
Lambert Kraft woont tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de 
Gronsvelderzijweg, het huidige Wim Duisenbergplantsoen. Hij is 
getrouwd met Maria Agnes Renkens. Ze hebben vier kinderen: 
Sybilia, Mia, Jean en Barbara, die al vroeg sterft. Lambert is 
handelsreiziger in stofzuigers. In 1939 wordt hij lid van de 
Maastrichtse gemeenteraad voor de Communistische Partij van 
Nederland. Al in de jaren dertig is hij betrokken bij de Maastrichtse 
opvang van communistische vluchtelingen die uit Duitsland 
komen. Zelf biedt hij zes weken lang onderdak aan ‘Ome Dirk’, een 
communistische arbeider uit het Roergebied die betrokken is bij de 
eerste aanslag op Hitler. 

TWEE KEER GEARRESTEERD
Lambert is lid van verzetsgroepDe Vonk. Het gelijknamige blad 
wordt bij hem thuis gedrukt. Op 8 december 1940 wordt hij op last 
van de Sicherheitspolizei gearresteerd vanwege betrokkenheid bij 
de hulp aan Duitse vluchtelingen in de jaren dertig. Op 28 februari 
1941 wordt Lambert weer gearresteerd door de SIPO en de SD. 
Dit naar aanleiding van de felle anticommunistische reactie na de 
Februaristaking drie dagen eerder in Amsterdam. Deze keer zit hij 
vast tot 28 maart 1941 op het politiebureau in Wyck. De arrestatie 
van Kraft betekent overigens ook het einde van het clandestien 
uitgegeven blad De Vonk.

EN WÉÉR GEARRESTEERD
Op 25 juni 1941 wordt Lambert voor de derde keer opgepakt. 
Dit heeft alles te maken met de Duitse jacht op communisten 
nadat het Molotow-Ribbentroppact is verbroken. Samen met 
drie andere bekende communisten komt Lambert terecht in 
de gevangenis op de Minderbroedersberg. Vervolgens wordt hij 
naar kamp Schoorl gebracht. Van daaruit komt hij in drie Duitse 
concentratiekampen terecht. Het laatste kamp is Neuengamme, 
waar hij zwaar lichamelijk werk moet verrichten onder erbarmelijke 
omstandigheden. 

OVERLEDEN IN NEUENGAMME
Lambert overlijdt op 22 juni 1942 in concentratiekamp 
Neuengamme. Hij is dan 40 jaar. De stad Maastricht eert twee 
verzetsstrijders die lid zijn geweest van de gemeenteraad door een 
straat naar hen te vernoemen. Een van hen is Lambert Kraft, de 
ander is Jo Lokerman.
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