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Arrestatie in café Van Wieren in Weiteveen 
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 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)  
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Evert Hilvers (1920-1945) 

Geboortegegevens Emmen 22 juni 1920 

Ouders Evert Hilvers en Jantina Fokkelina Streuk 

Huwelijksgegevens Ongehuwd  

Woonadressen Nieuw-Schoonebeekerveld D18 B5 

Overlijdensgegevens Concentratiekamp Neuengamme 6 april 1945 

Doodsoorzaak Onbekend  

Begraafgegevens   

 

Op 22 juni 1920 werd Evert Hilvers in Emmen geboren als zoon van Evert Hilvers en Jantina 

Fokkelina Streuk. Volgens een mondeling verhaal zou hij zijn gearresteerd in café Van 

Wieren in Weiteveen omdat hij geen werkvergunning zou hebben. Hij woonde op dat 

moment in het Nieuw-Schoonebeekerveld D18 B5 en was metaalbewerker. Evert Hilvers 

kwam op 26 augustus 1944 terecht in kamp Amersfoort en werd op 8 september 1944 

getransporteerd naar concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 6 april 1945 overleed. 

(bron: informatie G.J. Rotmensen te Schoonebeek) 

 

(bron: https://collections.arolsen-archives.org, zoeknaam Evert Hilvers) 
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Evert Hilvers (1920-1945) 

(bron: https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/401955/evert-hilvers) 

https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/images/person/20170310081609207.JPG

