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Activiteit:  Lezing Lou Heynens : Waffen-SS’ers  uit Limburg … of: Niemand 

wist in welke werkelijkheid hij terecht zou komen 

Wanneer: Maandag 12 november  2018 van 20.00uur tot 22.30uur 
Locatie:       Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

Lou Heynens, geboren in Margraten in 1943, is beeldend kunstenaar, schrijver/publicist, 

dichter, uitgever, fotograaf en deskundige op het gebied van de verhalen van de adel die 

woonde op de vele kastelen die Zuid-Limburg rijk is. 

Op onderzoek naar Nederlandse SS’ers rust  nog steeds een taboe. Vooral het noemen van namen 

en feitelijkheden van en over de vrijwilligers voor deze misdadige organisatie, maakt het niet 

alleen voor het nageslacht moeilijk. De publicist Lou Heynens – hij deed onderzoek naar de 

Limburgse NSB-gouverneur Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg, maar ook naar 

‘fout Duits’ bezit  met als gevolg de confiscatie  van kastelen en landgoederen (1945) in onze 

provincie, resulteerde in een aantal publicaties die ook door wetenschappers instemmend 

geciteerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De SS-Führer Heinrich Himmler inspecteert een 

compagnie Nederlandse SS'ers. 

Op de inzet: de uit Heerlen afkomstige SS'er Caspar 

Sporck (1922-1945), de enige 

 'Ritterkreuzträger' van Limburgse bodem. 

 



 

Heynens, van wie bekend is dat hij twee naaste familieleden heeft die bij de Waffen-SS waren, 

heeft zich om die reden gaan verdiepen in het ‘Limburgse’ aandeel in Himmlers gevreesde 

elitetroepen. Het onderzoek voor de regio Heerlen/Heuvelland werd uitgangspunt voor 

een  relevant resultaat dat dient ter vergelijking met het aandeel van Waffen-SS’ers in regio Venlo 

(ruim genomen).    

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse affiche Waffen-SS 

tweede Wereldoorlog 
Dodentransport in lager Buchenwald met als inzet 

Jozias George Adolf van Waldeck-Pyrmont. Hij  was 

een Duitse prins en gedurende de tijd van het 

nationaalsocialisme Höhere SS und Polizeiführer, 

sedert 1939 in de rang van SS-Obergruppenführer. 

 

BESTUURSLID GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met 

spoed opzoek naar een nieuw bestuurslid. 
Middels deze oproep willen wij vooral ook 

vrouwen verzoeken zich aan te melden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat :  Dhr. H.J.H.A. Clabbers 
077-3541418 of . lgogvenlo@ziggo.nl 

 

Vooraankondigingen 
Maandag 10 dec. 2018 - Lezing Geert Mevissen “Gebied Genooy”. 
Maandag 14 jan. 2019 - Thema lezing nog niet bekend. 
Maandag 11 mrt. 2019 - Algemene Ledenvergadering + Lezing. 
Maandag 08 apr. 2019 - Thema lezing nog niet bekend. 
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