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Persoonsgegevens
Geboortegegevens

Bargeroosterveen 10 mei 1897

Ouders
Huwelijksgegevens

Gerhard Heinrich Albers en
Maria Gesiena Jansen
Schoonebeek 4 mei 1923

Echtgeno(o)t(e)

Johanna Maria Maatje

Woonadressen

Doodsoorzaak

Nieuw-Schoonebeekerveld D58 (schoonouders)
Nieuw-Schoonebeekerveld D62
Nieuw-Schoonebeekerveld D103
concentratiekamp
Bergen-Belsen 26 november 1944
onbekend

Begraafgegevens

onbekend

Overlijdensgegevens

Arrestaties door NSB-burgemeester Verbeek en het Kontroll
Kommando 19 augustus 1944
Volgens een mondeling verhaal van een veehandelaar Mensen werden hij en een aantal andere mensen op 19
augustus 1944 in het café Van Wieren in Weiteveen gearresteerd door de Schoonebeeker N.S.B.burgemeester Hendrik Marinus Verbeek. Hij werd daarbij ondersteund door het Kontroll Kommando. Van een
aantal mensen die als oorlogsslachtoffer in Schoonebeek zijn aangemerkt is weinig bekend over de reden van
hun internering. Van één van hen, Gerhard Heinrich Albers uit Nieuw-Schoonebeek, weten we dat hij op ’19
Augustus 1944 . . . . door de K.K. in samenwerking met den toenmalige burgemeester, gearresteerd (is) en
overgebracht naar een concentratiekamp’.
Van Evert Hilvers is bekend dat hij op 26 augustus 1944 aankwam in kamp Amersfoort, terwijl Albers op
diezelfde datum in Ommen werd ingesloten. Johannes Bernardus Lammers kwam op 10 september 1944 in
concentratiekamp Neuengamme aan, terwijl Evert Hilvers op 8 september 1944 werd afgevoerd naar

1

Neuengamme. En van Johannes van Wieren weten we dat ook hij in augustus 1944 werd gearresteerd en hij
vertrok op 10 september 1944 naar concentratiekamp Husum-Schwesing, een buitenkamp van het
concentratiekamp Neuengamme. De laatste persoon is Harm Hendrik Zaan, die op 10 september 1944 vanuit
Amersfoort aankwam in concentratiekamp Ladelund.
De veehandelaar Mensen vertelde dat hij weer was vrijgelaten. Gezien de overeenkomende data lijkt het
aannemelijk om te veronderstellen dat Gerhard Heinrich Alberts, Evert Hilvers, Johannes Bernardus Lammers,
Johannes van Wieren en Harm Hendrik Zaan op 19 augustus 1944 door de K.K. werden gearresteerd in
aanwezigheid van de N.S.B.-burgemeester Hendrik Marinus Verbeek. Ze werden rond 26 augustus 1944
afgevoerd naar kampen in Nederland en vertrokken op 8 september naar contentratiekampen in Duitsland,
waar ze allemaal om het leven kwamen.
(bron: G.J. Rotmensen te Schoonebeek)

Gerhard Heinrich Albers
Gerhard Heinrich Albers, geb. Bargeroosterveen 10 mei 1897, arbeider te Emmen, van Duitsland naar NieuwSchoonebeekerveld 8 december 1922 (Heimatslos), vermeld bevolkingsregister Schoonebeek 1920-1931
Nieuw-Schoonebeekerveld D58 (bij schoonouders), vermeld bevolkingsregister Schoonebeek 1931-1938
Nieuw-Schoonebeekerveld D62 later D103, veenarbeider te Nieuw-Schoonebeekerveld 1922-1942, overl.
Bergen-Belsen 26 november 1944, zn.v. Gerhard Heinrich Albers en Maria Gesiena Jansen, tr. Schoonebeek 4
mei 1923 Johanna Maria Maatje, geb. Emmen 21 augustus 1899, Heimatlos 1922, dr.v. Bernardus Maatje,
arbeider, en Berendina Fonke.
Kinderen, allen geboren Nieuw-Schoonebeekerveld: Gerardus Hendrikus (geb. 3 maart 1924), Johanna
Berendina (geb. 18 juni 1925), Maria Gesiena Margaretha (geb. 10 juni 1927), Johannes Bernardus (geb. 12
december 1928), Maria Aleida (geb. 22 augustus 1930), Johannes Wilhelmus (geb. 6 april 1932), Johanna
Berendina (geb. 25 juli 1933, overl. Nieuw-Schoonebeekerveld 21 juni 1937), Johannes Hermanus (geb. 3
februari 1935), Maria Margaretha Aleida (geb. 4 oktober 1936), Gerardus Hendrikus (geb. 24 november 1937)
en Johanna Berendina (geb. 14 maart 1939, overl. Hoogeveen 18 november 1942).
Gerhard Heinrich Albers zat van 26 augustus 1944 tot 8 september 1944 in detentie in Ommen. Hij kwam op
10 september 1944 vanuit Amersfoort aan in concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 26 november 1944
overleed. In een lijst van oorlogsslachtoffers van 27 juni 1946 die de burgemeester van Schoonebeek toezond
aan het Provinciaal Bureau Nederlands Volksherstel staat de weduwe G.H. Albers-Maatje, wonende NieuwSchoonebeekerveld D57, als oorlogsslachtoffer vermeld.
Naar aanleiding van een verzoek van de directeur van het Districts-Bureau voor de Verzorging van
Oorlogsslachtoffers van 4 februari 1946, wordt op 19 februari 1946 door Albertus Aegidius Karel,
marechaussee te Schoonebeek, een uitgebreid rapport geschreven over het gezin Albers: ‘Het gezin G.H.
Albers, bestaat uit 11 personen, n.l. man vrouw en 9 kinderen. In 1938 zijn 6 kinderen uit dit gezin, wegens
verwaarlozing door de ouders, onder voogdijschap gesteld. Deze kinderen zijn door de voogdijraad aan
verschillende adressen uitbesteed en komen Albers niet meer ten laste. G.H. Albers stond van 1940 tot 1945 in
de volksmond als zwarte handelaar bekend. Van politieonele heeft men echter nooit enig bewijs tegen hem
kunnen verkrijgen. Hij heeft nimmer zoover bekent, op enige wijze illegaal gewerkt of deze gesteund. Op 19
Augustus 1944, is genoemde Albers, door de K.K. in samenwerking met den toenmalige burgemeester,
gearresteerd en overgebracht naar een concentratie kamp. De reden zijner aanhouding was, dat hij verdacht
werd een zwarte handelaar te zijn. Zijn vrouw Jaantje Maria Maatje heeft 9 November 1944 het laatst bericht
van hem gehad. Hij verbleef toen in het concentratie kamp te Amersfoort. Tot nu toe heeft men geen ander
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bericht van hem ontvangen en vaststaande gegevens zijn er niet bekend. Van personen, die met hem verblijf
hebben gehouden te Amersfoort is vernomen, dat hij vervoerd was naar Duitsland. Thans bestaat het gezin
Albers uit vier personen n.l. vrouw en drie kinderen (jongens) die respectievelijk 4, 8 en 22 jaar oud zijn. De 22
jarige is niet geheel normaal en verdient gemiddeld 2 a 3 gulden per week. Volgens mijn inzicht is hij echter,
mits onder toezicht, wel tot werken in staat. Volgens verklaring van de echtgenote van Albers heeft het gezin
geen ander inkomen dan hetgeen hun door het bureau D.B.V.O. verstrekt wordt. Het gezin moet F. 1.50 per
week aan woning huur betalen, doch heeft verder geen bijzondere uitgaven. Het gezin maakt een totaal
verwaarloosde indruk, hetgeen naar mijn inzicht hoofdzakelijk aan hun eigen te wijten is.’
Gerhard Heinrich Albers kreeg nummer 1951 bij de Oorlogsgraven Stichting.

3

