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De burgemeester van Eijsden in oorlogstijd
Deel |

De eerste Duitse militairen trokken op 10 mei 1940 rond acht uur *s ochtends door Eijsden. De weinige Nederlandse legereenhe-
den waren geen partij voor de van alle kanten oprukkende, goed uitgeruste Duitse militairen die “in groote, dichte gelederen
naar de Maas optrekken.” ln het dorpscentrum legden ze ter vervanging van de opgeblazen bruggen bij Maastricht een ponton-
brug over de Maas. Een paar uur later begonnen Belgische militairen in het Fort Eben-Emael met een van de kanonnen granaten
afte vuren. Ook vanuit het fort Aubin-Neufchâteau werd op de brug bij Eijsden gevuurd. Een deel van de Eijsdense bevolking
moest de kelders in ofvluchtte naar verder weg wonende familieleden en vrienden.1

e eerste granaten sloegen nog voor het middag-
D uur in. Het gemeentehuis van Eijsden kreeg
rake klappen. De bevolking Werd gesommeerd te
vertrekken en voorbij de spoorlijn onderdak te zoe-
ken. Onder de eerste vluchtelingen die naar Banholt,
Mheer, Gronsveld of nog verder in de omgeving van
Eijsden vertrokken Was burgemeester Wim Lambooy.
Met zijn echtgenote en dienstmeisje stapte de bur-
gervader in zijn auto en zette koers naar het geha-
vende gemeentehuis, Waar hij zijn salaris over de
volle maanden mei en juni uit de brandkast haalde.
Om een uur of vijf Werd het de burgemeester te
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benauwd.Vlak voor de ingang van zijn schuilplaats
richtten Duitse militairen een Versterking met een
mortier in. Dat vatte Lambooy op als de voorbode
van “een nieuwe groote aanval binnen Weinig tijd”.2

Om die reden viel het besluit naarValkenburg te rij-
den en daar te overnachten. De auto van de burge-
meester Was volgeladen met inderhaast meegenomen
bagage. De nog geen vijftig meter verderop op straat
lopende gemeentesecretaris Hubert Smeets hield de
auto staande en vroeg de vluchtende burgemeester
zijn schoonmoeder en zijn dochter naar het veiligere
Valkenburg mee te nemen. “Omdat ik niet het risico
Wilde loopen de verantwoordelijkheid voor een kind
van een ander onder zulke omstandigheden te moe-
ten dragen”, Weigerde de burgemeester. Eijsden bleef
zonder wettig gezag achter. De veldWachter Was ner-
gens te bekennen en de marechaussees Waren naar
België uitgeweken. Een van de tWee Wethouders
volgde het voorbeeld van burgemeester Lambooy.
De tweede liet zich niet zien.3

Wie zich Wel op straat vertoonden Waren Duitse
officieren op zoek naar vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur. In de loop van de avond liepen ze
notaris Charles Russel tegen het lijf. Ze vroegen
hem Waar ze de burgemeester konden vinden. Met
hulp van het gemeentebestuur Wilden ze een deel
van de in het schootsveld van de Belgische kanon-
nen liggende huizen ontruimen en de bewoners
evacueren. Russel ging met de Duitse ofiicieren mee
naar het huis van de burgemeester, maar daar deed
niemand open.4 _

l,
De rekening voor burgemeester Lambooy op 10 mei 1940 van een hotel
in Valkenburg. De burgemeester vertrok met echtgenote, buurvrouw,
buurmeisje en dienstmeid naar Valkenburg. De dienstmeid had daar
familie wonen en logeerde dus niet in het hotel.
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Voormalige woning van notaris Russel, het huidige Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikstraat, no. 21. Foto: Guy Schroen, 2005; GS7327.

De volgende dag keerde de burgemeester even terug
naar Eijsden.Aan de gemeentegrens hield een groep
Duitse militairen Lambooy staande. Een van de mili-
tairen Waarschuwde de burgemeester dat het schieten
door burgers op Duitse soldaten genadeloos zou Wor-
den afgestraft. Op dat soort incidenten zou meteen
Worden gereageerd met standrechtelijke executies,
“de burgemeester voorop”` '

Het lood moet in zijn schoenen zijn gezakt. De
burgemeester bracht het nog op om met zijn vrouw
de vluchtelingen in de zinkWitfabriek te bezoeken.
In de fabriekshallen en kelders van de grote zink-
Witfabriek in Eijsden had`e`en vijfde deel van de
bevolking, zo,n zeshonderd inwoners, onderdak
gekregen. De burgemeester Werd daar overladen met
verwijten. Er was niet genoeg brood en voor de
kinderen was geen melk. Dey kritiek op haar man
beviel de burgemeestersvrouw niet. Ze trok haar
man aan zijn jas: “Wim, kom tochi”5

De burgemeester vertrok. Angst was zijn Voornaam-~
ste raadgever. Angst om voor het schieten door
dorpsbewoners op Duitse soldaten het gelag te
moeten betalen. “Gaarne Wil ik de rechtmatige
belangen der bevolking naar beste vermogen behar-
tigen, maar ik Wensch rnij niet op te offeren voor de
onbezonnenheid van een enkeling, die gespeend is
van ieder sociaal- of gemeenschapsgevoel. Mijns
inziens is niemand daarbij gebaat,” zo verklaarde
Lambooy zijn gedrag een tijdje later aan de com-
missaris Van de koningin.Voor een ander deel
zwichtte hij onder de druk van zijn vrouw, die “ver-
keerde, én door een 14 uur durend bombardement
[op 10 mei] én door de ieder oogenblik door lucht-
gevechten overhaast onderbroken autoritten, in een
dusdanigen toestand, dat zij zeer dringend eenige
rust noodig had en behoefte had aan een betere
Verzorging, dan ik haar in de kelders der Zinkwit-
fabriek kon bieden.”6
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Zo koos het burgemeestersechtpaar voor de tweede
keer het hazenpad. De - toen nog niet gecensureer-
de - Limburger Koerier blikte op 24 mei 1940
terug op

“dien onvergetelijken Vrijdag toen de lentezon schuil
ging achter gigantische esleaders grauwe, grommende
bommenwerpers die laag en dreigend over onze hocyfden
gierden. Geen steen zou nog op de anderen blijven, zei
iedereen tegen iedereen. Velen waren er reeds, die op eigen
initiatiegt denzelfden middag veiliger oorden opzochten;
die hulp en veiligheid zochten in Mheer; Banholt,
Gronsveld, ja tot Valkenburg toe. Onder deze eerste
vluchtelingen was de burgemeester van het dorp dien
men sedertdien in Eijsden niet meer heejt terugezien. J”

Gemeentesecretaris Hubert Smeets ging op zaterdag
11 mei op zoek naar gemeenteraadsleden. In de hal-
len van de zinkwitfabriek vond hij Bèeiegen,
gemeenteraadslid en kantoorbediende van de
fabriek. Eerder die dag had Smeets bij notaris
Russel aangeklopt om hulp. Uiteindelijk vestigden
gemeentesecretaris Smeets en Maessen, het hoofd
van de bewaking en bedrijfsbrandweer van de zink-
witfabriek, een geïmproviseerde gemeentesecretarie
in de kelder van Russels huis aan de Prins Hendrik-
straat nummer 21. De brandweercommandant Werd
door de Ortskommandant als waarnemend burge-
meester aangewezen. De nieuwe burgemeester vroeg
op zijn beurt Russel als loco-burgemeester. De
notaris ging ijverig aan de slag. Loslopende koeien
Werden gevangen en gemolken. Gewonde dieren
afgemaakt en hun kadavers begraven.8

De volgende dag trokken nieuwe Duitse eenheden
door Eijsden. Om te voorkomen dat op hen zou
worden geschoten en om de bevolking schrik aan te
jagen, gelastten de Duitsers het nieuwe gemeentebe-
stuur om tien gijzelaars uit te kiezen, waaronder
pastoor Prevoo van Breust.Voor elk incident zou
een gijzelaar worden gedood, voor elke gewonde of
gedode Duitse soldaat zouden vijf gijzelaars worden
gefusilleerd. “Gelukkig duurde het gijzelaarschap
niet lang. Immers reeds na goed drie uren in een
bureau van de zinkwitfabriek onder bewaking te
hebben doorgebracht, werd ons tegen zes uren aan-
gezegd, dat wij allen vrij waren. ,Een herademing en
opleving was deze invrijhëidstelling voor allen, ook
voor de medeburgers”, schreef een van de gijzelaars
in zijn dagboek.9

Een hulppolitiekorps werd gevormd om de bescha-
digde en verlaten huizen in de Eijsdense dorpskern
te bewaken en te beschermen tegen plunderaars,

“hoofdzakelijk woonwagenbewoners van Maas-
tricht.” Het geïmproviseerde gemeentebestuur liet
zieken en bejaarden evacueren. Op ll mei om zes
uur 's avonds werd brood en vlees uitgedeeld. Ook
de twee daarop volgende dagen zorgde het nieuwe
gemeentebestuur Voor brood en vlees. Zodra de
Duitse bezetter aankondigde dat wapenbezit met de
dood zou worden bestraft, organiseerde de nieuwe
burgemeester een inzameling van wapens en muni-
tie. Met zijn eigen auto bracht de notaris ernstig
zieken naar verder weg gelegen ziekenhuizen. Om
gist voor de plaatselijke bakkers te krijgen, reisde hij
met een speciale Ausweis naar Heerlen.

Een week. later, op vrijdag 17 mei, bezocht Russel
de commissaris Van de koningin in Maastricht. Hij
deed verslag van het werk van het nieuwe gemeen-
tebestuur en zijn eigen optreden, dat “werd ingege-
ven door plichtsbesef”.1°

De volgende dag maakte de commissaris van de
koningin de benoeming van de door de Duitsers
aangestelde burgemeester ongedaan. In diens plaats
werd de burgemeester van het naburige Gronsveld
als waarnemer aangesteld.“ Notaris Russel en de
nog immer in hotel “Oranje-Nassau” in Valkenburg
verblijvende burgemeester Lambooy kregen het ver-
zoek schriftelijk verslag te doen van de gebeurtenis-
sen tijdens de eerste oorlogsdagen.12 Nog dezelfde
dag stelde notaris Russel een feitelijk verslag over de
eerste oorlogsperiode op. Twee dagen later onderte-
kende “de burgemeester van Eijsden” inValkenburg
een acht bladzijden lange apologie. Menigmaal had
Lambooy naar eigen zeggen ybesloten “naar zijn

Kanonsloop van Fort Eben-Emael. Foto: Guy Schroen, 2004; 655332.
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Foto boven: Het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.
Foto: EV1799.

Kaartjerechts: Luik werd verdedigd doorleenidubbele ring-van forten.
Eijsden lag. in hetischóotsveld Van fo'rtEben-Emaelten vanadat van .
AubinfiNeufçhateaui

gemeente terugte ke'eren en het eventueelda'araan' .
verbonden gevaar te ftrotsereii'”,=maar toen het ein-
delijk `daarvan was gekomen, “meende ik'` er beter
aan te doen eerst naar Maastricht te gaan,` om U van`
het voorgevallene in kennis te stellen.”13

Ongevraagd kreeg de commissaris van de koningin v
nog advies van Laurent Beijers,y een fruitkoopman
met de bijnaam Ade Blauwel. Beijers had een steun-
betuiging .aan de waarnemend burgemeester en
notarisRussel opgesteld. Meer dan Vvijfhonderdl
handtekeningen stonden onder de- petitie. Laurent
Beijers maakte van de gelegenheid gebruik “Uwe
Excellentie beleefd te Verzoeken te bevorderen dat
[de Waarnemend burgemeester] benoemd Wordt tot
Burgemeester der Gemeente Eijsden.”m LDe Blauwe7
hoorde: tot de meest roemruchte smokkelaars van
Eijsden. Hij leverde boter en suiker op bestelling. -
Tot- zijn klanten hoorden de paters Capucijnen, die
na een bij Beijers geplaatste bestelling, cs nachts het
kelderraaml open lieten staanAls de maan: achter-de -
Wolken Was verdwenen bracht Beij ers zijn smokkelf
waar 15

. Teun Roosenburg 'klopte bij hem wel eens aan voor
tabak. “Er kwam dan na enig Vwachten een oude
Duitse Vsoldaat met twee grote pakken aansjouwen.
We schrokken ons een beroerte, maar zo werkte hij
nou eenmaal bij de' smokkel. Ook gaf lde Blauwe,
ons belangrijke gegevens over het wisselen van
patrouilles en grensWaC-hten. Ons leven hingidaarvan
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af bij het over de grens brengen van jodenen [ont-
snapte] krijgsgevangenen.”16

“DeBlauwo was gevreesd bijy douanier Landifnan en'`
zijnI collegas. Hij was zo vlug en ongrijpbaar als
Water,` voor de duv'el ni'etbangfen zo sterkals een'
beer. De` 'gewone 'Eijsdenaar had bewondering en
een zwak voorfBeijers.. Hij kreeg. nal` elke aanhou- »
ding en detentie bij zijn-terugkeer'een Warm ont=
haal in het dorp. Een in alle opzichten H.bijzonder
Eijsdenaar, maar niet die-beste pleitbezorger voor
orde en gezag..

Op Woensdag 29 mei Vroeg de commissaris van de
koningin aan de twee Eijsdense Wethouders wat
naar hun mening met burgemeester.Lambooy moest
gebeurenVolgens het verslag van `hetïvonderhoud
daarover “achten Wethouders het gewenscht dat bur~
gemeester Lambooy weder zijn taak aanvaardtfln ff
datgesprek bleek dat de Eijsdense burgemeester
“het genoten.salaris”, de bij zijn vlucht naarl
Valkenburg opgenomen'voorschotten voor `de
maanden mei en juni, had teruggegeven “om de
werkloozen te kunnen helpen.”De rust in. Eijsden
was -Weergekeerd,` zoV werd 'de` vcommissaris van deV
koningin verzekerd: “De menschen zijn geholpen.
Wethouder' VBroers heeft voor distributie gezorgd
(spek,jaardappel'en, melk,.rijst,:brood, boter) .7,17

Twee dagen later veldede commissaris van de
koningin zijn oordeel:.“lMoest ik. er sinds 18 mei jl
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Het zwaarbeschadigde fort van Aubin-Neufchateau na de overgave in 1940. Foto: Guy Schroen, 2005; GS7406.

de voorkeur aan geven de burgemeestersfunctie te
Eijsden met diens instemming te doen uitoefenen
door den Heer A.H. Spauwen, burgemeester der
gemeenten Gronsveld en Ryckholt, na een onder-
zoek Van de omstandigheden, die daartoe hebben
geleid, en van den huidigen toestand, ben ik Van
oordeel, dat de bezwaren, Welke Uw dienstvervul-
ling bemoeilijkten, thans zijn Vervallen.”18

Alsof het de normaalste zaak Van de wereld Was,
nam Lambooy zijn plaats als burgemeester in Eijsden
weer'in en zat de gemeenteraadsvergadering Van 13
juni 1940 Voor zonder ook maar één Woord te
besteden aan zijn afwezigheid in de meidagen. Hij
opende de vergadering met de Woorden “Geloofd
zij jesus Christus” en Vroeg om enige ogenblikken
stilte om de dood Van het enige Eijsdense slachtoffer
in die meidagen, Louise Henquet, het bij een scho-
-tenwisseling dodelijk geraakt meisje, te herdenken.

Aan het eind van de Vergadering Vroeg Bèeiegen
het Woord. Hij wenste graag te Worden ingelicht
“over de gedragingen Van den Burgemeester in de
eerste oorlogsdagen.” Burgemeester Lambooy “zegt
den Heeeiegen het woord hieromtrent niet te

kulnnen Verleenen.” Daarmee eindigt het verslag van
de gemeenteraadsvergadering.19

De Duitse bezetter kreeg maar moeilijk Vat op de
Wispelturige grensgemeente. En de Verwachtingen
waren nogal hoog gespannen. Bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten in april 1935 scoorde de"
NSB torenhoog in Eijsden.Van de 1565 stemmen
sleepte de NSB precies driehonderd, bijna twintig
procent Van de stemmen, in de Wachtz-O Maar het -
nationaal-socialistische gedachtegoed schoot in
Eijsden geen stevige wortels. In gemeentelijke
maandrapporten aan de commissaris Van de provin- r
cie Limburg, de NSB7er Maximiliaan de Marchant
et d7Ansembourg staken de aantallen NSB,ers op
het Eijsdense gemeentehuis en in andere leidingge-
Vende functies in de gemeente maar magertjes af in
Vergelijking met andere Limburgse gemeenten.21

De NSB-kring Maastricht vroeg in oktober 1942 om
een opgave'rvan de NSB-aanhang onder eigenaren,
directeuren en andere leidinggevenden in Eijsdense
bedrijven en ondernemingen. Een Waarschijnlijk fors
aangedikt lijstje Van maar tien Eijsdense slagers, aan-
nemers en fruittelers Was het antwoord.22
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Het gebrek aan enthousiaste medewerking aan de
bedoelingen van de Duitse bezetter moet voor een
groot deel op het conto van burgemeester Wim
Lambooy Worden geschreven. Die voerde niet zo
zeer een strakke, consequente politiek van tegen-
Werking, maar zorgde door het omzeilen van beslis-
singen voor zoveel chaos en irritatie, dat de Duitse
bezetter en hun Nederlandse handlangers het bloed
onder de nagels Werd gehaald.

Al vanaf het begin van de bezetting klikte het niet
tussen Lambooy en de bezetter. Hij droeg het stem-
pel van “een trouw lid van de Katholieke
Staatspartij”, die voortdurend bezig Was met het vei-
lig stellen van zijn eigen belangen.23 Smalend teken-
de de NSB-districtsleider in Zuid-Limburg halver-
Wege het tweede oorlogsjaar op dat de aanschaf Van
een mooie ambtswoning aan de Prins Hendrikstraat
Lambooys belangrijkste en -zo zal dat ongetwijfeld
zijn bedoeld- enige beleidsdaad Was. “Schuilplaatsen
zijn er vandaag in Eijsden nergens, met één uitzon-
dering: eentje in de omgeving van zijn huis", meld-
de de NSB-districtsleider aan Wilhelm Schmidt, de
Beauftragter des Reichskommissar für die Provinz
Limburg.24

Lambooy had zijn benoeming als burgemeester
vooral te danken aan zijn vader, een in Maastricht
geboren legerofficier, die Was opgeklommen tot
minister van Oorlog van 1925 tot - met enkele
korte onderbrekingen - 1929.Als burgemeester van
Hilversum ging hij in januari 1940 met pensioen.25
Het burgemeestersambt zat de familie Lambooy in
de genen. Zijn twee zonen volgden in de voetspo-
ren van hun vader. Zijn dochter trouwde met de
burgemeester van het Brabantse Dongen.26

Op 3 maart 1937 overleed de Eijsdense burge-
meester Carel baron de Loë plotseling. Nog geen
dag na diens begrafenis stuurde vader Lambooy een
brief naar de Limburgse commissaris van de konin-
gin, Waarin hij aankondigde dat zijn jongste zoon
naar de vacature in Eijsden zou solliciteren.27 Het
graf van de overleden Eijsdense burgemeester Was
nauwelijks gedolven of vader Lambooy mobiliseerde
zijn vriendenkring binnen de Rooms-Katholieke
Staats Partijom zijn zevenentwintigarige zoon,
meester in de rechten, het burgemeestersbaantje in
het diepe zuiden te bezorgen. Zo zou Wim
Lambooy het voorbeeld Volgen van niet'alleen zijn
Vader, maar ook van zijn oudere bioer, die in
Hontenisse de ambtsketen droeg en van zijn zwager.

De minister van Landbouw enVisserij en oud-
minister van Defensie, L.N. Deckers, verschafte de
Limburgse commissaris van de koningin graag de
nodige informatie over deze “'aardige, vlotte en
oppassende jongen”.Wim Lambooy had Wel “lang
gestudeerd te Amsterdam”, maar dat lag aan “zijn
liefhebberijen voor allerlei interessante zaken.”28 Een
andere connectie Van de Hilversumse burgemeester
was vol lof over de jongste zoon van de Hilversumse
burgemeester, maar Weet de lange studietijd van de;
toekomstige burgemeester van Eijsden aan de

i

omstandigheid dat deze “zich Wel eens door een
pretje liet afleiden.”29 Van zo,n burgemeester zou de
gemeente Eijsden geen berouW krijgen, zo luidde `
de aanbeveling van de latere secretaris-generaal van
het ministerie van Binnenlandse Zaken,jan Kan.30

Aanvankelijk liet de Limburgse commissaris van de
koningin zich niet imponeren door zoveel onder-
steuning uit de bovenste regionen Van zijn eigen
politieke partij.Tussen de 37 sollicitanten zaten vol-
gens de eerste schifting Van de commissaris van de
koningin voldoende zWaargeWichten, Waar-tegen
Wim Lambooy het in eerste instantie moest afleg-
gen. Twee anderen gooiden hogere ogen.31

De minister van Binnenlandse Zaken benoemde de
favoriete sollicitant tot burgemeester Van Pannerden.
Voor Eijsden viel zijn keuze op Wim Lambooy, die
met ingang van 1 juli 1937 werd benoemd tot bur-
gemeester van Eijsden. “De uitstekende inlichtingen
die mij omtrent dezen candidaat zijn verstrekt, heb-
ben mij de overtuiging geschonken, dat door zijn
benoeming de gemeente Eijsden het best zal Wor- ..
den gediendf” zo rechtvaardigde de minister van
Binnenlandse Zaken de benoeming van Lambooy.

Uit de verslagen van de gemeenteraadsvergaderin-
gen doemt van Wim Lambooy het beeld op van een
streng, autoritair en regentesk bestuurder. Weliswaar _*
Was Lambooy makkelijk in de omgang en kon in

u

kleine kring losjes en humorvol overkomen, in de
plattelandsgemeente Eijsden kwam hij niet uit de
verf. Hij Was teveel “high-society”, aldus Teun
Roosenburg. De nogal slaafse gemeenteraad bood
overigens nauwelijks tegenwicht, maar deelde Wel
zo nu en dan plaagstoten uit. Met name Bèeiegen
daagde de burgemeester uit en Wist hem te tergen.

Na de beschietingen met veel vernielingen aan de
Eijsdense dorpskern in mei 1940 rees de vraag hoe
de schade moest Worden berekend en vergoed.
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Bij de opmars van de Duitsers had ook Eijsden
te lijden onder het oorlogsgeweld. Deze
woning, Trichterweg no. zo, werd beschadigd
door een-granaat van het fortEben-Emael.
Foto: collectie JudithGeraerts-Huijnen.-

Burgemeester `Lambooy pleitte- in de...gemeenteraad l
voor. de inschakeling Van een team yvan deskundigen,
dat-bij. navraag uit goede bekenden vande burg-eu. l
meester bleek' te bestaan. Deheren Was eensroyale .
vergoeding in het' vooruitzicht gesteld,` diein. .schrílz l
contrast stond met de nogal zuiniges vastgestelde .
uitkeringen aan Eijsdense `werklozen die --in:de-
meidagen. het puin .van .de getroffen .woningen had'f`
den geruimd. Die hadden op hun uitkering moeten
Wachtenomdat de burgemeester` en -in- navolging l
van hem een aantal ambtenaren op 10 mei 19410 een
voorschot hadden genomen op-.het aan `hen-.over de
maandenmeil .en juni- 1940 uit te betalen salaris.

Bèeiegen `stak een stokje: voor Yde vrijgevigheid
van de burgemeester.` Hij vondeen `symbolische
beloning “om wat te Wandelenfïmeer op zijnvplaats. i
Het voorstel van de. burgemeester Werd met twee
stemmen Voor en acht stemmen tegenverworpen.32

Na de zomer van 1941 had burgemeester Lambooy.
het alleen voor het zeggen. De bezetter had de
gemeenteraden ontbonden. Met` twee Wethouders
vormde Lambooy het gemeentebestuur van Eijsden;
De gemeente-raadsleden,lastig: en kritisch overalles .i
wat Lamboov in Eijsden ondernam, warenhun
mandaat kwijt.l In 1943 voegde de bezetter 4de drie-
honderd inwoners tellende gemeente lVlesch toe aan
haar tien keer zo talrijke buurgemeente Eijsden.
Voor Lambooy betekendeqdatzeen bevordering. Zijn
salaris werd met ingang van 1 april v-1943 verhoogd .
tot 3650 gulden lper jaar.`33y -
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Opde avond .vande 18-de.mei~19_41 overleed \in`I`
Breust een lid- van deiNS'B, Lodewijk S-chrooten-, i
Pastoor-Prevoo: en 'dokter Pinckers werden in de
loop van` die avondnaar-de woning vande stervende
geroepen.- Meneer Pastoor weigerde het 'sacrarnent
toe tedienen. NSB-eleden - zo hadden de bisschop--
pen bekendgemaakt .Ps Werd'enude sacramenten V
immers onthouden. .

De weigering van pastoorPrevoo kreegßde volgende
dag een staartje. De NSBekringlíeider in Maastricht, i
ir. A. Honig van den Bossche; gelastte een` onder- . i
zoek-naar de .gebeurtenissen-van de vorige'avond. ›
De Eijsdense groepsleider richtte zijn pijlenlvooral W
op burgemeester LambooyrDie had elk verzoek om
bemiddeling,Y om hulp; om enige drukv behendig =
weten tefontwijken. Hij had in deze kwestie -zo l
had hij omstandig aan de'Eijsdense NSB-Voorman
laten weten - geen enkeleffbevoegthijdïl, zoals. de
groepsleider in een soort Nederlands aan zijn partij-
bazen rapporteerde. Aan een even grondige beoor-
deling van het optreden van dokterPinckers7
pastoor'Prevoo .en_rector Hobus van het Ursulinenf .
klooster Waagde de NSB-Voorman zich maar niet; =
Honig van den Bossche vWilde precies weten Wat de
twee eerwaarde heren “daar gezegd .hebben”'.34› Uit
de correspondentie van Honig van den Bossche kan
Worden opgemaakt dat de nabestaanden'idie avond 'al
te horen hadden gekregen dat een begrafenis in .V
gewijde Vgrond er voor kameraadl Schrooten niet in
Zat;35
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Dat schoot bij Honig van den Bossche in het ver-
keerde keelgat. Schrooten was nog geen halve dag
dood of Honig van den Bossche klom in de pen.
Met ingehouden Woede begon hij in een brief aan
pastoor Prevoo over het trieste feit dat Schrooten
het sacrament der stervenden Was onthouden. Dat
Was de pastoor niet aan te rekenen: die had volgens
de oproep van de Nederlandse bisschoppen gehan-
deld. In de tweede helft van zijn brief boog Honig
van den Bossche diep voor de “ZeerEerwaarde Heer
Pastoor”. Hij vroeg, smeekte zelfs om Schrooten een
begrafenis in gewijde aarde te gunnen. “De daarvoor
benodigde gelden zijn bij het begrafenisfonds “De
Laatste Eer, beschikbaar”, voegde Honig van den
Bossche hier geruststellend aan toe. Uit zijn eigen
aantekeningen is af te leiden dat Honig van den
Bossche niet zo zeker Was van de uitkomst van zijn
verzoek: hij stuurde de Sicherheitsclienst alvast een
bericht dat ze rekening moesten houden met het
Wat minder zachtzinnig aanpakken van de recalcí-
trante pastoor uit Breust.36

Ook in de ogen van Honig van den Bossche moest
vooral burgemeester Lambooy het in deze kwestie
ontgelden. Lambooy, “een echte representant van het
oude, vermolmde systeem”, kreeg uit het NSB-
kringkantoor het verzoek te bemiddelen, maar dat
leidde tot niets, helemaal niets: “deze deserteur bleek
ook in deze zaak een lafaard te zijn en den pastoor
niet aan te durven, althans de pastoor bleef weige-
ren”, zo rapporteerde Honig van den Bossche
hogerop aan de districtsleider.37

Op de dag van de begrafenis vergrendelde pastoor
Prevoo het hek van de begraafplaats.Voor alle zeker-
heid legde hij om de spijlen van de ingangspoort
nog een ijzeren ketting. De begrafemspndernemer

Begin mei 1940. Duitsers marcheren door de Diepstraat. Foto: EV4418.
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deinsde hiervoor terug. Hij kon geen graf delven.
Een aantal NSB-leden klom daarom over het hek
en begon te spitten. Uiteindelijk streek de pastoor
over zijn hart en liet hij de poort van het kerkhof
openen. Schrooten kon naar zijn laatste rustplaats
Worden gebracht.38

Voor dokter Pinckers liep de laatste reis van
Schrooten met een sisser af. Hij Was weliswaar niet
met de grootste spoed naar de stervende op Weg
gegaan, maar dat liet men rusten. Mathieu Prevoo
Werd eind 1942 samen met een andere priester
gearresteerd. Ze kwamen pas tien maanden later
vrij. Bij zijn dood in 1955 werd geschreven: “Als
gebroken is hij naar zijn geliefde parochie terugge-
keerd na de bevrijding en voelde hij zich allengs
niet meer in staat zijn parochiewerk goed te doen.
Zijn emeritaat werd geen rusttijd, maar een kruis-
Weg, die hij moedig heeft afgelegd tot het einde.”

Vo"or burgemeester Lambooy was het gedoe rond de
dood en begrafenis van de NSB'er Schrooten de
opmaat voor een nieuwe poging tot zijn vertrek uit
Eijsden.Voor de NSB-districtsleider was de maat
vol. Een scherp rapport over de burgemeester ging
naar Wilhelm Schmidt.

Zonder mitsen en maren Werd een onversneden
o'ordeel geveld: “een vleesgeworden democraat en
Willig instrument van de katholieke geestelijkheidll.
Dan volgden alle - in de ogen van de hoge NSBler
- tekortkomingen van Lambooy. Zijn passiviteit toen
het er bij de begrafenis van Schrooten op aankwam.
Zijn anti~Duitse houding Werd geïllustreerd met een
beschrijving van de curieuze gang van zaken bij de
aanschaf van een gemeentelijke schrijfmachine. Toen
de leverancier met een exemplaar van het Duitse
merk Triumph op de proppen kwam, zakte de
belangstelling van Lambooy tot het nulpunt. Als
klapstuk kwam de vlucht van de burgemeester in de
meidagen Van 1940 nog eens uitgebreid aan bod.39 f

De'dood van Schrooten kreeg door het toedoen van
de nabestaanden nog een staartje. Op zijn sterfbed
droeg Schrooten zijn vrouw op zijn bij elkaar gesap-
pelde spaargeld, precies tweehonderd gulden, aan de
NSB-kring Maastricht te schenken “om de beweging
te doen groeien". “Kameraadskë Maria Schrooten-
Purnot, zolnoteerde Honig van den Bossche, kwam
dat geld persoonlijk bij hem afgeven. De erfenis bleef
de kringleider als een visgraat in zijn keel steken. Het
geld houden zou pastoor Prevoo of een van zijn
andere Eijsdense tegenstrevers een stevige stok geven
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Begin mei 1940. Door de Duitsers aangelegde pontonbrug over de
Maas ter hoogte van de Diepstraat. Foto: EV 594.

om de NSB,er hard te slaan. Dat soort lui zou pijn-
lijke verwijten laten regenen over het inpikken van
de zuur verdiende spaarduiten van de zuinige, hard
Werkende Schrooten die vier jonge kinderen had `
achtergelaten.

“U kunt begrijpen dat met ontroering door mij dit
geld ontvangen Werd, doch dat ik er niet aan denk
om dit voor de beweging te houden, aangezien de
weduwe, met hare vier kinderen deze som, bespaard
door den zorgzamen kameraad Schrooten toekomt,”
meldde de vaderlijke Honig van den Bossche aan de
districtsleider. Honig van den Bossche zorgde voor
een uitweg: de nazaten van Schrooten kregen alle
vier een postspaarbankboekje met vijftig gulden
inleg “aangezien de kinderen behoren tot de groei
der beweging.”40

Ondanks het geweeklaag uit NSB-hoek kon
Lambooy niet zo maar op korte termijn worden
geloosd. De ontbinding van gemeenteraden en pro-
vinciale staten in augustus 1941 was voor veertien
burgemeesters, dertien hiervan uit Limburg, te gor-
tig. Alle Veertien vroegen ontslag. Nog eens dertig
Limburgse burgemeesters volgden korte tijd later
het voorbeeld van hun provinciegenoten.41

Achter het massale ontslagverzoek van de Limburgse
burgemeesters zag de bezetter de onzichtbare hand
van de clerus. In ieder geval hielp Maximiliaan de
Marchant et d,Ansembourg, de NSB-commissaris in
de provincie Limburg, een handje mee. Hij riep ter
toelichting van de toen nog niet van kracht zijnde
regeling de Limburgse burgemeesters haastig bijeen
op 13 augustus 1941 en hield hen voor dat het

Il

democratische bestuur van de gemeenten volledig
ophield te bestaan.Voor het zoeken van toekomstige
Wethouders gaf hij de burgemeesters opdracht con-
tact op te nemen met plaatselijke groepsleiders van
de NSB. Dat schoot een aantal van de aanwezige
burgemeesters in het verkeerde keelgat.Voor hen
was de teerling geworpen. Ze weigerden als verleng-
stuk van de NSB te dienen en besloten hun functie
neer te leggen. Hun ontslagaanvragen waren ver-
schillend geformuleerd. De meesten beriepen zich
op de door de Duitsers uitgevaardigde verordening,
een aantal onderbouwde hun ontslagaanvraag ook
met kritiek op de verklaring van De Marchant et
dyAnsembourg.

De Duitsers zaten lelijk in hun maag met de ontslag-
aanvragen. Wat te doen? Uiteindelijk werd de knoop
doorgehakt. Op 23 september 1941 kregen, op één
na, alle burgemeesters ontslag. Alleen burgemeester
Lambooy werd ontslag geweigerd. Hij had zijn aan-
Vraag afhankelijk gesteld van het standpunt van de
secretaris-generaal van het ministerie van Binnen-
landse Zaken over de toespraak van De Marchant et
d'Ansembourg. Net als de Duitsers was de secretaris-
generaal niet erg gelukkig met het optreden van de
Limburgse commissaris. Maar daarmee liep hij niet te
koop. Uit Lambooys ontslagaanvraag kon niet wor-
den afgeleid dat hij zich keerde tegen de ontbinding
van de Eijsdense gemeenteraad. Zo kon Lambooy's
ontslagbrief terzijde worden geschoven.

Door deze samenloop van omstandigheden kwam
Lambooy weer wat vaster in het zadel te zitten,
maar hij bleef de Duitse bezetter en diens Neder-
landse vazallen tergen.

H

Veelzeggend voor zijn omgang met de NSB Was de
kwestie van de gemeentelijke aanplakborden. Toen
in januari 1942 de NSB in Eijsden grotere aanplak-
borden Wilde laten plaatsen, verwijderde Lambooy
eerst de kleinere aanplakborden met het smoesje dat"
hij dat hout nodig had om de grotere te kunnen
laten maken.Vervolgens schoten de weergoden
Lambooy te hulp. Het vroor dat het kraakte en er
kon geen schop de grond in om de nieuwe borden
te plaatsen. Toen de NSB,ers in Eijsden begonnen te
twijfelen aan de medewerking van de burgemeester,
wilden ze amfletten ophangen in het gemeente-
huis. Daar kon Lambooy niet aan beginnen, zo liet
hij weten.Tekenend voor de manier Waarop
Lambooy de. NSB tegemoet trad Was zijn aanbod
om de NSB pamfletten te laten plakken op het uri-
noir bij het station. De diepere betekenis van dit
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aanbod ontging de NSB niet. Per brief ging de
zoveelste klacht over Lambooy naar De Marchant et
d”Ansembourg.42

'Het Gräofl<e„ een van de bijnamen van De
Marchant, zal wel voor de zoveelste maal geërgerd
hebben gelezen hoe Lambooy zijn gemeente
bestuurde en daarbij de NSB de Voet dwars zette. ln
de “hooimaand” 1941, de NSB-benaming van
augustus, kwam de districtsleider erachter dat het
NSB-weekblad cVolk en Vaderland, nauwelijks aftrek
genoot in Zuid-Limburg. In Heer bij Maastricht
stagneerde de verkoop bij tachtig exemplaren, ter-
wijl er in dat dorp 121 NSB-leden waren. Heer Was
geen uitzondering: ook in andere plaatsen kochten
zelfs de eigen leden het blaadje niet.

ln Eijsden vond het blad nog een beetje aftrek. Maar
. vaste grond onder de voeten kreeg de NSB niet in
de gemeente. Op het gemeentehuis was het aantal
NSB,ers op de vingers van een hand te tellen. Op
26 januari 1943 probeerde de NSB-kringleider in
Maastricht greep te krijgen op het personeelsbeleid
van de gemeente Eijsden. Weer stelde Lambooy zich
weinig plooibaar op. In een in ambtelijke taal
omzwachteld proza liet de burgemeester weten zich
van de NSB niets aan te trekkenf'3

Toen in maart en april 1943 burgemeester Lambooy
zich van dezelfde tactiek bediende bij het opwerpen
van bezwaren tegen het verstrekken van opgaven
voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, was dat de
opmaat voor een nieuwe aanval op de Eijsdense
burgervader:
“Heeft zichzelf als Burgemeester onmogelijk gemaakt
door op 10 Mei 1940 uit zijn Gemeente te vluchten
en daarin eerst geruimen tijd later terug te keeren.
Is anti-Duitsch en anti-nationaal socialistisch.
Kan niet worden gehandhaafd."44

Zo luidde het oordeel van De Marchant et
d,Ansembourg. Deze liet de Duitse bezetter weten
de op 1 juli aflopende ambtstermijn van burge-
meester niet te willen verlengen.Weer volgde een
lange opsomming van de tegen Lambooy in de loop
der jaren opgespaarde klachten.45

Met het vertrek van Lambooy kwam echter geen
einde aan de haperende verstandhouding tussen de
gemeente Eijsden aan de ene kant en De Marchant et
d”Ansembourg en zijn NSB-trawanten aan de andere
kant. Een opvolger van Lambooy was niet voorhan-
den. Het reservoir van geschikte NSB-burgemeesters-

I3

kandidaten was in de zomer van 1943 klaarblijkelijk
opgedroogd.Van de meer dan honderd Limburgse
gemeenten hadden veertig een NSB-burgemeester
gekregen. In acht gemeenten, waaronder Eijsden,
bestonden vacatures.Voor een deel, zes gemeentes,
waren 'NSB-kameraden, als waarnemer aangewezen.
In Eijsden was de waarneming in handen Van zittend
wethouder, loco-burgemeester jos Broers.46

Begin september 1943 joeg De Marchant et
d”Ansembourg de kogel door de kerk. Hij benoem-
de de “voor kort tot de Beweging toegetreden”
oud-burgemeester van Noorbeek,jacques Brouwers,
tot burgemeester Van Eijsden.47

Na de bevrijding

Van de ruim negenhonderd Nederlandse burge-
meesters die 10 mei 1940 aan het hoofd van hun
gemeente stonden mocht een vijfde van hen na de
bevrijding niet meer in hun oude ambt terugkeren.
Tussen de toen nog elf Nederlandse provincies zaten
overigens grote schommelingen. Zo verloren twee
op elke vijf burgemeesters in Friesland hun functie
omdat zij te meegaand en te dienstbaar aan de belan-
gen van de bezetter zouden hebben gehandeld. Het
andere uiterste lag in Limburg, waar maar een op de
veertien burgemeesters het veld hoefde te ruimen.

Voor de Limburgse uitzonderingspositie zijn ver-
schillende verklaringen te geven. Allereerst had in
september 1941 onder de ruim honderd burge-
meesters in die provincie een heuse ontslaggolf
plaats. De toen afgekondigde ontbinding Van
gemeenteraden en de naar aanleiding daarvan
gehouden toespraak van de Limburgse commissaris
waren voor uiteindelijk 43 burgemeesters in
Limburg aanleiding om ontslag uit hun functie te
vragen. Buiten Limburg kregen deze burgemeesters
gezelschap van slechts een ambtgenoot, de burge-
meester van Adorp.48

Dat het aantal uit hun ambt ontheven Limburgse
burgemeesters zo gering was lag ook aan de com-
missaris van de koningin in Limburg,Willem van
Sonsbeeck. De toen bijna zestig jaar oudeVan
Sonsbeeck werd in 1936 benoemd tot commissaris
van de konipgin in de provincie Limburg. De nieu-
we conimissaris, jarenlang burgemeester van Breda,
zou voldoende “zuidelijk georiënteerd zijn”, een
krachtige regent, die beslistheid van optreden paarde
aan “ronde jovialiteit”. Zo viel in 1936 overVan
Sonsbeeck te lezen.
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De 'beslistheid Van optreden, komt na 10 mei 1940
niet zo goed uit de verf in de rapporten van de
Duitse bezetter in Limburg. Daaruit komt een beeld
tevoorschijn van een magistraat die voor de bezetter
“wel coöperatief, maar dat niet in voldoende mate
was”. Begin 1941 kreegVan Sonsbeeck op zijn
werkkamer in het provinciehuis te horen dat overal
in de stad Maastricht aanplakbiljetten hingen met de
aankondiging van zijn ontslag. Kort daarop kreeg hij
eervol ontslag. Hij trok zich terug op zijn landgoed
in Ulestraten, even ten noorden van Maastricht. Aan
vrienden liet hij Weten dat “God, de Wolken van
deze tijd verdrijvend, Wederom ten volle het licht
zal laten verschijnen.”

Op 18 september 1944 brak dat nieuwe felle licht
door de Wolken heen.Van Sonsbeeck Werd door
leden van de Maastrichtse ordedienst opgehaald. Na
eerst met zijn ophalers een voor die gelegenheid
bewaarde fles champagne te hebben opgedronken
keerde hij terug in het provinciehuis.

Erg harmonieus Was de verhouding tussen de
Limburgse commissaris Van koningin en het vaak
nogal eigenmachtig optredend, Militair Gezag en in
zijn kielzog de illegaliteit niet.Van Sonsbeeck moest
niet veel hebben van het verlangen naar “vernieu-
wing Van het hele Nederlandse V0lk”, Waar het in
Zuid-Limburg samenwerkende verzet prat op ging.
Het Militair Gezag ontsloeg, schorste en benoemde
her en derin Limburg burgemeesters zonder over-
leg metVan Sonsbeeck. De commissaris van de

koningin Was veel minder genegen om burge-
meesters aan de kant te zetten dan de scherpslijpers
van het Militair Gezag. Uit die hoek kwamen dan
ook klachten over het weinig doortastende optreden
VanVan Sonsbeeck.

Per brief werd vanuit de vroegere illegaliteit bij de
minister van Binnenlandse Zaken aangedrongen op
vervanging van Van Sonsbeeck. Dat verzoek werd
vooralsnog genegeerd. Maar eind 1946 Werd het
koninklijk besluit getekend Waarin aan de bijna
zeventig jaar oude commissaris ontslag werd ver-
leend. Bij zijn afscheid in het provinciehuis roemde
een van de sprekers Van Sonsbeeckls “grote aandeel
in het ondergrondsch verzet”, waarover hij niet ver-
der Wilde uitweiden. Dat was ook niet nodig: daar-
over viel Weinig te melden.49

Een dag nadat uit de illegaliteit op het vertrek van
Van Sonsbeeck werd aangedrongen, boog de provin-
ciaal militair commissaris in Limburg zich over het
advies aan het Militair Gezag over de positie van
burgemeester Lambooy.

Weliswaar waren over de Eijsdense burgemeester
“geen klachten ingekomen”. Maar desalniettemin
gaf de provinciaal militair commissaris aan Lambooy
geen blanco cheque af. Achter de aantekening over
de uitgebleven klachten noteerde de militair com-
missaris dat Lambooy “op 10 mei 1940 de gemeente
in de steek heeft gelaten. Eerst juni 1940 terugge-
keerd.` Mede om die reden Weinig gewaardeer .”5°
Die smet op zijn staat Van dienst stond in 1946 de
herbenoeming van Lambooy als burgemeester van
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Eijsden niet in de Weg. Maar nog geen jaar later ver- 1
trok Lambooy naar de gemeente Lisse. Begin 1947
nam de gemeente Eijsden afscheid van haar burge-
meester. “Enerzijds is er vreugde in verband met het
feit dat deze benoeming een mooie promotie bete-
kent, anderzijds drukt het gevoel van het nemen van
afscheid”, zo worstelde Wethouder jos Broers zich
door zijn afscheidsWoorden. Onder “flink applaus”
van de aanwezigen Werd de Wens uitgesproken dat
de burgemeester Eijsden nooit zal vergeten “en dat
hij steeds gaarne als gast in onze gemeente zal
teruggezien Worden.”

Voor het eerst sinds zijn vlucht uit de gemeente
blikte de burgemeester in de gemeenteraad terug op
de oorlogsperiode: “enige jaren [na mijn installatie
in 1937] kwam de Wrede oorlog met alle ellende
van dien. Dit Was een moeilijke tijd.” Met het
cadeau van de gemeente Eijsden, een zilveren schaal,
onder zijn arm begeleidde Wim Lambooy zijn
vrouw naar de receptie, Waar “alle aanwezigen nog
enige tijd de gasten van de burgemeester en zijne
echtgenoote” Waren.SI

Eijsden lag ook tijdens zijn burgemeesterschap van
Lisse nog vers in het geheugen van Wim Lambooy.
Een halfjaar na zijn aantreden in Lisse stuurde de 5
minister van Binnenlandse Zaken een circulaire
rond Waarin door de Duitse bezetter ontslagen bur~
gemeesters bij de commissaris van de koningin in de
provincie van hun standplaats hun achterstallig sala-
ris konden opvragen. Lambooy Vulde het meege-
stuurde formulier in en zond op briefpapier van de
gemeente Lisse als “oud-burgemeester van Eijsden”
een begeleidend briefje naar de commissaris van de
koningin in Limburg.52 jan Kan, de secretaris-gene-
raal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
protégé Van Lambooy, liet er geen gras over groeien.
Tien dagen nadat Lambooy zijn naar Limburg
gestuurde brief had dichtgelikt besloot de hoogste
ambtenaar op dat ministerie tot toekenning van een
bedrag van bijna vierduizend gulden als “schade-
loosstelling”.53

Maar met Lambooyls burgemeesterscarrière Was het 6
gedaan. Op 1 maart 1950 nam hij ontslag als burge- 7
meester van de gemeente Lisse.'Hij pakte zijn kof-
fers en vertrok naar de Verenigde Staten om daar 8
voor het Netherlands Export Promotion Agency te
Werken.

l 9
Bert Kreemers
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Zie voor een uitvoerige beschrijving van de meidagen in Eijsden
Mei 1940' van H.P.j l/Varnier in: Uit Eijsdens Verleden num-
mer 50, juni 1990
“Rapport [aan] den Heer Commissaris van de Koningin in
Limburg te Maastricht” van “De Burgemeester van Eijsden",
Hotel Oranje Nassau te Valkenburg, 20 mei 1940. Dit rapport
bevindt zich in het zogeheten burgemeestersarchief van de
Commissaris van de Koningin in Limburg, Rijksarchief
Limburg (RAL) Een kopie is in het bezit van de auteur.
Wethouderjos Broers ontleende in de gemeenteraadsvergadering
van 30 oktober 1940 dat “hij was weg geweest". (Notulen van
de vergadering van den raad der gemeente Eijsden, gehouden op
30 oktober 1940, des namiddags 4 uur ten raadhuizel, blz.
25, GemeentearchiefEijsden. In een brief aan het Militair
Gezag in Maastricht schreef de echtgenote van de dorpsarts
Pinckers dat op de 11de mei 1940 dokter Pinckers naar wet-
houder Broers ging. “Die was eveneens verdwenen", meldt ze.
In haar brief verwart ze overigens de naam van de wethouder
met de latere NSB-burgemeester van Eijsden, Brouwers. Dokter
Pinckers is vervolgens naar het gemeenteraadslid Van
Caldenborgh gegaan. Deze heeft met dokter Pinckers de tweede
wethouder; H.E.H. Dui'jsens, in Maarland opgezocht en “deze
gesmeekt en gebeden naar Eijsden te komen om toch een beetje
hulp te organiseeren in zo'n benarden tijd. “ Het origineel van
deze brief bevindt zich in het archief van de Provinciale
Militaire Commandant in de provincie Limburg (07.E09).
Een kopie is in het bezit van de auteur.
Brief van C.H.D.M. Russel aan de minister van Algemene' Oorlogvoering, november 1945. NationaalArchief, Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), dossier C.H.D.M.
Russel.
Brief van mevrouw Pinckers-Smeets aan het Militair Gezag in
Maastricht. Zie noot 3. De brief is niet gedateerd. “Vl/egens

' zware ziekte van mijn echtgenootJJ, aldus mevrouw Pinckers,
wil zij - inplaats van haar man - het Militair Gezag inlichten
over de gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen. Dokter
Pinckers overleed op 31 augustus 1945. Uit haar brief is het
volgende nog vermeldenswaard.' “Zaterdag 's morgens 11 Mei
1940 omstreeks half zes wilden de Pruisen ons uit het huis
zetten, toen ben ik persoonlijk naar het huis van Burgemeester
Lambooy gelopen, heb overal geklopt en gebeld en kreeg geen ..
gehoor, het huis scheen verlaten. Denzelfden dag omstreeks vip'f
uur namiddag trof mijn man Mijnheer en Mevrouw Lambooy
en de meid “aankomende per auto” nabij het station te
Eijsden.” Vblgens een eigen verslag van de eerste oorlogsdagen
betaalde Lambooy om ongeveer twee uur in de middag van de
11de mei 1940 de rekening van hotel Oranje-Nassau in
Valkenburg. Daarna vertrok hij “voorzien van alle bagage en de
noodige, in Valkenburg ingeslagen, proviand voor de eerstkomenf
de dagen". Brief van burgemeester Lambooy aan de commissaris
van de Koningin in de provincie Limburg dd 20 mei 1940,
archief van het kabinet van de commissaris, no 694
(207. 0042.53 i), RAL.
Brief van burgemeester Lambooy, zie noot 5.
Koninklijke Bibliotheek, Krantenarchief Limburger Koerier 24
mei 1940.
Brief van C.H.M.D. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945, Een kopie van deze brief
bevindt zich in het dossier C.H.M.D. Russel in het CABR,
Nationaal Archief
Parochieboek St. Martinuskerk, Stadsarchief Maastricht.

10 Aldus notaris Russel in zijn brief aan de minister van
Algemene Oorlogvoering, zie noot 8.
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