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BLUE LODGE

(Zending van de ODLM ln lrak van 03 Juni tot 20 Junl 91)

1. VerwLttiqlnqs- en uitvoerinqsorder

Op woensdag 29 meL 91 om 10.OO uur krljgt LÈKol JAMBE, Cond
van de ODLM, een verwiÈtiglngsorder van GS4 Rav5 dat een ODLM-ploeg
zich moet klaarhouden voor een zendlng in Irak. De ploeg ls snel
samengesteld, iedereen wll mee. De vertrekdatum werd nog nlet
officieel vastgelegd, idem voor de terugrelsdatum trouweng. Heel
!ùat colLega's reageren scept,lsch en morren "vteer eens veel tralaLa
voor niets' . Nlett,emin verlopen de voorbereldlngen veel
intensiever dan anders. Kapitein VANDER MAST zeE zLch ten vo11e.ln
en onder z|jn impuls zijn de adninlstratieve en logistleke
problenen al snel geregeld. Er wordt een afspraak gemaakt met het
llilitalr Hospitaal van Nederoverheembeek voor de nodige lnentlngen,
de E.H.B.O.-tassen, de zonnebrillen en het slaapgerlef. Bleef er
nog het probleem van de kogelvrlje vesten; waêr zljn deze
gestockeerd ? Geen nood, dankzij de goede zorgen van onze S4
worden ze al sneL gevonden en prompÈ weggehaald. l{at nlet
verkrijgbaar was in de keten werd sneL aangekocht ln de burgerlJ
(stopsels voor de dlsrupt,or, enz. . . ).

Daar er weinig ge$tet€n was over de arbeidsonstandlgheden en
het klimaat ter pLaatse, baseerden ere ons op de laatste gegevena
die aan de Generale Staf werden doorgespeeld r snikheet overdag en
ijskoud's nachts. Onze uit,rusting loog er nlet om (parka r OK,
trui r OK, winterslaapzak r OK... ).

Bij de 54 stapelen materieel- en uitrustlng zlch op. Er rl Jzen
vragen, r{ê worden geconfronteerd met een dllemma. Wat kunnen ne
weglaten om gewicht, ult te sparen. Het, Btroomverwehkend aggregaat
werd het eerste en neteen ook laatste sLachtoffer van deze ultleme
inspectie. l{anneer alles mooi bljeengebracht, ls, nerpen we een
blik op onze uurvterken ! 30 mei, 17.00 uur r morgen vlndt, de
jaarlijkse Algemene Vergaderlng van de Ontmijnersverbroedering
plaats.

Op 31 mel, om 15.00 uur wordt er t,elefoon geneld voor LtKoI
JÀltBE : het kablnet van de Mlntster van Landeverdedlgtng. Onze
Kolonel Laat zijn gasten aan hun lot over maar komt, een welnlg
nadien terug met de nededellng dat de grote bazen bezorgd zlJn on
ons lot. De mlnlster vroeg of er rislco's waren (3 dagen voordlen
had een AdjtChef van het Eranse leger lmmers het, leven verloren In
een mijnenveld) en of de EOD-robot dle hem t,ljdens het bezoek aan
POELKAPELLE werd voorgesteld, ook neeging. (De robot alleen al zou
het maxlnaal t,oegelaten gewicht van ons voertuig overschrijden. )
Ondanks alle weinlg geruststellende ant,woorden zet de Mlnlst,errad
van die vrijdag net, tegenzln het, llcht op groen voor de deelnane
van de ODLM aan de humanlt,aire hulpactie PROVIDE COMfORT in IRAK.
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De preciese bevelen zullen ons door de plloot van het, vllegtulg,
GenMaJ HOUBEN (Jso), worden overgemaakt tlJdene de vrucht.

De ploeg krljgt het bevel zlch op zondag 02 Junl on 9.00 uur
aan te melden op de milltaire vlleghaven van MELSBRoEK (AMt).
LtKol JAMBE naakt ons het nieuws over. De reaetles zlJn tweevoudlg
r de sceptlcl zLJn treurlg, de neerderheld echter 1s ent,houslast,.
lfe moeten oppassen dat we nlet, t,e snel de plntJes nuttlgen dle ons
worden aangeboden door de anclens, dle aI even ontroerd zIJn als
nij. In ieder geval vertrekken we maandag, dus...

2. Op weq naar AML

Dle zondagmorgen bevindt de ploeg zlch te HEVERLEE on het
voertuig af te halen. Stralend weer. Onze zendlng beglnt, alvast
goed.

Een eerste onaangename verrassing r 'Rav Alr' laat ons weten
dat het verboden ls een voertulg net gevulde tanks op te laden
(idem voor jerrycans). Leegmaken dus, maar vraar ? Alvast nLet ter
plaatse, misschlen blj de 15 Wing ? Na heel rrat gepalaver wordt de
tank toch leeggemaakt. l{e waren helemaal nlet op de hoogte van
deze regel, ondanks de aanwezlghetd van heel wat para'B ln onze
rangen t

3. Het vert,rek

's Maandags afspraak bij het AMt on 0630 Hr. Het, ls koud, het
regent. Behalve onze familles wllden ook verscheldene eollega's
ons zlen vert,rekken. Kapt, VANDER MAST, Lt EAVRESSE, AdJt NOEL, ltfm
VAN MELDERT en KpLChef DB BOCK. l{1j zLjn hen dankbaar dat ze tlJd
vrijmaakten om ons uiÈ te wuiven en ons veel geluk toe te wensen.
l{e zouden het nodig hebben.

Om 08.30 uur st,appen vre on'n"a vllegt,ulg. Twee necanlctens
van PEUTIE zijn eveneens van de partlJ, Om 08.50 uur EtlJgt de
C130 - CH 03 - bestuurd door GenMaj HOUBEII op.

In het vllegtuig noeten lre tot onze grootste verbazlng
vaststellen dat, het, toestel werd volgesJouwd met plastic zakhen van
50 liter gevuld met kleren voor de Koerden. Deze zakken belenneren
ons niet enkel het zicht, t zè zijn ook nog zeer onet,ablel. l{e
krlJgen aIle gelegenheid ortr, aI dan nlet van zeer dlchtbll, de
etiket,ten te lezen aangezlen ze ons biJ elke luchtverzakklng op het
hoofd vallen. De Laadrulmte van het toestel wordt niet enkel door
ons voertuig gevuld, naar ook door kisten materleel en voedgel. De
"load master" raad ons aan onze oren te beEchernen tegen het
oorverdovend lawaal van de notoren. Niet enkel onze oren zltt,en
dicht, ook de lucht,. Tot in Grlekenland krlJgen we de begane grond
niet te zien. De Middellandse Zee is er bIauw, de lucht ook. On
15. 00 uur ( Belglsche ti j d ) landen !^re op de grote Amerlkaanse
luchtmachtbasls van INCIRLIK in TURKIJE.
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Een OOffr van het verblndlngsdetachemenÈ Bg staat, ons blJ het
vliegtulg op te wachten. De vtarmte overvalt ons. "U nag elechts
een nlnl-mum aan bagage meenemen en geen vrapens", zegt hlj. SneI
nadenken dan staar het tolletgerief ztL, de pyJana, de elaapzak,
enz... "Komaan Heren, opschieten", herhaalt onze glds. HIJ neemt
ons mee naar een AmerLkaans voertuig en voetrt ons naar een
administ,rat,ief gebouw. Na talloze waarschuwingen te hebben gesllkt
over de moellljkheden die ons met de Turkse grenspolltle te wachten
staan, vu1len we onze imnigratledocumenten in. Verrasslng, de
documenten zljn opgesteld in het Turks en Ln het Dults. De Pruiaèn
hebben de t,roepen van de Ataturk opgeleld en dat laat, nu nog steeds
ziJn sporen na.

Onze gids in wit, hemd (het ls een zeenachter) brent ons ter.ug
naar het vllegtuig waar men ons vrlendelijk vraagt om de 4 nJ
zakken kledlng uit te laden. Immers, $te waren toch daar on te
werken, of niet soms ? lile !,raren reeds in werkkLedlJ . . . I Toen
alles uitgeladen $ras, het hemd van gids $tas mooi wlt gebleven,
werden we door de basis heen naar een transitt,ent, gebracht, dLe was
voorbehouden voor de Be1gen. Een onberlspelijk kamp waar het aan
niets ontbrak r douche met lvarn vrater wasbak' tollet. . . ,
restaurants, PX, ge!{oon!.teg a11es. l{e spraken af voor '8
anderendaags aan het vliegtulg om 08.00 uur.

03 iuni 91

Opstaan om 06.00 uur, wassen, waarna we door een Sdt van het
Det Bg naar de ness Ooffr van de Amerlkanen worden gebracht, waar
we voor een luttele dollar een ultgebreid ontblJt, konden nenen
(gelukkig naar voor het verdere verloop van onze zendlng). Een
Turkse ober is verbaasd door ons unLform en vraagt naar onze
natlonalltelt. BELGIUM, oh yes blg country, blg arny ? t{ee nee,
kLein landje, kleln leger. Are you sure ? Small country, but blg
army I Niets kan hem van zlJn ongellJk overtuigen. lfe keren terug
naar onze tent want de tijd gaat, snel. l{e maken onze uitrueting
klaar en wachten aan de voorkant van onze t,ent op onze OOffr, 07.30
uur, nienand I l{e beslissen dan maar te voet tot aan het vllegtulg
te gaan. I{e nemen pak en zak op en zetten er een flkse pas in. Om
08.00 uur staan ne voor de burelen van de Bg verblndlng waar we tot,
onze grootste verbazing onze gids tegenkomen, in burger dan nog
wel. Deze laatste is t,en zeerste verbaasd ons hler, volledlg
bezleet, tê treffen. Ïùe hadden 3 kn afgestapt., geladen als
muilezels. lfe vernenen eveneens dat ons vertrek met, e€n uur werd
verdaagd. Onze glds, telkens hlj weer, verwiJt ons dat we maar slp
kijken en het zou ln Irak nocht,ans veel erger worden.

GenMaJ HOUBEN verzanelt ons op de tarnac en maakt ons volgende
consignes over r "U sÈelt, zlch ter beschtkking van de fransen, geen
onnodige risico's nenen, de duur van u$r verbllJf ln Irak zaL
afhangen van de omvang van uvr taken en van de door de
internatlonale polltiek get,roffen beslisslngen.'
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GenMaJ Houben geeft ons een korte schet,s van de vlucht dle vre

zullen uitvoeren. EEN TACTISCHE VLUCHT. Dlt wll zeggen een vlucht
op lage hoogte en in functle van het rellëf. om 0g.50 uur stlJgen
ïte oP naar het door de Amerlkanen bezett,e lraakse vllegvcld. Deze
vlieghaven werd tljdens de oorlog gebombardeerd. De Landlngebaan
werd zodanig vernield dat de fraakae Eevechtsvllegtulgen onnogelljk
nog konden opstijgen. Een c130 kan er echter wel nog Landen op
voorwaarde dat het toestel vanaf het begLn van de plst,e reeds de
grond raakt, en de plloot de motoren onmlddelLlJk ln de andere
richting laat draaien. Toegegeven, het toeet,el voerde een perfecte
landtng ult, ofschoon redellJk brutaal. Het naterleel werd
gelukklg goed vastgemaakt,. Het vllegtulg wordt, snel ult,geladen. l{e
begeven ons a1s echte fighters naar de gebouwen en wachten er op de
consignes. l{e komen er een groot, allesbehalve tevreden Belglsch
detachement tegen. Deze mensen worden naar Belglë teruggestuurd
omdat ze volgens het, commando te talrljk zLJn. tfe houden ons een
beet,je ter zijde en bespieden van ver het heen-en-weer-geLoop van
de Belgen die naar huls terugkeren. Het vllegtulg wordt geladen en
om 12.30 uur verlaat het de piste van SIRCENK. Een colonne
voertulgen is van het Belgische basiskamp (SURf) overgekomen om de
pas uit België overgekomen herbevoorradlng op te laden. Verbaasd
doch verheugd herkennen ne 1n de persoon van de chef nlenand rnLnder
dan AdJt GREGOIRE (OOffr Cl V van het Mun Dep van MARCHE-EN-
FAIIENNE). Plots maakt er iemand drukke gebaren ln onze rlchtlng om
ons te laten verstaan dat ze hulp nodig hebben om alles op een
UNIMOG te laden. De palett,en die van het vllegtulg werden geladen,
staan verspreid over het terrein en er zijn sterke armen nodlg om
alles te laden. Sleuren dus maar, ook aI verplaatsen we de pakken
en kisten manueel over verscheidene meters terwljl het, zou volstaan
het voertulg acht,eruit, te doen riJden om heel wat mensellJk z$reet
te besparen. Met de nodlge moeite slaagden we er dan toch ln het
één en het ander te doen doordrlngen. De ultvlnding van het wlel
was blljkbaar nog nlet doorgedrongen tot blJ de Med Dlenst ln Irak
(zie later nog) ! Aan alles kont een elnde, zêIfs aan rotwerkJes.
Eennaal alles geladen r{as, werd de colonne gevormd en glngen $te
tanken bij de Amerikanen. We rijden weg en aanstonds beglnt de weg
te stijgênr van 1800 m gaat het naar 2500 m. De weg ls berljdbaar,
meer niet. RegeImat,lg moeten we min of neer opgevulde oneffenheden
verwerken. Het ls een geasfalteerde weg nét rlJstroken. 80 kn
bedraagt de af st,and tot, SURI. Onderweg krulsen rf,e
gevechtsvoertuigen net geladen $tapena, wat er ons meteen aan
herinnert dat de streek onvetltg ls. De voertulgen zLtn benand
door Amerlkaanse MP's. Îlanneer vte dicht,er bl j de stad OIDISH
komen, bemerken $re met grote verbazlng het, zomerpalels van Saddam
Hussein, volLedlg omgeven door een betonnen muur. De toegangepoort
wordt bewaakt door gewapende lraakse eoldaten a.u.b. t Een
accoord tussen de geallleerden en de Irakezen. Vooral nlet
proberen te begrlJpen, t,emeer daar een frakees soldaat de week
voordien het vuur had geopend op een colonne Engelae voertulgen.
Pech voor de Irakees, de Engelse soldaten vraren "Comnnando's van de
Royal Marine'. Hun antwoord was hevig. De frakezen hadden niet
verder aangedrongen.
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De dorpen waar.vte door rijden zL)n opnleuw ln handen van de

Koe rden.

De houdlng van de bevolklng varieert van onverechilllgheid tot
vriendeliJkheid. Vooral de klnderen ziJn vriendellJk. Ze z$raaLen
net de arnen en lopen nee langs onze voertulgen. Ze bedelen naar
wat eten of water. De volwassen mannen zltten op terrasJes,
drinken thé en spelen donlno of net, de kaarten. Overal eÈaan er
kraanpJes. Langs de wegen bieden ze de mllltalren slgaretten of
ijskoude drankjes aan.

I{e zakken nu af naar SUTAF, een do rp eraar ons een nleuwe
verrassing te wachten staat,. Het dorp wordt, ln twee gedeeld door
een waterval van ongeloofelljk helder water. Op het eerst,e zlcht
heefÈ het dofp weinig geleden onder de oorlog. Een deel van het
water werd gekanallseerd, een ander deel stroomt, over de weg. De
locale handelaars gebruiken het gekanaliseerde water on er hun
bllkjes Cola, 7UP en lrakese limonade in koel t,e houden. Na een
haarspeldbocht wacht ons een nieuwe helllng. Àan de voet ervan
riJden we langs een ROAD BLOCK dat, wordt bewaakt door de Royal
ttarines. In de verte zien we op een hoge bergtop een dorp;
ÀUÀDfYÀ. Het wordt voor het grootste deel bewoond door Irakezen en
is geheel onbeschadigd uit de strlld gekonen. Daar het bult,en de
Belgische zone llgt, kunnen we het, echt,er niet, gaan bezoeken. lfe
rijden een nieuwe helling op, dan gaat, het, weer bergaf. KlJk, daar
in het, ravijn Llgt, een T55-tank dle van de weg noet zijn gesukkeld
en nadien door zLjn benanning werd achtergelaten. Enkele honderden
meter verder, ook naast de w€9r staan 2 verkoolde vrachtwagen-
wrakken. Ze zijn volledig ultgekleed, nleLs 1s verloren gegaan.
"Recupereren" is zonder enlge twlJfel het wachtwoord In deze
streek. l{e naderén nu DURALOCK en zlen voor de eerste keer frange
soldaten. Het ziJn rode baretten van het, I RPIMA (Réglne
Parachutiste d'Inf ant,erie de Marlne ) . Ze zijn nog heel Jong en
dragen een volledlge gevechtsultrustlng net lnbegrip van een
kogelvriJe vest.

Nu moeten we een lnderhaast gebouwde brug oversteken dle
dienst doet aLs noodbrug. De rivier die onder ons dooretroomt, ls
de 'I{AHR AZ ZAB AL KABIR". Deze stroom bevat het smeltwater
afkomst,lg van het ijs ult het omringend gebergte.
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HERINI{ERTilGEIT EN AI{EKDOTES VAT EEI OUD-OT1}IIJI{ER

En nu van boerenbedrog gesproken! Op een zaterdagnorgen
kregen we een alarmerend telefoontje van de GerechÈelijke Politie
van LUIK binnen. De uitbater van het, hotel 'I{ETROPOLE' dichtbij
het spoonregstatlon Guillenins had op een nacht,tafeltje in één
van zijn kamers een flesje 'f,itroglycerine' ontdekt. 15 ninuten
later reeds stonden we met een jeep op de plaats van heÈ onheil.
Een jonge inspecteur van de Gerechtelijke Politie, die neende dat
we niet snel genoeg op de oproep hadden gereageerd, achtte het
noodzakelijk ona te berispen. Ik beet op nijn tanden. En dat was
geen genakkelijke opgave want ik werd niet voor niks de 'Orkaan-
genoemd op de Ontnijningsdienst. Het hot,el was volledig
geëvacueerd en de straat over een lengte van lOO neter afgesperd.

Hoe dan ook, even later begon ik langs de trappen de klin
naar de tweede verdieping, de lift, was inners defect,. Ik voelde
ne niet echt gerust want ik had tot dan toe nog nooit net dit
krachtig explosief te doen gehad. Op het nachttafelt,je lag
inderdaad een plat f les je i.n doorzichtig glas uet een et,iket
waarop "lfitroglycerineo was gesctrreven. Het, flesje was echter
niet gevuld net de gele, olieachtige stof die kennerkend is voor
Nit,roglycerine, maar net Engelse asperientjes. Ik besloot
het spel nee te spelen en wikkelde het flesje in een blad
krantepapier. Net als een priester die een hostie zou gaan
uitreiken, verscheen ik op het voet,pad. Ik riep het jonge
inspecteurtje toe dat hij zelf kon kouen vaststellen dat de
'gevaarlijke klus" geklaard was. Niets aan te doen, onze stoere
grot,e nond kneep ze. Hij riep ne toe dat, hij zeker was van de
kwalit,eit van ons werk.

Uiterst voorzichtig nan ik plaats in de jeep en legde nijn
chauffeur, Louis lIGNOt, de ware toedracht van het verhaal ult.
Met een snelheid van 30 kn per uur reden we door de lange Rue des
Guillenj.ns, tot we uit het zicht verdwenen. Herkwaardig toch hoe
de schrik voor een flesje aspirinetabletjes de arrogantie van dat,
kereltje als aneeuw voor de zon had kunnen doen wegsmelten.

Harcel tAtLEUAilD
Adjudant Ontnijner

ET}IDE
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De slao van STAVELOT

(decenber L9441

Gelukkig heeft de US-infanterie reginentssteun gekregen van
67 nn anti-tankkannonnen van het 823e bataljon t,ank-destroyers en
van de Shernans van het 743e tankbat,aljon. On 18.00 uur stelt het
1e peloton van de C-conpagnie van het 823e zj-jn kannonnen op.
Onstreeks 19.00 uur rijden de Shermans van het. 743e (het 3.!
peloton van de B-conpagnie, Luitenant E.. HAI{SEN} de stad binnen,
zeer discreet evenwel- want dit, peloton beschikt slechÈs nog over
3 operat,ionele tanks en 3 kannonnen. Luitenant MURRAY die het
bevel voert over het, le peloton van de À-conpagnie van het LLTF-,
organiseert de verdediging van de PLACE DU HARCHE. Na de zware
nitrailleurs,te hebben opgesteld en de art,illerie-verkenners naar
de vooruitgeschoven posten te hebben geleid, installeert hij de
st,ukken van het, 743e op enkele strat,egische plaatsen. Zo plaatst
hij 2 Shermans op de 2 uithoeken van het, p1ein, één dicht, bij het
huis GODIII aan het begin van de RUE CHAUMONT en de andere aan het
begin van de RUE HÀUTE.

Omstreeks 20.00 uur, op het ogenblik dat Luitenant, MURRAY
een laatste heer de verdediging van het narktplein inspecteert,
konen verscheidene Duit,se voertuigen via de RUE GEI{ERALE JACQUES
het narktplein opgereden. Àan het hoofd van de kolonne rijden 2
US-halftracks en 2 jeeps. De inzitt,enden dragen Anerikaanse
unifornen maar de list ls overduidelijk. De st,rijd barst i.n alle
hevigheid los, de grenadiers stuiven uiteen in de straatjes of
worden opgevangen door een regen van kogel-s. 2 halftracks blijven
staan, een derde rijdt de RUE BÀSSE in naar wordÈ aI snel
uit,geschakeld door een schot vanuit de RUE HAUTE (een anti-
tankkanon?), de 2 US-jeeps en een Duit,s anfibievoertuig ondergaan
hetzelfde lot.
Een weinig later wordt een ander panstervoertuig daË het,
narktplein was opgereden, onniddellijk onder vuur genonen door de
Shernan vanuit de RUE CHAUMOIIT en totaal vernietigd. De drie
benanningsleden worden Ietterlijk onthoofd. De Duit,sers zj.jn
verplicht de aft,ocht te blazen onder het, spervuur van kogeLs uit
Iichtere wapens. On elke vergissing te voorkonen geeft Luitenant,
MURRAY het bevel t,e schiet,en op alles wat beweegt.

De houwitsers (1O5 mn) van het 118e bestoken onophoudelijk
de ongeving van de brug en de strat,egische punt,en langs de oever
van de AMBLEVE. Heel wat gebouwen worden hierbij vernield en de
SS-troepen zien zich genoodzaakt alle activiteiten te stoppen.
Er wordt nu van straat tot straat en van huis tot huis gevochten,
terwijl de gepant,serde SS-verkenningssectie van Majoor KIIITTEL
tijdens de eerste herft. van de nacht nog moeizaan langs het
brandende STAVELOT geraakt net LA GLEIZE als doel. De Duitsers
stoppen niet on t,e vecht,en, want de bevelen zi, jn f orneel:
vooruit, zonder zich te bekomneren om de flanken. En t,och heeft,
deze sinistere sectie alle tijd genonen om bij tA VAULX-RICHARD
halt te houden en er aan de rand van het bos 3 burgers en 11 US-
gevangenen te veruoorden.
St,ap voor stap zett,en de nannen van het LLTe hun opnars voort. On
niddernacht zijn ze aan de HAUÎ-RIVÀGE en snijden ze definitief
de doorgang naar de stad af. Aan de BAS-RMGE is een enorne
brand uitgebroken, die zich st,eeds verder uit,breidt.
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De 19de decenbe,r

In de loop van de nacht is het 1e bataljon (RICHTER) van het
2e SS-reginent pantsergrenadiers (SANDfG) aangekonen. Deze
Duitsers zetten neteen de tegenaanval in on de weg vrij te uaken
in de wijken langs de oever. Bij het achtervolgen zetten de
grenadiers, na een hevige artillerie-voorbereiding, een
grootscheepse aanval in net de steun van een tienÈal pantsers
waaronder de tanks van de 7e compagnie en enkele t,anks van het
type Tigre Royal, die t,e laat waren aangekonen on nog te kunnen
oversteken. De aanval wordt door de Anerikaanse artillerie
afgeslagen. Uit,eindelijk zal deze artillerie ook de uit,slag
bepalen van de gevecht,en bij de brug van Stavelot. Terwijl de
aanvallen van de Duitsers steeds heviger worden, houdt het, 118e
er gedurende 3 uur ononderbroken een afvuur-ri.tue van 3 obussen
per stuk, per minuut op na (3OOO afgevuurde obusEen in de
voorniddag. Het 118e zal op twee dagen in totaal 20.000 obussen
afvuren op Stavelot). Aan L'EAU ROUGE, in FRAXCHORCHAHPS moeten
de kulassen en de lopen met water worden afgekoeldr al het
beschikbare personeel wordt opgetronneld voor de bediening van de
stukken. De aanvalsgolven van de Dui.tsers lopen vast op de brug
waar een hels geschutsvuur hen beleÈ verder te vorderen. De
grenadiers aarzelen om de aanval in te zetten. Achter de muren
van de leerlooierij COURTEJOIE worden ze volgegoten met alcohol
alvorens de dood te worden ingejaagd. De ongeving van de brug is
bezaaid met de lijken van tientallen SS-soldat,en 45 wordt er
gezegd. Ze worden verpletterd door manoeuvrerende tanks. Op de
brug zeLf: tf o rden de kleinere pantservoert'uigêrt r de
anfi-bievoertui.gen en de jeeps needogenloos vernietigd en komen ze
in de ri.vier terecht. De gehele US-vuurkracht wordt aystenatLsch
naar een centraal punt op de brug gericht, on elke doorgang
onnogeliJk te naken.

De A- en B-compagnies van het LL-le hebben het bevel gekregen
om door te stoten naar de brug. Ze bevinden zich nu in de eersËe
linie, sa[en met de 3 Shernans van het 743e, die de hui.zen
best,oken waarin er zich nog Dui.tsers in ophouden. Intussen ls er
op de PLÀCE DU I{ARCHE een nieuw peloton tanks van het 743e (1'
peloton, B-conpagnie) aangekonen, dat evenwel niet deelneent aan
de gevechten rond de brug.

Maar Hat gebeurt er eigenlijk gedurende al die tiid in de
andere sectoren?
Tussen MASTA en BURIIEI{VILLE verstevigt het 2e bataljon van het
LL7ê zj-jn posities dankzij de steun van het 3e pelot,on van het,
823e tank-destroyer. Ten westen van MASTA hebben het 2e en het 3e
peloton van de A-conpagnie van het 105e genie defeneieve
stellingen ingenonen in de zones CHEEOSSE en CHALLES, achter
geni Jnde rregveraperringen.

In MÀLMEDY verlaat het 3e bataljon van het, 117e de stad om
11.45 uur en verplaatst zich naar RUY (LA GLEIZE). Ook het C.P.
van het 11?e reginent vertrekt richti-ng I.RÀNCORCHAHPS, waar het'
on 15.00 uur zal aankonen. De verdediging van HALHEDY, t'ot
REHOUSPINE wordt nu verzekerd door het, LzOe infanteriereginent,
de laskforce HAIISEII en door eenheden van het 29Lê genie.
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Ten westen van STAVELOT heben de tankkoLonnes van PEIPER

zLch na de opdoffer aan de brug van IIEUFMOULII{ ingegraven bij
CHENEUX en LA GLEIZEz zê nemen STÀUUOIIT in naar al snel worden ze
omsingeld. Enkele zwakkere elementen van de PEIPER-groep bevinden
zich versnipperd langs de baan van STAVELOT naar LÀ GLEIZE. De
verkenni.ngseenheid van KilITTEL, die op het einde van de nacht was
aangekonen in LA GLEIZE, keert nu terug naar STÀVELOT on er de
G.f.'s in de rug aan te valLen en de brug proberen vrij te naken.

Bij TROIS-PONTS heeft de C-conpagnie van het 51.' genie
defensieve stellingen ingenomen langs de SALM en de AHBLEVE.
Sporadisch worden er van de ene oever naar de andere over de
vernielde brug heen enkele schoten gewisseld. Op de heuvel achter
het spoorwegstation patrouilleren geniesoldaten die ten gepasten
tijde op de hoofdweg voorbijrijdende pantservoertuigen onder vuur
neInen. Een paar Duit,se gevechts- en herbevoorradingskonvooien
zakken af naar AISOUONT en rijden over de brug van PETIT SPAf.
Enkele grenadiers hebben nood aan transportniddelen en eisen het
paard op van Mr. COI,AS. Ze nenen het nee naar LA GLEIZE. waar het
na gevechten zal worden teruggevonden.

fn STAVELOT heeft de frontlijn zich sedert de niddag
gestabiliseerd rond de brug over de AI{BLEVE. De Duitsers werden
teruggedrongen tot op de andere oever en het, 1e bataljon van het
tLTe sLeekt de rivier over, de A-compagnie langs rechts, de B-
conpagnie Langs de linkerzijde van de brug. Het 1e peloton van de
A--compagnie, onder het bevel vên Luitenant IIURRAY, heeft zijn
optrek genonen in de leerlooierijen, terwijl het le pelot,on van
de B*compagnie, onder het, bevel van Luitenant I,OSÎER, zich
inst,alleert in het, stadhuis ( deze pelot,ons zullen gedurende de
komende dagen alle Duitse aanvallen opvangenl. De C*compagnie, de
mortier van de D-conpagnie en het hoofdkwartier blijven op de
heuvel aan de Èop van de HAUTE-LEVEE en in BELÀIRE. De zware
nitrailleurs van de D-conpagnie werden opgesteld in het stadhuis
en op de PLACE DU MARCHE (onderneer).

fn de stad blijven de Duitsers hardnekkig van zich afbijt,en
en de US-.infanÈerie begint, met het opruinen van de talrijke
verzet,shaarden langs de leerlooierijen.
In het fortje (van tret Belgisch leger) gelegen in de RUE DES
ITOULINS bieden de S.S. lang weerstand, aan de zuidkant van de
.rbdi j vrorden ze uit,Eeschakeld door een escouade van het 2t>
peloton van de B-compagnie. Aan LÀ XHAVEE vecht nen lijf dan
lijf. Ook in de RUE IIEUVE gaat het er bloederig aan toe. De
straat wordt systenatisch ingenonen door het 3(} peloton van de A-
conpagnie. Een nitrailleursnest <lpgesteld in het I{OTEI, UIGNOII op
de À.GREGOIRE wordt, uitgeschakeld. Dan wordt, het spoorïregsLat,ion
verovcrd, zonder de minste weerstand. fn de late rraniddag
vesÈigen de voorposten zLch op het kruispunt van de RUE DE LA
GÀRE ter hoogte van de zagerij I,ERRON. Kapitein KEltT, die het
bevel voert over de A-conpagnie, richt zijn hoofdkwart,ier in op
het kasteel DES ROCHETTES, waardoor hij een nooi overzicht, heeft
op het volledig actiet,errein van zltn conpagnie.

Vertal j.ng: Philip Cuy1e
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STAVELOT 1991

Op zondag 22 Sep 91 vond onze jaarlijkse herdenkings-
plechtigheid in STAVELOT plaats. Door onstandigheden dienden we
af te wijken van de traditionele eerste zondag van septenber en
daardoor viel onze herdenking samen net de sluitingsperiode van
de ons welbekende pat,isserie en beenhouwerij.
get,reurd 0 onze lijn vaart er rùet bij.

Daarom niet

Ook de weergoden speelden ons
korte regenbui na de mis, maar even
aangenaam najaarsHeer genieten.
Iedereen zal het met, ni j eens zLjn,
jaar deze huldedag perfect hebben
We danken t,evens de Ha j oor DE
Ontmijningsdienst, van
nedevre rking .

de Landmacht'

In het verleden werd door enkele van onze leden
herhaaldelijk gevraagd de verlichting van het monunent te laten
herstellen. Onze Voorzitter neldde dat de Stad STAVELOT zo
vriendelijk was deze herstelling uiÈ te voeren en er zal gevraagd
worden bij herdenkingsplechÈigheden de verlichting te ontsteken.
Het was eens te neer een fijne dag onder vrienden en we hopen
jullie volgend jaar talrijk terug te zien in STAVELOT.

parten en zorgden voor éen
lat,er konden Tùe terug van een

dat de organisatoren ook dit,
lat,en verlopen. Prof iciat !

VUYST, Commandant van de
en zijn personeel voor hun
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sT BARBARA rEE$T

Het jaarlijks St Barbarafeest van de SecLie Brabant zal
plaat,svinden op Zat- 07 Dec 91 in ons lokaal "La maison des
ailes', Hontoyerstr 1 te 1040 BRUSSEL.
De leden van aI de secties ziin welkon.

, t{e konen sanen in de bar on 12.30 Hr, alwaar het aperitief wordt
opgediend.
Het nenu luidt a1s volgt:

aperiËief
:f**

TongfilËts met' nûusse
van gerûokte zaln

*Ë*
Ossehaas Rossini***

l{apolitaans i j ssneet,j e
***

Hokha

De T{ijnen vari het huis

De prijs bedraagt 1OOO,- BP, één aperit,ief, wijnen en koffie
inbegrepen.
Ifij vragen U zo vlug nogelijk in te schrijven en te betalen op
PCR Nr 000-0857353*31 VOOR 30 Nov 91.



-L2

REçHTZETTI{G

een fout geslopen
de Verbroedering.

i.n het rekeningnumner
Hiervoor onze excusies.

In ons vorig nummer is
van de bankrekening van
Het juiste nunner luidt:

Ter herinnering
re keningnumme rri
P. g. R. nr's van

Fonds E. GEORGE
145-8044000-43

vindt U hieronder nog
van de Verbroedering:
de verschillende sect,iês:

eens de belangri j kste

T{ATIO}IAAL
BRABAI{T
HENEGOUWEN
TfEST -VLAANDEREil
OOST-VIAAIIDEREN
LUIK
o. A. D.

Het, is noodzakelijk
ook niet Uw I{AAU en
Dank IJ.

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

vooraf in te
de gewenste

ZLO-O257747-70
000-08173s3-31
000-o181949-74
385-0O62695-96
ooo-o 1 50 164-08
000-0790211-49
oo 1- 1357579-43

tekenen voor de
KTEUR van de das

dassen. Vergeet
te vermelden.

VERT| ITTIGTHG BOETIEK O . A. D .



13

BESTELBOT

. (te vereturen naâr de ODLH ter attentle van AdJt VAf,
ELEUVEtrBERGET)

1. Ik, ondergetekender.... ..... ...,
eenheld
plaats volgende beatelllngr

2. HlJn beat,elll.ng zal pas worden uit,gevoerd na ontvangst van
betallng.

3. Afslult,lng ven de regervatLegr 01 decenber 91
LeverlngstenlJnt +l- 4 weken
PriJ s r

T-shlrt (korte rouwen| r 25O Bf per stuk
Sreatshlrt (lange nouwenf: 600 BF per Btuk

Afhallng van de bestelLlng t,e HEVERLEE

( de gewenate uaat orclrkelen I

5. Ik raak de aol over van

Ik kles de volgende betallngswlJzer
contantr / overschrlJvlng naar rekenlngnuller 001-13575?9-{3
- olfTltIJilER AKTTVTTEIT DrErlST (OAD] 3001 HEVERLEE
(schrappen wat nlet past,l

IndLen U per overschrljvlng betaalt, de nededelLng T-shlrt,/
Sweatshlrt, aanbrengen.

1I .

T-shlrt ( korte nouwen ) Sweatshlrt ( lange touren l

Kleur
T- shirt

KIeur
Kenteken

Hoevee 1-
'he 1d

Kleur
Sweatshlrt

Kleur
Kenteken

Hoeveel-
he 1d

tlir Zvart a lf tr Zwart

Zwart ïtr, a Zvart, tf 1r

Rood ïtr Rood tf 1r, a

Harl,neblaun tf tr Harlneblauw tf 1r a

Donkergroen tftr, Donkergroen tf tr aa

Haatr Si llr Lr XLr Haatr St Hr LrXLt

Handtekenlng
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OAD-BOETIEK

DAS. ...DAS ....DAS

ïfJ kunnen U een nooLe Btoffen dae aanbleden ret het henteten van
aIle ontnllnersc 'de BOH'.

Kleur van de dass€n g PAARS , GRIJS , BLAUI| .
- Voorstelltng van het motl,ef rt BOH zoals weergegeven

op het, brevett grootte tussen 15 en 20 Dn.
- Prljsr 4oo Br
- Afhaltng aan de kazerne te HEVERI,EE
- Opge let : ââng ezi en de leve rane Le r

een ninimale aankoopshoeveelhetd
vooropst,e It, za1 het voor lange tl j d
nisschien niet meer mogelijk zLjn, er
nog te verkrtJgen. Profiteer er dus
nu van, voor het te laat, LB.

BESTELBOtr

(te versturen naar ODLI{, ter attentle van AdJt, VAtl CLEUVEXBERGEf,}

fk, ondgrget,ekendg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eenhgld . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . o o . o . . o . .
plaats volgende best,e1llng r

na ontvanget van

3. Àfslult,tng van de reservatieer 01 DECEIIBER 91.
Leverlnget,ernLjn: +l- 6 weken.

4. Eenheldsprtj s t 400 Bf.

5. Ik kles de volgende éénkleurlge das s

PAARS T GRTJS * BLÀUI T
( schrappen wat nlet pastl

6. Ih naak de sor over van
Ik klee voor de vol.gende bet,allngswLJze:
COI|TAIIT' / OVERSCHRrJVItrGT naar rekenlngnuarer 001-1357579-43
(schrappen wat nlet past)

fndlen U per overechrljvtng betaalt,, de rededellng 'DAS' en de
gewenate kleur aanbrengen.

1.

2. HiJn bestelllng zaL pas worden ultgevoerd,
betallng. '

Handtekenlng


