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HOOG NAZI BEZOEK in genk 

Het begint met een foto 

Ik weet niet meer precies wanneer het was maar een aantal jaren geleden kreeg ik een foto te zien 

van een aantal Duitse officieren bij een Mercedes stafauto. Op zich niets vreemd maar het gebouw 

waarvoor ze staan kwam me ergens bekend voor. Bovendien bleken er een aantal beroemde en 

beruchte Duitsers tussen te staan. 

De meest belangrijke 

staat links op de foto. 

Niemand minder dan 

Generaloberst Heinz 

Guderian. Destijds in 

1944 stafchef van het 

Duitse leger.  Rechts van 

hem met zijn gezicht 

naar de camera staat 

SS-Standartenführer 

Joachim “Jochen” 

Peiper. Bevelhebber van 

Kampfgruppe Peiper. 

Peiper was toen al 

berucht voor zijn acties 

aan het Oostfront maar 

zou een paar maanden 

later in onze contreien 

nog beroemder en 

beruchter worden door zijn exploten in de Ardennen tijdens operatie “Wacht am Rhein” of zoals 

bekend bij het grote publiek het Ardennenoffensief.  Met zijn rug naar de camera en met de kepie op 

staat SS Oberst Gruppenführer und Panzergeneraloberst der Waffen SS  Josef “Sepp” Dietrich. Op dat 

moment in 1944 was hij bevelhebber van het 1ste SS Panzerkorps. 

Meer op de achtergrond staan nog een aantal SS officieren die duidelijk geïnteresseerd naar het 

belangrijke gezelschap kijken. 

Maar dan wordt het pas echt interessant als ik een tweede foto zie genomen uit een andere hoek. 

Daarop staat hetzelfde gezelschap maar nu is de deur beter zichtbaar. Bovendien is rechts op de foto 

ook een groot raam duidelijk zichtbaar geworden. Het gebouw komt me enorm bekend voor maar 

het lijkt me te straf om waar te zijn. Is dit de deur naar de binnenkoer van het Sint-Jan 
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Berchmanscollege in Genk? Dat gerenommeerde instituut waar ik in de jaren 80, net als zoveel 

andere jongens uit de streek, het middelbaar onderwijs gevolgd heb? (Of is “mijn broek versleten 

heb” een beter passende omschrijving?) 

Ik wou het toch even dubbel checken en 

ik stuur de foto’s naar Marc Bertrands. 

Marc was destijds begin jaren 80 mijn 

geschiedenisleraar op hetzelfde college 

en mede door zijn enthousiaste en 

belevende manier van lesgeven is het 

geschiedenisvirus ook bij mij blijven 

hangen. Niet veel later krijg ik een 

uiteraard zeer enthousiaste mail terug. 

Inderdaad dit is de binnenkoer van het 

college. Sterker nog, Marc wist dat deze 

drie heren ooit in het college geweest 

waren maar had dit nooit echt kunnen 

bewijzen. Met deze foto’s was voor het 

eerst onomstotelijk (zoals dat plechtig 

heet) het bewijs geleverd. 

Maar dan begint het virus natuurlijk te 

woekeren in mijn geest. Wat kwamen 

die heren uitgerekend in Genk zoeken? 

Uit ondermeer de contouren van de 

schaduw valt af te leiden dat de foto’s 

ergens op een vroege namiddag in de 

lente van 1944 genomen zijn.  Bovendien 

zat de Leibstandarte Adolf Hitler (de 

divisie waartoe Peiper behoorde) tot begin 1944 aan het Oostfront en zijn ze in het begin van de 

zomer naar Normandië getrokken om daar te proberen de geallieerde invasie af te slaan.  Op de foto 

gaat het er ook redelijk ontspannen aan toe.  Het was dus geen crisisvergadering naar aanleiding van 

één of andere veldslag in de nabije omgeving.  

Maar eerst misschien eens wat meer uitleg bij de drie bekende figuren op deze foto’s. Daarom volgt 

hier een korte biografie van deze heren. Dan zullen jullie begrijpen dat hier wel echt om een uniek 

moment in onze stadsgeschiedenis gaat. 
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Generaloberst Heinz Guderian 

Heinz Guderian was een Duitse pantsergeneraal en werd geboren op 17 juni 1888 in Culm in het 

toenmalige West-Pruisen (tegenwoordig heet de stad Chelmno en ligt in Polen).  Hij wordt algemeen 

beschouwd als de vader van de Blitzkrieg. Hij kreeg als tiener een militaire opleiding en ging in dienst 

bij het Pruisische leger. Hij huwde in 1913 met Margerete Goerne. De Guderians waren een echte 

militaire familie. Zijn vader was al militair en ook later werden zijn twee zonen militairen.  

Hij zag reeds vroeg het belang van het pantserwapen in en het belang van de samenwerking met de 

andere eenheden en de communicatie die hiervoor nodig was. Hij zette zijn ideeën op papier in het 

boek “Achtung, Panzer!” dat in 1937 uit kwam. Guderian had een belangrijke invloed op Von 

Manstein bij de uitwerking van de plannen voor de aanval op de West-Europese landen.  

Als “General der Panzertruppe” kende hij 

in 1940 grote successen bij de gevechten 

in West-Europa. Hij kreeg tweemaal een 

“Ritterkreuz” waarvan éénmaal “mit 

Eichenlaub”. In juli van dat jaar 

promoveerde hij naar “Generaloberst” zijn 

hoogste rang. 

Na de mislukking van “Operation 

Barbarossa” aan het Oostfront was 

Guderian één van de slachtoffers van de 

zuiveringen die Hitler liet doorvoeren.  Hij 

werd daarna inspecteur generaal bij de 

pantsertroepen. In 1944 werd hij zelfs chef 

van de generale staf. Na een conflict met 

Hitler over de situatie aan het Oostfront in 

1945 kreeg Guderian zijn ontslag. Op 10 

mei 1945 werd hij door de Amerikanen 

gevangen genomen en in 1948 terug 

vrijgelaten. Tot aan zijn dood in 1954 

schreef hij aan zijn autobiografie en was hij 

adviseur voor het opzetten van een nieuw 

Duits leger, de latere Bundeswehr. 

 

SS Oberst Gruppenführer und Panzergeneraloberst der Waffen SS  Josef “Sepp” Dietrich 

Sepp Dietrich werd op 28 mei 1892 geboren in Hawangen en was een bekende Duitse SS-er. Hij was 

een veteraan van de eerste wereldoorlog en werd daarna politiefunctionaris in Beieren. Van 1932 tot 

Heinz Guderian in 1941 
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1945 zetelde hij ook voor de NSDAP in de Reichstag. Hitler zei ooit over Dietrich dat hij wenste dat 

het zijn zoon zou zijn geweest. Dit wijst duidelijk op de sterke band tussen hem en Hitler.  

In 1933 kreeg Dietrich de opdracht om een nieuwe voltijdse SS-eenheid te formeren met als taak de 

persoonlijke escorte van Hitler. Later werd dit de “SS-Leibstandarte Adolph Hitler”.  Dietrich was van 

1938 tot 1943 bevelhebber van deze SS divisie. Op het moment van zijn bezoek aan Genk was hij 

bevelhebber van het 1. SS 

Panzerkorps. Later werd hij 

nog bevelhebber van de 5. 

Panzerarmee en de 6. SS 

Panzerarmee. 

 

Aan het eind van de tweede 

wereldoorlog speelde hij een 

belangrijke rol tijdens het 

Ardennenoffensief. Het 

waren eenheden onder zijn 

bevel die het verst konden 

oprukken. (oa. De 

Kampfgruppe Peiper). Deze 

eenheid was betrokken bij 

het bloedbad van Baugnez 

bij Malmédy waar 

Amerikaanse krijgsgevangen 

werden geëxecuteerd. Mee 

hierdoor werd hij in 1946 tot 

een levenslange 

gevangenisstraf 

veroordeeld. Omdat er aan 

het licht kwam dat er 

onregelmatigheden tijdens 

het vooronderzoek gebeurd 

waren  kwam hij in 1957 vrij.  

Hij overleed op 24 april 1966 

in Ludwigsburg.  

 

 

 

Josef “Sepp” Dietrich 
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SS Standartenführer Joachim Peiper 

Joachim Peiper werd op 30 januari 1915 geboren in Berlijn.  

In 1933 werd Peiper gerekruteerd door de SS-Verfügungstruppe. Sepp Dietrich wees hem toe aan de 

Leibstandarte-SS "Adolf Hitler" (LSSAH) erewacht. In 1935 ging Peiper naar de trainingsschool voor 

SS-officieren (Junkerschule) in Braunschweig. In maart 1938 werd hij lid van de 

Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. De maand daarop werd hij in de staf van SS-leider 

Heinrich Himmler opgenomen en het jaar daarop bevorderd tot eerste adjudant van Himmler. Hij 

behield die positie tot augustus 1941. Alleen tijdens de slag om Frankrijk werd hij even van deze taak 

ontheven omdat hij mee moest vechten. Vanaf 1941 kreeg hij het bevel over verschillende eenheden 

van het leger, waaronder de Kampfgruppe. 

Tijdens zijn periode als Himmlers adjudant 

ontmoette Peiper zijn toekomstige vrouw 

Sigurd. Ze trouwden en kregen drie 

kinderen: Hinrich, Elke en Silke. Op zijn 

29ste werd Peiper kolonel van de Waffen-

SS. Tevens werd hij onderscheiden met het 

Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. 

Peiper was een ervaren leider en nam deel 

aan veel grote veldslagen. Aan het oostfront 

vocht hij in de Derde slag om Charkov en de 

Slag om Koersk. In 1944 kreeg hij het bevel 

over zijn eigen Kampfgruppe, die deel 

uitmaakte van de zesde pantserdivisie onder 

bevel van Sepp Dietrich. Met deze 

kampfgruppe nam hij deel aan de slag om 

de Ardennen. Hij en zijn Kampfgruppe 

waren hier grotendeels verantwoordelijk 

voor het Bloedbad van Malmedy. 

Uiteindelijk raakte de Kampfgruppe door 

zijn brandstof heen en werd ingesloten door 

Amerikaanse troepen in La Gleize bij Stoumont.  Peiper was gedwongen met zijn soldaten te vluchten 

en honderden voertuigen achter te laten. Met 800 man bereikte hij te voet Duitsland. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd Peiper gevangengenomen, en samen met andere 

leden van zijn Kampfgruppe aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Hij werd veroordeeld tijdens de 

rechtszaak rond het bloedbad van Malmedy. Peiper beweerde tijdens het proces geregeld dat hij 

mentaal en fysiek werd gemarteld, maar doktoren konden hiervoor geen bewijs vinden. Peiper bood 

aan alle schuld op zich te nemen als de rechter zijn soldaten in vrijheid zou stellen. Dit werd 

geweigerd. Peiper werd schuldig bevonden aan het Bloedbad van Malmedy, en veroordeeld tot de 

Joachim “Jochen” Peiper 
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doodstraf. Hij en zijn soldaten zouden worden opgehangen. Peiper verzocht nog de straf voor zijn 

mannen om te zetten in dood door het vuurpeloton, maar ook dat verzoek werd geweigerd. 

De veroordelingen leidden tot controverse binnen bepaalde Duitse kringen, waaronder de kerk. 

Uiteindelijk leidde dat ertoe dat de straffen werden omgezet naar levenslange gevangenisstraf. 

Hiervan zat Peiper uiteindelijk 11 jaar uit. In december 1956 werd hij vrijgelaten. 

Peiper werd ook verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad van Boves in Italië, maar hiervoor 

werd hij niet veroordeeld. 

In 1972 verhuisde Peiper naar Traves in Frankrijk, waar hij Engelstalige militaire boeken in het Duits 

ging vertalen. 

Peiper stierf op 14 juli 1976 toen zijn huis werd aangevallen door een gewapende groep die zich de 

'Avengers' noemde. Ze brandden Peipers huis plat met een molotovcocktail. De Avengers zijn nooit 

geïdentificeerd, maar vermoed wordt dat het voormalige leden van het Franse verzet waren. 

Waarom waren zij in Genk? 

Dat is de vraag die wij ons natuurlijk stellen. Voor meer duidelijkheid kunnen we terecht bij het boek 

van wijlen Lucien Bogers “Genk, 60 jaar na de bevrijding (1944-2004). Een oorlogsepos”. Een uitgave 

van Heemkundige kring Heidebloemke.  Ook in de geschiedschrijving van de Leibstandarte Adolf 

Hitler zelf is er informatie terug te vinden. 

De Leibstandarte Adolf Hitler werd in maart 1944 

teruggetrokken van het Oostfront (Tarnopol) en 

werd naar Limburg gestuurd om te rusten en de 

rangen terug te voorzien van manschappen en 

materieel. In de gevechten tegen de Russen hadden 

ze namelijk aanzienlijke verliezen geleden.   

Limburg was daarvoor een geschikte omgeving. 

Dicht genoeg bij Duitsland en ver genoeg van de 

geallieerde vliegvelden in Engeland. Bovendien 

waren hier genoeg terreinen waarop de militairen 

konden oefenen.  

Dat oefenen was zeker nodig omdat er nieuwe 

rekruten verwacht werden die amper getraind 

waren en die nog lang niet het niveau en de 

ervaring hadden van de geharde veteranen van de 

Leibstandarte. De nieuwe rekruten waren niet van 

hetzelfde kaliber als de voor oorlogse vrijwilligers 

omdat de aanwervingscriteria minder strikt 

geworden waren. Logisch ook als je bedenkt dat de 

Peiper met nieuwe 

recruten in mei 1944 
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Duitsers al een aantal jaren constant in oorlog waren en er een tekort aan manschappen en 

materiaal was. 

Eens hier in Limburg aangekomen met amper wapens en uitrusting hadden ze natuurlijk ook 

slaapkwartieren en verpleging voor hun gewonden nodig. De scholen in de buurt van Hasselt en 

Genk waren daarvoor bijzonder geschikt. Er waren eetzalen, er was sportinfrastructuur, slaapzalen, 

sanitair en grote binnenkoeren voor het oefenen van drill. 

Een van die Genkse scholen die gekozen werden was het Sint-Jan Berchmanscollege. Daarnaast is 

zeker geweten dat er Duitsers verbleven in de Broederschool, de meisjesschool in de Grotestraat 

(Regina-Mundi), Sint-Jozefsinstituut Bokrijk, de meisjesschool aan de Margarethalaan te Winterslag, 

de meisjesschool te Zwartberg, de Huishoudschool te Waterschei en de school in de Geraertsstraat 

te Waterschei. Dit gebeurde op bevel van de Feldkommandantur.  

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestond destijds nog uit een Handelsschool en een Vakschool. De 

Duitsers maakten handig gebruik van de werkplaatsen van de Vakschool om een Reparaturstelle in te 

richten en allerlei reparaties aan hun materieel uit te voeren. 

In Genk kwamen leden van twee bekende SS divisies terecht. De 1. SS Panzerdivision Leibstandarte 

Adolf Hitler en de 12.SS Panzerdivision “Hitlerjugend”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 12. SS Panzerdivision “Hitlerjugend” stond onder bevel van SS Brigadeführer Fritz Witt. De 3. 

Kompanie, I./SS-PzRgt 12 stond onder bevel van Joachim von Ribbentrop. Zijn vader was destijds 

minister van Buitenlandse Zaken in Nazi Duitsland. Zij waren op 15 januari aangekomen te 

Leopoldsburg voor een rustperiode, aanvulling van materieel en wapens en vorming van jonge 

manschappen. De voorhoede kwam op 27 januari aan en twee dagen later installeerde de volledige 

12. SS Panzerdivision 

“Hitlerjugend” 

1. SS Panzerdivision 

“Leibstandarte Adolf Hitler” 
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eenheid zich in de omgeving van Genk. De 2. Kompanie 

1./SS-PzRgt 12 lag op de Bret en de 3. Kompanie, I./SS-

PzRgt 12 in Winterslag. 

Uit het artikel “De laatste oorlogsdagen in het Sint-Jan 

Berchmanscollege” geschreven door Marc Bertrands en 

August Geusens voor Heemkring Heidebloemke kunnen 

we ook terugvinden dat de aanwezigheid van deze SS 

troepen een grote impact had op de werking van de 

school.  

Zo bezetten zij diverse klaslokalen, de keuken, de 

studiezaal, de speelplaats, de werkhuizen. Ook eisten 

zijn het sanitair op. Meerdere keren moesten de 

leerlingen, de broeders en de leraars verhuizen. Vaak 

konden de lessen en de examens niet doorgaan.  In de 

gangen werd een afscheiding geplaatst zodat de 

militairen en de leerlingen gescheiden bleven.  

Op de speelplaats werden putten gegraven voor het 

verbergen van voertuigen en luchtafweergeschut. In de 

bossen aan de Mispadstraat (waar nu het O.L.-Vrouwe 

Lyceum ligt) werden voertuigen gecamoufleerd en verstopt. Er waren ook loopgrachten waar men 

zicht tijdens een luchtaanval zou kunnen verstoppen. Het verspreiden van de manschappen over 

diverse locaties doorheen Genk en in scholen en vlakbij burgerwoningen was een tactische zet. Op 

die manier probeerde men te verhinderen dat geallieerde vliegtuigen zouden aanvallen want in dat 

geval zouden er zeker burgerslachtoffers gevallen zijn. Eigenlijk werden de leerlingen en de 

omwonenden als 

levend schild 

gebruikt. 

In de Genkse bossen 

en op de heides 

vonden er ook 

oefeningen plaats. 

Getuige daarvan 

een foto van de 

Panther tank van 

Rudolf von 

Ribbentrop vlakbij 

de Margarethalaan 

in Winterslag. 

Rudolf von Ribbentrop 
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Rechts op de achtergrond is de Heilig Hartkerk te zien met de gevel van de toenmalige school 

(tegenwoordig Syntra). Links zijn de huizen van de Margarethalaan te zien. De tank staat ongeveer 

waar nu  het kruispunt van de Hovenierslaan en de Populierenstraat is. Destijds in 1944 was hier nog 

geen bebouwing. De tank is een Panzerkampfwagen V (Panther) Ausf. A. Het was een Befehlspanzer. 

Dat wil zeggen dat de tank gebruikt werd door de bevelhebber van de Kompanie. De man in het 

zwarte uniform die rechts vooraan staat is SS Untersharführer Heinz Freiberg. Hij was de bevelhebber 

van de tankbemanning.  

Aflossing 

In de nacht van 7-8 april 1944 vertrokken de militairen van de 12. SS Panzerdivision “Hitlerjugend” 

richting Frankrijk. Op Paasmaandag 11 april werden zij afgelost door de manschappen van de 1. SS 

Panzerdivision “Leibstandarte Adolf Hitler”.  Het is waarschijnlijk geen toeval dat deze eenheden 

mekaar aflosten. De 12. SS Panzerdivision was namelijk opgericht met veteranen van de 1. SS 

Panzerdivision en daarna aangevuld met nieuwe rekruten die vooral uit de Hitlerjugend kwamen.  

Harde opleiding 

SS-ers waren elite soldaten die een zeer harde opleiding kregen. Het waren over het algemeen ook 

overtuigde aanhangers van de Nazi ideologie. De grote baas van de SS was Heinrich Himmler. De SS 

werd in 1925 opgericht oorspronkelijk als persoonlijke lijfwacht van Adolf Hitler. De SS had meerdere 

afdelingen en de eenheden die in Genk verbleven waren onderdeel van de Waffen SS. De gewapende 

militaire tak van de SS. Op het hoogtepunt van zijn bestaan had de Waffen SS 38 divisies met ruim 

900.000 manschappen. De Waffen SS werd voor het eerst militair ingezet in 1939 in Polen en daarna 

in 1940 bij de invasie van West-Europa. In deze veldtochten lieten ze zien dat ze uitstekende troepen 

waren en boekten ze zeer goede militaire resultaten. Op 22 juni 1941 startte operatie Barbarossa, de 

aanval tegen de Sovjet Unie. Ook hierin kreeg de Waffen SS weer een vooraanstaande rol. Het 

Oostfront werd een harde leerschool voor de SS-ers. Ze vochten er in extreem bloedige veldslagen en 

de blootstelling en deelname aan deze dagelijkse gruwel maakte dat vele van de SS veteranen die dit 

overleefden keiharde ijzervreters waren. Zij waren meedogenloos en hadden vaak minachting ten 

opzicht van de nieuwe rekruten.  

Tijdens hun verblijf in Limburg werden vijf jonge SS-recruten er van beschuldigd kippen en ham 

gestolen te hebben van burgers en door de krijgsraad ter dood veroordeeld. Dit verdict lijkt 

overdreven zeker als je het bekijkt tegen de achtergrond van gruweldaden die deze SS eenheid reeds 

begaan had en nog zou begaan. Op 28 mei 1944 gaf Peiper het bevel deze vijf mannen dood te 

schieten en liet de resterende nieuwe rekruten voorbij hun lijken marcheren. Deze veroordeling en 

de executie die daarop volgde was duidelijk geen straf maar meer een duidelijk signaal dat men wou 

geven aan de nieuwelingen. Men wou duidelijk maken dat men het niet zo hoog op had met de 

nieuwelingen en dat ze nog lang niet het respect van de geharde veteranen hadden. Waar deze 

executies exact plaats gevonden hebben is niet geheel duidelijk. Er zijn wel duidelijke aanwijzingen 

dat ook in Genk leden van de Leibstandarte gedood zijn. Er hangt echter nog steeds een waas van 

mysterie rond. Wij grijpen daarvoor weer terug naar het oorlogsepos van wijlen Lucien Bogers. 

Daarin vinden we terug dat drie Duitse soldaten op het gemeentelijk kerkhof begraven werden. In de 
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officiële gegevens staat dat zij “gevallen” zijn tijdens oefeningen. Hierover rijzen echter twijfels. Het 

zou best kunnen dat dit zo voor de schijn vermeld is in de officiële documenten. Het gaat om de 

volgende drie: 

-Eberhard Schubert (°Grunau 19.09.1925 - + Aarschot 10.05.1944) – 6/SS Pz.Rgt. 1.L.A.H.; 

-Rudi Radebolt (°Berlijn 20.07.1924 - + Hasselt 14.05.1944) – StabsKP Pz.Rgt.2 L.A.H.; 

-Roland Franz Fantner (°Polling 03.03.1921 – + Beverlo 08.07.1944) – SS-Uscha 8.Pz. 1.L.A.H.. 

Enkele getuigen van toen vertelden dat op de koer van de meisjesschool te Winterslag een soldaat 

voor de aangetreden eenheid in publiek werd gedegradeerd en van alle kentekens beroofd. 

Vergezeld van een gewapend peloton, marcheerde hij naar de heide achter de Tweede Cité van 

Winterslag. Er klonken schoten en het peloton kwam alleen terug. Iets later reed een lichte 

vrachtwagen voorbij. De zoon van de toenmalige grafmaker vertelde dat een lichte vrachtwagen een 

lijk in ondergoed gebracht had dat tegen de vroegere scheidingsmuur begraven werd. Het was een 

naamloos graf zonder enig kenteken. Was dit Fantner? Een vierde dode op hetzelfde moment is wel 

erg veel toeval. De plaatsnamen waar de soldaten gevallen zijn (Aarschot, Hasselt, Beverlo) kloppen 

dus waarschijnlijk ook niet. 

Op 3 juli 1944 werden in de kelders van de meisjesschool in de Grotestraat (Regina Mundi) twee 

soldaten geëxecuteerd. Volgens de grafmaker werden ze zonder eerbetoon en zonder schoenen 

begraven. Dieter Stoff en Helmut Gerdts rusten nu op het Duitse militaire kerkhof van Lommel. 

Ontspanning 

Ook ontspanning moest er zijn. Men had destijds ook al begrepen dat een soldaat niet constant kon 

trainen en vechten. Sport was en is nu nog steeds belangrijk voor militairen. Het is niet alleen een 

goede fysieke training maar het sterkt ook de onderlinge band. Zo is er bewijs dat de leden van de 

Leibstandarte voetbal gespeeld hebben in Genk en wel op het toenmalige terrein van Genk VV. Dat 

voetbalterrein lag toen op de heuvel tussen de St.-Martinuskerk en de Broederschool.  

De voetbalploeg van de Leibstandarte op Genk VV 
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Op de foto hierboven van de voetbalploeg is duidelijk te zien dat het SS-ers zijn aan de typische SS 

runen op het voetbaltruitjes. Achteraan zien we de oude Sint-Martinuskerk liggen die spijtig genoeg 

later dat jaar gebombardeerd zou worden.  Op de foto hieronder zien we een deel van het publiek. 

De officier aangeduid door de rode pijl is Joachim Peiper. Naast hem en aangeduid door de gele pijl 

zien we zijn echtgenote Sigurd (Sigi) Hinrichsen. Sigurd was een secretaresse in de persoonlijke staf 

van Himmler en een goede vriendin van diens maîtresse Hedwig Potthast. Ze huwden op  26 juni 

1939 in een speciale SS ceremonie en ze leefden in Berlijn tot daar de eerste luchtaanvallen 

plaatsvonden waarna Sigurd naar Rottach in Beieren verhuisde. Het koppel had drie kinderen, 

Hinrich, Elke en Silke. 

Sporen achteraf 

Het verblijf van de SS-ers in Genk liet heel wat sporen na. Vooral op de plaatsen waar zij 

ingekwartierd waren. Daar werd vaak heel wat verbouwd en dichtgetimmerd. Er werden 

loopgrachten gegraven en er werden putten gegraven om voertuigen en luchtafweer geschut in te 

verstoppen. Ook werd heel wat materiaal en uitrusting bij elkaar gesleept. Ook de tanks die over de  

heide en door de bossen reden lieten duidelijke sporen na. In de jaren 1990 nam mijn vader me mee 

naar de Melberg. Hij woonde tijdens de oorlogsjaren op de Rozenkranslaan. Hij vertelde me dat de 

Duitsers daar oefenden met hun tanks en hij liet me in de bossen zien waar de Panthers van meer als 

45 ton een bocht genomen hadden. Dat was nog duidelijk te zien in de ondergrond. Hij vertelde me 

ook dat ze als kind op zoek gingen naar Duitse oefen munitie. In hun wapens verschoten ze kogels 

met houten punten die versplinterden bij het afvuren. De bekendste foto’s over de sporen die de 

Duitsers achterlieten zijn die van de studiezaal van het Sint-Jan Berchmanscollege (collectie 

Heemkundige kring Heidebloemke) hieronder. Op de muur was een Duitse adelaar met hakenkruis 
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geschilderd en ook de tekst “Steh gerade – oder zerbrich”, Sta recht of breek. Duidelijk bedoeld als 

motivatie voor de aanwezige gewonden. 
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Ook vandaag nog zijn er sporen te zien en wel in de bossen achter het Sint-Jozefsinstituut te Bokrijk, 

net ten zuiden van de Kneippstraat, op ongeveer 200 meter van het kerkhof van de Broeders. Een 

grote put die gebruikt werd om een pantservoertuig of luchtafweer geschut in op te stellen. Op een 

infobord er bij staat dat hier een Duitse Tiger I tank in stond die gebruikt werd tegen geallieerde 

bommenwerpers. Dit lijkt me eerder onwaarschijnlijk. Een Tiger I is namelijk niet in staat om een 

vliegtuig uit de lucht te schieten. Het kanon kan daarvoor niet ver genoeg omhoog gedraaid worden. 

Bovendien heeft de bemanning daarvoor geen richtmiddelen. Een halftrack of dergelijke met 

luchtafweergeschut zou  kunnen of een tank die van daaruit de omgeving richting Berenbroek in het 

oog hield.  

 

Nabeschouwing. 

Vaak zegt men wel eens dat er in Genk tijdens wereldoorlog II geen zware veldslagen uitgevochten 

zijn en dat die periode dus niet zo belangrijk is in de geschiedenis van de stad. Hoe meer je jezelf er 

echter gaat in verdiepen kom je tot de conclusie dat hier wel heel veel gebeurd is en dat die 

gebeurtenissen wel degelijk een invloed gehad hebben op grote historische gebeurtenissen. Dietrich 

en Guderian kwamen niet voor niets de troepen hier inspecteren. Ze waren gebrand om te weten of 

ze klaar waren om te worden ingezet tegen de westelijke geallieerden waarvan men vermoedde dat 
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die een invasie in West-Europa aan het voorbereiden waren. Men wist echter niet waar en wanneer 

die invasie zou plaatsvinden. De SS-eenheden die in Genk gelegerd waren (en in ook nog andere 

Limburgse gemeenten) werden na hun training naar Normandië gezonden en namen daar deel aan 

de strijd na D-Day en speelden dus wel degelijk een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Later 

zouden deze troepen nog furore maken in de Ardennen. Misschien werd in Genk geen 

wereldgeschiedenis geschreven, maar ze werd er wel gerepeteerd. 

Dirk Thielens 

Met de steun van: 

 

 

 

 

 


