uit eijsdens verleden nummer 102, september 2005

22.

De burgemeester Van Eijsden in oorlogstijd
Deel 2

Na het door de Duitse bezetter in de lente Van
1943 afgedwongen vertrek van burgemeester Lambooy

begon het zoeken naar een opvolger. Dat Werd de

toen 48-jarige Jacques Paul Jules Hubert Marie
Brouwers, de oud-burgemeester van Noorbeek.

De benoeming van Jacques Brouwers tot burgemeester Van Eijsden ging echter niet zonder slag of
stoot. De uit de NSB gelederen afkomstige commissaris van de provincie Limburg, graaf Max de

Marchant et d,Ansembourg, moest in de zomer van
1943 alle zeilen bijzetten om de benoeming van

Brouwers voor elkaar te krijgen. Op de secretarisgeneraal van het ministerie van Binnenlandse Zaken
moest een klemmend beroep Worden gedaan ten
gunste van Brouwers, een telg uit een volgens De
Marchant in de omgeving van Eijsden in aanzien

staande familie, die “het karakter, de gebruiken en
de behoeften van de plaatselijke bevolking” goed

zou kennen.1
Het touwtrekken om Brouwers had alles te maken
met een moeilijk te verwijderen smet op het blazoen Van de nieuwe burgemeester. Zijn eerdere bur-

gemeesterschap van Noorbeek Was met een forse
ruzie geëindigd. Op 1 maart 1929 had hij op eigen

Verzoek ontslag genomen na door de toenmalige
commissarisﬂvan de koningin op de vingers te zijn
getikt. Brouwers Was door rijksveldwachters op de
bon geslingerd omdat hij geweigerd had de koplampen van zijn auto te dimmen op de weg tussen

Maastricht en Gulpen.Voor het kantongerecht in

Gulpen had deze kwestie nog een vervolg gekregen:
De reprimande van de commissaris van de koningin
Was voor de gepikeerde Brouwers reden de eer aan
zichzelf te houden en ontslag te vragen.

W. Lambooy. Na zijn periode in Eijsden was hij burgemeester in Lisse
van 1944 tot 1950. Daar nam hij het initiatieftot een openluchttentoonstelling voor bloembollen. Die tentoonstelling is uitgegroeid tot de

'tegenwoordigeAKeukenhof.

De foto is eigendom van de N.V. Vereenigde fotobureaux uit Amsterdam
en werd ons ter beschikking gesteld door de gemeente Lisse.
Links: J. Brouwers, burgemeester van 13 oktober 1943 tot 13 september 1944. Hij overleed op 15 maart 1960.
Rechts: Graaf Max, de Marchant et d lAnsem bourg.
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Toen Brouwers voor het burgemeesterschap van
Eijsden kandideerde, ﬂakkerde die oude kwestie nog
even op. Maar al snel moest daarnaast in de sollicitatieprocedure meteen een tweede klip Worden
omzeild. De Afdeling Algemeen Toezicht van het
Hoofdkwartier van de NSB in Utrecht dreigde roet
in het eten te gooien. De interne dienst van de NSB
velde geen mals oordeel over Brouwersweliswaar
Was de nieuwe Eijsdense burgemeester een innemend persoon, maar dat gold zowel voor zijn charmes als voor sterke drank. Hij koerste volgens het
vertrouwelijk rapport over zijn antecedenten aan op
lager wal: “als hij niet oppast.” De NSB-recherche
vreesde dat hij de weelde van zijn positieverbetering
niet zou kunnen dragen en “de verleiding van
Bacchus niet zal kunnen weerstaan.”z
De duidelijk uitgesproken Weerzin van het secretariaat van de NSB Was begrijpelijk. In augustus 1940
Was Brouwers lid geworden van de NSB. Hij hoorde

daarmee tot de zogeheten “Meikevers”, de grote
groep nieuwe leden die p`as na de Duitse bezetting

van ons land hun kaarten op de NSB hadden gezet.
In november 1940 bedankte Brouwers Weer. In september 1943, dat wil zeggen nadat hij voor het burgemeesterschap van Eijsden Was gepolst, Werd hij
opnieuw lid van de NSB.
Het verzet uit de eigen NSB-gelederen stond zijn
benoeming tot burgemeester van Eijsden met ingang

van 13 oktober 1943 uiteindelijk niet in de Weg.

Voor een jaarsalaris van 3300 gulden (er Waren geen
kinderen “die tot zijn last kwamen” en hij maakte
geen gebruik van de burgemeesterswoning) kreeg
Eijsden in het laatste oorlogsjaar een nieuwe burgemeester.

Brouwers Wist - net als zijn voorganger - zijn krediet
bij de Duitse bezetter en hun Nederlandse meelopers
snel te verspelen. Nog geen maand na zijn aanstelling
zond Brouwers een kort, formeel briefje aan de
NSB-commissaris van de provincie Limburg, Waarin
hij deze inlichtte over zijn woonadres in de gemeente Eijsden. De commissaris moet zijn eigen ogen niet
hebben geloofd. Brouwers was bij de rentmeester
van de precies een maand daarvoor door de Duitsers
terechtgestelde graaf De Liederkerke ingetrokken. In
de marge van het vijfregelige briefje heeft de
Limburgse gouverneur met ontzetting “zeer anti”
geschreven.
_`
De verhouding tussen de Duitsers en Brouwers ging
vervolgens snel bergafwaarts. Op 25 februari 1944
stuurde der Beauftragte ﬁir die Provinz Limburg aan
De Marchant een rapport over Brouwers:
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'
w' .HTERHIULP
_'r- ,fuif .'

Een oproep aan de bevolking om
mee te doen aan de actie Winterhulp, 23 en 24 december 1943.

“De nieuwe burgemeester in Eijsden geeft niets aan
collectes van de i/Vinterhulp. Hij laat weten wel proDuits te zijn, maar voor de NSB niets over te hebben.

Brouwers drinlet veel. ”

Een aantal weken later sommeerde De Marchant
Brouwers eindelijk eens zijn gezicht te laten zien op
bijeenkomsten Van de Burgemeesterskring. Tot dan
schitterde Brouwers daar door afwezigheid. De dag
na D-day, 7 juni 1944, vond de Limburgse commissaris genoeg tijd om Brouwers voor de zoveelste keer
de oren te wassen. Nu wees hij de Eijsdense burgerVader erop dat hij regelmatig met zijn wethouders
moest overleggen. Die ontliep hij klaarblijkelijk
voortdurend.
Zo haalde Brouwers de bevrijding van Eijsden. Toen
op de ochtend van 13 september 1944 de Eijsdense
Ordedienst in het gemeentehuis bijeenkwam, zat
Brouwers achter zijn bureau. Hij kreeg te horen dat
hij was geschorst.Van het hoofd van de Ordedienst;
de leraar Arnold Nulens, kreeg Brouwers een vrijgeleide naar Roermond, een stad die overigens pas op
1 maart 1945 Werd bevrijdVerder dan Maastricht
kwam hij niet. Daar werd hij herkend en naar een
politiepost gebracht. De eerste maanden na de
bevrijding bracht hij door in het Maastrichtse kamp.
voor politieke gevangenen 'De Grote Looierﬂ3
De eerste dagen na de bevrijding had de Ordedienst
de touwtjes in Eijsden strak in handen. Toen het verzoek werd gedaan om ter gelegenheid van de bevrijding de beide Eijsdense harmonieën te laten spelen,
kwam de Ordedienst tussenbeide en wees het verzoek af “om de gemoederen niet te verhitten.”4 De
Ordedienst had Werk in overvloed. Een groep
Eijsdenaren ging onder aanvoering van de Ordedienst
de lijken van gesneuvelde Amerikaanse en Duitse soldaten bergen. Een andere groep Werd belast met de
voorbereidingen voor de gevangenneming van
NSB,ers en landverraders. De school van de zusters
Ursulinen in Breust werd daarvoor in gereedheid
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“De Grote Looier”, aan de Grote Looiersstraat in Maastricht, is het
pand op deze foto met de hoge voorgevel. Hier bracht oud-burge-

meester Brouwers de eerste maanden na de bevrijding door.

Het Capucijnenklooster aan de Capucijnenstraat, waar de Ordedienst
van NSB'ers, de gevorderde meubels naar toebracht.
Het klooster werd afgebroken voor de aanleg van de wijk Poelveld.
Foto: EV2665.

Foto: Guy Schroen, 2005; 658495.

gebracht. Enkele lokalen kregen stro op de vloeren

en een bewakingsdetachement meldde zich.Toch
Wilde het met deze schoonmaakactie niet vlotten. De
gevorderde auto”s reden niet of kregen pech. Een van
de auto's kwam in botsing met een ambulance van

de Amerikaanse strijdkrachten. Bij dat ongeluk brak
een opgepakte vrouw haar sleutelbeen.

Op de avond van de 13de september Werden de eerste acht gevangenen naar de school overgebracht. Wat
zich daar afspeelde is beschreven door de
Nederlandse oorlogscorrespondent Robert Kiek die
kort na de bevrijding in Eijsden Was:
“In Eijsden vond ik de eerste ladingen NSB'ers achter
de tralies. Het waren natuurlijk niet de voojmannen,
want die waren er een dag of tien geleden al vandoor
gegaan. Dit waren de mindere goden. Menschen, die
zich stuk voor stuk hadden schuldig gemaakt aan den
slavenhandel van Nederland naar Duitschland, of
landgenoten aan de Gestapo hadden verraden. Nu was
het spel uit. Tranen met tuiten natuurlijk in overvloed.
De heren verzekerden me allemaal dat ze lid van de
NSB waren geweest, alleen rnet het doel voor de
ondergrondse beweging te spioneren. De vrouwen, die
' nu met kaalgeschoren hoofden in de cellen zaten bij
sommigen was het haar in de vorm van een swastika
geknipt - jammerdenJ dat zij nog nooit een Duitscher
bij zich in huis hadden gehad. Het edele gezelschap
kon waarlijk van geluk spreken, dat het zo veilig achter de tralies is gezet, want deze Bijltjesdag is in volmaakte rust verlopen. Misschien zijn een paar

NSB'ers tijdens het transport naar het politiebureau

ietwat beschadigd, maar erger dan een paar blauwe
plekken was het niet. "5

Het aantal gevangenen nam in korte tijd fors toe.
Op donderdag 14 september kregen veertien gevangenen een middageten. as Avonds Waren het al meer

dan dertigiDe volgende ochtend liep dat aantal op

tot ruim vijftig “landverradersï De Ordedienst legde
zich verder toe op het opzetten van een goede organisatie in Eijsden. Maar het enthousiasme om aan de
Ordedienst mee te doen was niet groot.Veel jonge-

ren deinsden terug, toen ze te horen kregen dat ze
na indiensttreding zouden Worden ingekwartierd.

De leiding besloot toen maar dat de nieuwe krachten thuis Werden gelegerd. Alsnog meldden zich
enkele mannen, die zonder al te veel formaliteiten

in de Ordedienst Werden opgenomen. Hun namen
werden geregistreerd en ze kregen een oranje band.
Die moesten ze om een van hun bovenarmen dragen. “Het waren lieden Waarvan je in de oorlog

nooit iets merkte, maar die nu ineens met een oran-

jeband om de arm liepen,” aldus Teun Roosenburg.6
Huizen en huisraad van NSBlers werden gevorderd.
Twee leden van de Ordedienst brachten de meubels
naar het klooster van de paters Capucijnen.

De met de bevrijding herwonnen vrijheid ging hand
in hand met Wraak en het vereffenen van oude rekeningen, ook over kwesties die met de bezetting niets
hadden uit te staan. De Ordedienst kreeg brieven
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met verzoeken tot arrestatie van “foute” dorpsgenoten. Om het recht in goede banen te leiden stelde
de marechaussee in Eijsden de inwoners op maandag 18 september in de gelegenheid “om gegronde
redenen van landverraad en dergelijke aan te geven.”
Veel tijd om die dag al dergelijke aangiftes tegen het
licht te houden had de Ordedienst niet. In de loop
van de dag bereikte het gerucht Eijsden dat de in
Maastricht op bezoek zijnde prins Bernhard via
Eijsden naar Brussel zou vertrekken. De bevelhebber
der Binnenlandse Strijdkrachten zette zich na zijn
bezoek aan Maastricht weer achter de stuurknuppel
van zijn vliegtuig, maakte nog een rondje boven de
stad en vloog naar Brussel. Pas om negen uur ,s avonds
gaf een vertegenwoordiging van de Eijsdense Ordedienst het Wachten op.
Voor de gevangenen bij de zusters Ursulinen was de
dag ervoor een mis gehouden. Rector Hobus kreeg
toestemming een spreekuur voor de gevangenen te

houden. De zusters zorgden voor eten en dekens.

De Ordedienst vulde in he't weekeinde de strovoorraad met zestig bossen aan en stond toe dat de
gevangenen pakketten ontvingen en met hun familieleden correspondeerden.

Rector Hobus (links), die toestemming

kreeg om voor de gevangenen in het
Ursulinenklooster een spreekuur te houden. Rechts op deze foto burgemeester de
Loë. Foto: EV3839.

Op donderdag 21 september vertrokken de gevangenen naar Maastricht. In Eijsden bleven aangiftes tegen
nog meer “foute” dorpsgenoten binnenkomen. De
Ordedienst besloot tot de oprichting van een opsporingssectie, die ook voor een goede administratie
moest zorgdragen. Alle formulieren moesten in drievoud worden ingeleverd. Allerlei trivialiteiten belemmerden de slagvaardigheid van de Ordedienst. Na eindeloos onderhandelen kregen de leden soldij. Nog
meer moeite kostte het de douane zover te krijgen dat
uit België teruggekeerde Nederlanders aan de grens
geen invoerrechten hoefden te betalen voor “een paar
schoenen, welke van de Duitsers zijn gestolen.”
_Op zaterdag 23 september keerde oud-burgemeester
Wim Lambooy in Eijsden terug.7 De maandag daarop stuurde hij de commissaris van de koningin in
Maastricht een briefje met de mededeling dat hij
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zijn taak als burgemeester “wederom aanvaard had”.
Het kostte hem echter bijna een week, tot vrijdag 29
september, om de Ordedienst daarvan te overtuigen.
Hij moest lang op hen inpraten. In dagrapport van
de Ordedienst is sprake van “langdurige bespreking
van de situatie en omstandigheden van de burgemeester.” De Ordedienst zwichtte, maar dat ging niet
van harte. De rol van de burgemeester in de opsporingssectie werd in ieder geval aanvankelijk beperkt:
“bij de opname van den Heer Burgemeester in de
Opsporingsdienst wordt de opmerking gemaakt, dat
deze er geen functie in bekleedt, maar aanwezig kan
zijn als hoqfd van de plaatselijke politie, om zo nodig
nadere inlichtingen te verstrekken.”
De terugkeer van burgemeester Lambooy viel
samen met de arrestatie van notaris Charles Russel.

Deze had - zoals in het eerste deel beschreven - in

de meidagen van 1940 een belangrijke rol in het
reilen en zeilen van de gemeente gespeeld. Door de

vlucht van de burgemeester had het gemeentebestuur gedefunctioneerd. Lambooy had door zijn
langdurige afwezigheid ﬂink wat krediet in Eijsden
verspeeld. Russel en Lambooy konden elkaar niet

luchten of zien. Die animositeit speelde overigens al
van lang voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.8

Op 19 september was Russel voor het eerst gear-

resteerd.9 Hij hoorde tot de groep gevangenen die
op l21 september naar Maastricht werd overgebracht.
Daar wist hij zijn bewakers te overtuigen van zijn
goede gezindheid en onschuld tijdens de bezetting.
Hij keerde even als vrij man naar Eijsden terug,
maar werd dus op de 29ste september weer op het
stro in de school van de zusters Ursulinen gelegd.

Notaris Ch. Russel. Foto: EV2289.

Een paar dagen later, op 2 oktober 1944, kwam de

Opsporingsšectie bijeen. Om de tafel in het oude

gemeentehuis zat het groepshoofd van de Ordedienst.
Arnold gNulens was een reserve-officier en leraar van
de plaatselijke U.L.O. school. Nulens had de dag van
de bevrijding in zijn tuin aan de Prins Hendrikstraat
de daar verborgen oranje armbanden van de

26

aan de opsporingssectie voor. Niet de opsporingssectie, maar de burgemeester had uitsluitend de bevoegdheid tot opsporing en aanhouding. “Het is dus niet
toelaatbaar, dat onbevoegden zich op dit terrein begeven”, zo luidde de oekaze uit Maastricht. De burgemeester Was niet langer toehoorder, maar bepaalde dus
Wie in Eijsden in de kraag zou Worden gevat. Na
notaris Russel Was het nu de beurt aan een handvol
andere Eijsdenaren die zich in mei 1940 achter het
tijdelijke gemeentebestuur hadden geschaard en daarmee zich kritisch hadden uitgesproken over de vlucht
van burgemeester Lambooy.

Burgemeester E. Duijsens in ± 1950. Foto beschikbaar gesteld door
mevr. Duijsens.

Van de vijf namen die in deze vergadering Werden
genoemdwas de meest in het oog springende Bèr
Vliegen, het gewezen lid van de gemeenteraad die
burgemeester Lambooy in juni 1940 had gevraagd
naar een verklaring over diens gedrag in de eerste

oorlogsdagen. Ook drie anderen die de in het vorige deel genoemde petitie van Laurant Beijers had-

den getekend en zich daarmee hadden uitgesproken

voor een nieuwe burgemeester Werden op de lijst

gezet van te arresteren personen. Bij de vijfde naam
Werd een domme fout gemaakt. In dezelfde straat,
naast elkaar, bleken twee vrouwen te Wonen met

dezelfde naam. Op de lijst Werd aan de naam het
verkeerde huisnummer toegevoegd.
JefWarnier, in 1944 hoofd van de
school in Mesch. Foto: EV2197.

Ordedienst opgegraven. Daarmee Was hij op de eerste, Eijsden binnentrekkende Amerikaanse colonne
afgelopen. De toen dertigjarige Miel Duijsens, de
latere burgemeester van Eijsden, Was zijn plaatsvervanger. Verder Was Henri Wolfs, ambtenaar Van de
gemeentesecretarie, aanwezig. De vierde deelnemer
aan het beraad Was jef (de schoolmeester,) Warnier,
het hoofd van de lagere school in Mesch. Aan tafel
zaten verder burgemeester Lambooy en drie commiezen van de afdeling in- en uitvoerrechten van de
Eijsdense grenspost.
Van deze drie had commies Paul Landman het
hoogste Woord.Van zijn Werk in de grensstreek had
Landman tijdens de bezetting gebruik gemaakt door
met schuilnamen als “Nico- de Br'uin” en 6Nico Vink,
geallieerde piloten, joodse onderduikers en gevluchte krijgsgevangenen de grens over te zetten.10
Nadat burgemeester Lambooy zijn plek aan de vergadertafel had ingenomen, legde hij een brief van de
commissaris van de koningin in de provincie Limburg

Toen twee dagen later aanstalten Werd gemaakt deze

vijf Eijsdenaren te arresteren, bleek dat er geen ver-

voer voorhanden Was. Goede raad was op dat
moment duur en daarom Werd - als zesde -` de eigenaar van een vrachtauto gearresteerd. Die Was verwikkeld geraakt in verschillende ruzies, Waarbij
a
onder andere de verkoop van een stuk landbouwgrond een rol speelde. Met zijn aanhouding Werden
twee vliegen in een klap geslagen. Zo Werd de rekening van deze oude ruzies vereffend en beschikte de
opsporingssectie over vervoer om de 'aangehoudenen, Waaronder dus ook de eigenaar van de vrachtauto, naar Maastricht over te brengen.
De zes Eijsdenaren Werden op 6 oktober, twee
dagen na hun aanhouding, geïnterneerd in “De
Grote Looier”, het kamp Voor politieke gevangenen
aan de Grote Looiersstraat in Maastricht, dat die dag
zijn poorten opende. Het gebouw van de íDe Grote
Looier, stample uit het midden Van de achttiende
eeuw en deed in eerste instantie dienst als Karmenhuisl. Later veranderde de bestemming en was het in
gebruik als militair hospitaal. Aan het einde Van de
Eerste Wereldoorlog kreeg het de bestemming van
Wapenopslagplaats.Vanaf` augustus 1939 trokken
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gemobiliseerde Nederlandse militairen in het
gebouwencomplex.
De houten vloeren van het volledig uitgewoonde
complex Waren versleten. Sanitair ontbrak. De
gevangenen gebruikten tonnen om hun behoefte in
te doen en leegden die in een beerput. De beerput
Was echter lek, zodat de onaangename stank zich
over het hele terrein verspreidde.VerWarming was er
niet. Notaris Russel kampte na zijn vrijlating uit “De
Grote Looier, met geWrichtsreuma, die “mijn leven
tot een kwelling maakt".11
In het gebouw Was ruimte voor zevenhonderd mensen. Eind november Waren het er Veertienhonderd.
De overbevolking verergerde de hygiënische situatie.
De vrouwen sliepen in britsen, de mannen op stro.
Voor de vrouwen waren er vier zalen, elk ongeveer

zestien meter lang, zes meter breed en drie meter

hoog.Voor elke vrouw iets meer dan één vierkante

meter.

“De menschen lijden honger”, schreven twee aalmoezeniers in een lange klaagzang over de schrijnende toestanden in het kamp.Vrijgelaten gevangenen kwamen sterk vermagerd uit het kamp: meestal
waren ze tussen de vijftien en vijfentwintig kilo

lichter. Al een week na de opening van het kamp

dienden twee artsen, waaronder de kamparts, klach-

ten in over mishandelingen van gevangenen.12

Het is gissen, maar uit de verslagen en administratie
van het kamp kan worden afgeleid dat in oktober
1944 zo'n veertig tot vijftig inwoners van de gemeente
Eijsden zich in íDe Grote Looier' bevonden.
Wie Werd vrijgelaten, probeerde zo snel mogelijk de
draad van het alledaagse leven op te pakken. Bèr
Vliegen kwam pas vrij nadat zijn advocaat een paar
keer zijn dossier had opgevraagd. Dat Werd geweigerd. Later bleek om begrijpelijke redenen: er was
geen dossier. Uiteindelijk kreeg hij een schadeloosstelling Voor de geleden derving van inkomsten en
gemaakte kosten. In zijn geval 350 gulden, Waarvan
vijftig gulden Voor zijn advocaat en vijftig gulden
voor medische behandelingen. Zijn Werkgever, de
zinkWitfabriek in Eijsden,`had over de periode van
detentie zijn salaris niet uitbetaald, zodat Bèeiegen
voor zijn kritiek op burgemeester Lambooy letterlijk en figuurlijk heeft moeten betalen.13
Notaris Russel kon pas in de zomer van 1945 zijn
notariaat in Eijsden voorzetten. Hij werd Weliswaar
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vlak voor kerstmis 1944 vrijgelaten, maar kreeg
huisarrest opgelegd in de Woning van een familielid
aan de Markt in Maastricht. Russel had niet alleen
in de meidagen van 1940 het heft in handen genomen. Ook vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog had hij zich voor Eijsden verdienstelijk gemaakt. In 1935 richtte hij de Handels- en
IndustrieVereniging Eijsden op, die dat jaar een bijzonder geslaagde bloemen- en fruittentoonstelling
in de hallen van de zinkwitfabriek organiseerde.
Tot een vervolg van deze tentoonstelling kwam het
niet. Althans niet in Eijsden. De inmiddels uit
Eijsden vertrokken burgemeester Lambooy gaf aan
dit initiatief een belangrijke wending. Als burgemeester van Lisse reed Wim Lambooy met zijn
gemeentesecretaris op Nieuwsjaarsdag 1949 langs de
Stationsweg in het bloembollendorp."En dan zegt
hij ineens: dit zou nog eens een prachtig terrein zijn

voor een openluchttentoonstelling voor bloembol-

len”, zo Werd de aanzet van Lambooy voor “De
Keukenhof l opgetekend.M Het startbedrag van
zestigduizend gulden kreeg hij met moeite los van

de Lissense gemeenteraad. De eerste bloementen-

toonstelling Werd op 25 maart 1950 geopend.
Bert Kreemers
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Brigf van de commissaris van de provincie Limburg aan de
secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
nummer 1211, 6juli 1943. RijksarchiefLimburg.
Brief van fE Fockens, hocyfd Afdeling Algemeen Ybezicht Leden
van het NSB-hoqrdkwartier, ATL rapport K 1712. NSBarchief NIOD 252 b.

Na zijn vrijlating voerde Brouwers nog jarenlang een moeizaam bureaucratisch gevecht om op grond van het jaartje burgemeesterschap van Eijsden voor wachtgeld in aanmerking te
komen. De toenmalige burgemeester van Eijsden meende dat
“omtrent de houding van bovengenoemde persoon tijdens de
bezetting niets nadeligs is bekend geworden. ” Dat oordeel nam
de commissaris van de koningin niet over. Wel wilde de commis-r

saris Brouwers' pensioenrechten als gewezen burgemeester van
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Noorbeek herstellen. Daar stak minister Beel van Binnenlandse
Zaken een stokje voor. Brouwers bleef met lege handen achter
(Archief kabinet van de commissaris van de Koningin in
Limburg, Rijksarchief Limburg).
Dagrapport QD. staf vak 3, blz 1. Bijlage bij brief van PW
Landman aan de chef van de generale staf 9 september 1949.
Instituut voor Militaire Geschiedenis.
Robert Kigkf Pijlen van den Leeuw. Een oorlogsreportage.
Amsterdam 1945.
Gesprek met Teun Roosenburg op 25 mei 2004, kasteel Oost.
Uit de datum van terugkeer kan worden afgeleid dat Lambooy
zich niet in Eijsden ofin de in die periode bevrijde omgeving
bevond. Veel waarschijnlijker is het dat hij zich bij zijn zus
Alice in Valkenswaard bevond. Zij was de vrouw van Karel
Wouters, burgemeester van Valkenswaard. Burgemeester Vl/buters
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was tijdens de bevrijding van Valkenswaard opgenomen in het
ziekenhuis. Om in de woelige bevrijdingsdagen toch over een
burgemeester te beschikken werd daarvoor een ambtenaar van de
gemeentesecretarie aangewezen. l/Vouters werd enige tijd later tot
burgemeester van Monster benoemd. Het ligt voor de hand dat
Lambooy uit de gang van zaken rond het verlies van het burgemeesterambt van zijn zwager heeft cyfgeleíd dat hij zo snel
mogelijk naar Eijsden moest gaan om zich daar overeenkomstig
de besluiten van de Londense regering weer als burgemeester te
melden. Onder andere H.E.M. Mélotte en _] Molemans:
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Valkenswaard. Eindhoven, 1979.

Brief van mr. Ch. Russel aan de minister van Algemene
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Dossier C.H.M.D. Russel, NationaalArchief Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging (CABR), Den Haag.
Paul Landman werd dezelfde dag, 2 oktober 1944, vader. Het
kind, een jongen, kreeg de namen Bernhard Arnold Victor.
Brief van C.H.M. D. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945. Nationaal Archief Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), dossier C.H.M.D.
Russel.
Rapport kamparts dr. j. Hollman van 14 oktober 1944.
Rijksarchief Limburg, Maastricht. Brieven dr. H.A.j.j.M.
Speleers, in collectie-Speleers, Stadsarchief Maastricht.
Voor een schadeloosstelling kwamen uitsluitend degenen in aanmerking die onschuldig hadden vastgezeten. Van de tweehonderdduizend gevangenen na de bevrijding ging het om een groep
van vijfduizend. Uiteindelijk kregen in totaal 1578 personen
een schadeloosstelling. De gegevens over de schadeloosstelling
aan Bèr Vliegen zijn te vinden in zijn dossier in het Nationaal
Archief Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR).
A.M. Hulkenberg: De kleurige Keukenhqﬁ Lisse, 1978, blz.
69.
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Plannen tot beëindiging
Van het simultaneum
in Eijsden tijdens het
pastoraat Van ds. Anthon
Adriaan Wierts Van

Coehoorn (1811-1847).1

ln deze bijdrage van W.A.J. Munier neemt de schrijver ons
mee naar het Eijsden van 1830. Naar het pastoraat van
Ds. Wierts van Coehoorn die we in de voorgaande aﬂevering
reeds hebben leren kennen. Naar een bewogen en merkwaardige periode die, voor wat betreft Eijsden, zal voortd uren
tot 1859. ln deze Uit Eijsdens Verleden nummer 102 maakt u
kennis met een lange weg die uiteindelijk zal leiden tot de
beëindiging van het simultaneum in Eijsden.

