ritenant-ko1one1 Perqrin vân de 291-e
Gen j".: clie richt j ng l.'lalrnérllz r:itqaat, r"/aar zich een Ceel van z,ijn
ef "tecticvern bev,i-ndt, (te 14a1rn-lcr1', sourbroct, Moritenau, enz. ) .

Tegen 15.00 i{r bemerkt men rook aan cle horizonten vân
iJaimE:s of Ligne uvil le. f ets later kornen €)r br:rgers aan uit
1,1;i1rlr411y rne t- het- br:r'icht dat cle uS-eenherlen hun stacJ aân het
evacueren zt3n. T'trog iets lat-er k',-rAmen andere brrrgers rrit
westel i jlte richting Iangs de weg van het vieux Chatear: de
heangstiqende vrees krevestiqen.
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De inwoners van Stavelot pakten hun boeltje en vertrokken
bij valavond. De anderen vinden weinig nachtrust en de overheid
stelt de avondklok in om 18.00 Hr.

Tijriens die uren van onzekerheid nadert een sterke Duitse
gevechtseenheid. Die "Kampfgrupp€", speerpunt van de l-e
Pantserdivisie S.S., Leibstandarte Adolf Hitler, wordt aangevoerd
door kolonel Peiper. Ze omvat grosso modo : het le Bataillon van
het le regiment Panzer S.S. (2 compagnies van Tiger M4 en 2
compagnies van Panther M5), een compaqnie van de 501e
Korpsabteilung (Tiger M6), het 2e bataillon artillerie, het 3e
batail 1on van het 2e regiment gepantserde infanterie, een
artillerie-eenheid met zelfvoortstuwingskanonnen (6 kanonnen van
105 mm), elementen van de 68e en 84e Flak Sturmabteilung, de 3e
en 9e compagnie pioniers, parachutisten gerecupereerd in
Honsfeld, Andere eenheden volgen : het 1e en 2e Bataillon van
het 2e regiment van de gepantserde infanterie, de gepantserde
verkenningseenheid, Die twee laatste eenheden vorderen via
een andere route naar Poteau en VielsaIm.

Na te Bullange met Amerikaanse brandstof bevoorraad te
zijn, trekt cle gevechtseenheid 's morgens door Môderscheiri en
Schoppen. Aan de St.-Hubertuskapel bij het binnenkomen van
Faymonville veranderen ze van richting en sluipen via kleine
binnenwegen naar Ondenval en Thirirnont zodat ze rond 13.00 Hr aan
de rand van het Gros-Bois aankomen, rechtover het kruispunt van
Baugnez. Daar overrompelen ze de artillerie-eenheid B van het
2B5e Observatie-Batail lon van de artil lerie. Kort gevecht,
vernietiging van het konvooi, verzameling van de US-gevangenen op
het kruispunt en dan executie in duistere omstandigheden die
sterk ge I ij ken op een afs 1 achting i er werden 7L Coden geteld.
EnkeIe soldaten konden ontsnappen, daaronder luj-tenant Lary, die
cloor burgers werd gered. De eerste overlevenden werden opgehaald
met een jeep die rond 14.00 Hr te Géromont patrouilleerde. In de
rangen van het US-Ieger sloeg het nieuws in als een bom.

Ondertussen bereikt Peiper Ligneuvi 1 1e riraar hi j op de
compagnies van gevechtscommando B van de 9e Pantserdivisie
stootte en 2 voertuigen verloor. Hij laat 8 US-gevangenen
vermoorden, eet in Hotel Du Moulin en verliest meer dan twee uur
rnet de bevoorrading van de mannen en de machines.

Rond 17.00 Hr wordt te Pont-Ligneuville een beroep gedaan op
een burqer om als gi<ls te dienen. Op het kruispunt van Pont de
Refat verzei-It de kolonne in Recht en verliest veel tijd door te
manouvreren, rechtsomkeer te maken en terug de juiste richting te
vinden. Nauwelijks zijn ze op Ce juiste weg o.f ze stoten op een
kleine eenheid van de 7e Pantserdivisie. De burger uit Pont
springt uit de tank en maakt van de _qelegenheid gebruik om er
tussenuit te glippen.

Opnieuhr cloor zoeken de
13.00 Hr.

Duitsers Stavelot i

Iets later trekt sergeant Hensel naar de weg van het Vieux
Chateau om er ten zuiCoosten van Stavelot een wegversperrinq aan
te leggen. Hij neemt 13 mannen van de 29Le Genie (C compagnie, 2e
peleton, 3e groep) gewapend met een bazooka, een mitrailleur en
20 mijnen met zich mee.

het a
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De "road blocJ<" wordt aangelegd in de bochten van de Corniche
s/aar de weg in cJe rotsen is uitgehold en steil helt. Tij<lens Ce
voorbereidi-ngen gaat sergeant Hensel op verkenning tot in La
Var.rlx-Richard en l<omt via het Vieux Chateau terug.

De tanks van Pej-ter vorderen al schietencl. Teqien l-9.00 IIr
z)"jn ze in Refatr om 20.00 Hr in Beaumont, rlan in Loclomez en
tegen 21-.00 I{r in La Vau1x-Richard. Even later stoten <le eerste
tanks (3 ?) in cle duisternis op de wegversperring in Corniche. Na
een kort heen en \^reer geschiet ( s I echts l- US-bazoolça vrorCt
afqeschoten) trekl<en cle Duitsers zich achter cle rotsen teruqy en
de A:'nerikanen trekken zich op hun treurt terug tot aan de brug in
Stavelot. Daarbij moeten ze twee mannen achterlaten. Soldaat
Liparulo bfijkt de eerste c.I. te zijn die te Stavelot is
gevallen in de slaq om <ie stad.

Nog steeds trekken US-eenheden in westeli-jke richting cJoor
i1e stad, rlaaronder rie 629e compagnie lichte uit-rusting en cle 962e
cornpagnie onclerhoucl clie lia 1médy eva.cueren . Het onderhouclsate 1 ier ,
'gevestiçJd in het station van Stavelot, wordt eveneens geëvacueerri
en al het materiaal achter:gelaten. Ronr.l 23.30 Hr of 24.00 Hr kont
het personeel van <1e kaartendepot (meer dam 1 miljoen kaarten van
het le leger) en de schoenendepot van de starl aan cie beurt.

Ll

t

Iets later komt cl e C cornpagni-e
Troi s-Ponts onn de wachtt:osten aan de
zicir op in het centrum van Ce stacl
met cle Generale Sta"f van rJe l-l-l-l-e
so 1Ca ten van cle 29 6e Genie bevinden

van cle 202e Genie terug van
,bruq te versterJ<en. Ze ste I t
en h, lijft in clirekt contact
qroep te Trois-Ponts, De

z ich eveneens in Stave 1 of .

De 1-Ee,
;:atrouilles de
?râkker oni zich
sclrlaten. fn
wilrie weg salvo

ron<l 01.00 Hr of A2.0C Hr inspecteren Duitse
r/ûeg van het Vieux Chateau en maken er inuioners

te informeren over rie potentië1e âânwezigheicl van
de 'hoop enige react-ie r:it te lokken r^lorCen in hetts afgevuurrl ...

Op het Amerikaanse hoof clkwartier z,eL generaa 1 floc]ges een
tegenaanval op touw. Ïlij verplaatst pionnen waarvan de volqende
'"velcl"ra Lrijzonclr:re aanrlacht zuIlen krijqen :
- (igr 30e divisir: van ri6; infanterj"e "old iTicl<ory" (L.s. Hobl>es),

aan itet uitrusten ronrl HerzogenraCt (Roer) i.;ordt rond 1-3.00 I{r
çealarmeerd. Zijn eenherlen (117e, l-l-9e en l-20e recrinent van clej-nfânterj.e, L13e , ILBe, Lg7e. en 23Ce batail lons van de
artillerie, 105e bataillon van de genie) verzarnelen zich en
verplaatsen zich naar Hauset en Eupen. op rJe l_Be sluiten de
400e en 9ALe l:atail lons artil lerie zich bij ciie clivisie aan.

- een Tasl<-force Hansen, vanaf L6.00 TIr qevormcl te Remouchaffips,
is via La Reid en Spa naar MalmécJy vertrol.,ken. Ze bestaat uit
cle A en B comparynie van het 526e bataillon van cle qepant-ser<ie
infanterie, de A coinpagnie van de B25e tank clestroyer en iret
99e bataillon van c'le infanterie (Noorse solriaten van i{ansen) .

- het Combat Comman<l B van rie 3e pantserrlivisie "Spearheacl" 4iede 19e om 13.50 Hr vanuit Mausbach naar Dr:itslan<l zal
vertrekl'.en oin zich ben zuiden van Theux bij cle 3 Task-force te
voegen.

v/ord t ve rvo 1qrl


