Een vergeten slachtoffer: Peter Johannes Lamers
Bas Cretskens
In de vroege morgen van 10 mei 1940 valt
het Duitse leger Nederland binnen, waarmee
ook voor ons land de Tweede Wereldoorlog
begint. In een poging de Duitse opmars zo
veel mogelijk te vertragen blaast het
Nederlandse leger de bruggen over het
Julianakanaal op, dus ook bij Stevensweert
en Echt / Ohé en Laak. De bruggen worden
verdedigd
door
een
kleine
groep
Nederlandse soldaten met licht geschut.
Wanneer de Duitsers de oostelijke oever
bereiken volgt een kort gevecht, waarbij de
Nederlanders het onderspit delven. De
Duitsers kunnen daarna ongehinderd verder
trekken richting België en ons gebied is
bezet. Bij het gevecht rond de brug bij Echt
is een Nederlandse soldaat om het leven
gekomen, ter hoogte van Contelmo, bij
Aasterberg. De daar gelegen kazemat nr 72
(zie bijgaand kaartje), onderdeel van de
verdediging van de Echter brug, werd door
de Duitsers beschoten. Toen de Nederlanders zich overgaven, merkten ze dat iemand ontbrak.
Het was soldaat Peter Johannes Lamers, die dood werd aangetroffen in de kazemat. Wie was
hij?
Peter Johannes Lamers werd geboren op 29 oktober 1907 te Veert (nabij Geldern, Duitsland)
als zoon van Martinus Hubertus Lamers (geboren te Grubbenvorst in 1884, overleden in 1951
te Nieuwenhagen) en Petronella Beckers (geboren in 1887 te Veert, overleden in 1959 te
Nieuwenhagen). Peter Johannes was de oudste in een groot gezin. Hij had twee zussen
(Mathilda, geboren in 1918 te Veert, en Anna Wilhelmina geboren in 1921 te Veert) en vier
broers (Johann Jacob geboren rond 1909 te Pont Veert; Wilhelm, geboren in 1911 te
Kevelaer-Wetten; Peter geboren in 1913 te Capellen (nabij Veert); Anton geboren in 1916 te
Veert. Vader Lamers was waarschijnlijk de grens overgestoken naar Duitsland op zoek naar
werk, zoals vele Limburgers in die periode. Hij trouwde er met de Duitse Petronella Beckers
en er werden zeven kinderen geboren. In de jaren ’20 is het gezin weer teruggekeerd naar
Nederland en heeft zich gevestigd in Nieuwenhagen, waar in de opkomende mijnindustrie
volop werk was. Toen Peter Johannes op 27 februari 1928 in Nieuwenhagen op 20-jarige
leeftijd trouwde met de 16-jarige Anna Martha Emma Günther (die oorspronkelijk afkomstig
was uit Nieder-Glazendorf in Sudetenland, het huidige Tsjechië), waren zowel hijzelf als zijn
vader op dat moment mijnwerkers. In 1930 werd een zoontje geboren, Peter Johannes, dat
echter in november van dat jaar stierf - slechts tien weken oud. Tijdens de mobilisatie aan het
eind van de jaren dertig ging hij in dienst. En toen brak in 1940 de oorlog uit…
Peter Johannes Lamers, geboren en opgegroeid in Duitsland, met een Duitse moeder en een
Duitse echtgenote, sneuvelde die tiende mei als één van de eersten van de ruim 2000
Nederlandse militairen die in die meimaand het leven zouden laten.

