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Nieuw Amsterdam-Veenoord 1940 

In dit artikel een overzicht  van de plekken in Nieuw Amsterdam—Veenoord waar in 1940 panden of woningen stonden waar inwoners van Joodse afkomst 

verbleven en waarvan één of meerdere door de Duitse bezetters zijn gedeporteerd en omgebracht. 

Op pagina 2 een overzichtskaart van Nieuw Amsterdan—Veenoord waarop met een oranje gekleurde cirkel de ligging van de gebouwen is aangegeven. De 

gebouwen zijn getekend op de plek en met de omtrek zoals het gebouw in 1940 had. 

Op pagina 3 en volgende is een vergroting van de kaart afgebeeld van elk individueel gebouw. Toegevoegd zijn afbeeldingen van geplaatste stolpersteine, 

enkele foto’s van personen en scans van archiefstukken, zo nodig met aanvullende tekst. 

Voor de aanvullende informatie is gebruik gemaakt van de websites: 

https://maxvandam.info/index.html          https://oorlogsgravenstichting.nl/ 

https://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/ https://stichting-stolpersteine.nl/   

https://www.joodsmonument.nl/         https://www.tracesofwar.nl/ 

http://www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl/album/album-1   

https://www.defensie.nl/onderwerpen/tijdlijn-militaire-geschiedenis/1940-1945-de-tweede-wereldoorlog 

https://kampwesterbork.nl/geschiedenis/tweede-wereldoorlog    https://www.jck.nl/nl/longread/chronologie-van-de-jodenvervolging 

https://www.oorlogsbronnen.nl/bronnen?term=Jodenvervolging 

https://www.holocaustnamenmonument.nl/media/hun-verhaal/levie-ten-brink.pd 

https://drenthe.75jaarvrijheid.nl/artikel/2431118/erkenning-voor-vrouw-die-joodse-onderduikers-in-huis-nam 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/joodse-personen-in-nederland/ 

                    Norg, 11-08-2022 Anne Post 



 2 

 2 

 11 gebouwen met Joodse bewoners in 1940 waarvan één of meer zijn gedeporteerd en omgebracht 

Achtergrondkaart Open Topo 

"Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl")  

Kaartbewerking Anne Post 2022 
https://map.stolpersteine.app/nl/nieuw-amsterdam-veenoord/locaties/ 
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Op het huidige adres van Goghstraat 5 woonde in 1940 Marcus Denneboom, geboren 

op 31-12-1884 als zoon van Jozeph Denneboom, slager, en Roosje van Koevorden. Hij 

trouwde op 12 oktober 1917 te Onstwedde met Sophia Jozep, geboren op 30-12-1893 

te Musselkanaal als dochter  van  Wolf Jozep, veehandelaar, en Roosje Braaf. In 1918 

werd zoon Carel geboren. Roosje Jozep-Braaf, moeder en schoonmoeder, geboren in 

1870,  was vaak bij haar dochter in Veenoord. Inwonend was Walter Nochum Cohen, 

geboren in 1910 in Rhaudermoor als zoon van Moses Cohen en Clara Neumann. Mar-

cus Denneboom was slager, en vermoedelijk was Walter Cohen daar slagersleerling. 

De familie was in 1942 ondergedoken, maar Marcus en zijn zoon Carel en leerling Wal-

ter zijn gepakt, evenals schoonmoeder Roosje, en afgevoerd naar Duitsland waar zij in 

mei 1943 zijn vermoord. Sophia, de vrouw van Marcus, was in oktober 1942 op haar 

onderduikadres al overleden. 

Veenoord, van Goghstraat 5 
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David van Rhijn was opzichter en koopman, geboren 13-12-1866 in Hoogeveen als zoon 

van  Emanuel van Rhijn en Judith Nijstad. Hij was getrouwd op 6 december 1902 in Sleen 

met Eva Bierman, dochter van Meijer Bierman en Sophie Rosenthal. Eva is overleden op 

26 juli 1942 in Nieuw Amsterdam, 81 jaar oud. Meijer is op 26 oktober 1942 in Auschwitz 

vermoord. 

Na de oorlog heeft Denneboom in dit pand een slagerij gehad en daarna van der Zee. 

Vaart NZ 45 Nieuw Amsterdam 
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In 1940, op de hoek van de Vaart ZZ en de Wijkstraat had Jozef ten 

Brink, g/m Hendrina ten Brink, een  Manufacturenzaak, Confectie en He-

renkleding op maat.  In 1932 had Karel Palm hier nog een kledingzaak. 

De Fa ten Brink was eerst gevestigd op Vaart ZZ 58, oostkant Sportlaan. 

In 1920 was de firma opgericht door Jozef, zijn broer Meijer en hun va-

der Levie. Jozef kreeg twee kinderen. In 1924 werd zoon Levie (Leo) ge-

boren en in 1926 zoon Salco (Sallie). In juli 1942 moest zoon Leo zich 

melden bij de Duitsers en hij is via kamp Linde en Westerbork naar 

Auschwitz vervoerd en daar vermoord. In een brief aan zijn ouders heeft 

hij tot twee keer toe de opmerking Wejiwwereg gemaakt. Dat is Jiddisch 

voor “Maak dat je wegkomt”.  Dat werd ook gelezen door Jacoba Om-

vlee van de molen in Zuidbarge, die toevallig die dag op bezoek was bij 

de fam. Ten Brink.  Zij heeft direct maatregelen genomen en de fam. Ten 

Brink als onderduikers in huis genomen. Zie pagina 1 voor meer informa-

tie. 

Na de oorlog heeft Jan Gankema zich hier gevestigd, voorheen Zijtak OZ. 

De kleuterschool in 1930 met Sallie 

ten Brink, 2e rij, 2e van rechts. 

Foto in bezit van Grada Brink-Kampman 

Vaart ZZ 36 

Nieuw Amsterdam 
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Vaart ZZ 54 Nieuw Amsterdam 

In 1940 was in dit pand een modemagazijn gevestigd van 

Abraham Kats, geboren p 8 mei 1887 te Sleen als zoon van 

Meijer Kats en Eva van Geuns.  Abraham was getrouwd te 

Ootmarsum op 12 oktober 1915 met Esthella Elisabeth 

Maurice Minco, dochter van de manufacturier Manus Min-

co en Sebilla Hedeman. Zij kregen 2 zoons.  Meinard, gebo-

ren in 1916 en Emanuel, geboren in 1918.  Vermoedelijk is 

men begin jaren 20 van de vorige eeuw een manufacturen-

zaak begonnen ter plaatse van het huidige adres Vaart ZZ 

56. In 1932 is  Abraham echter al gevestigd op het adres 

Vaart ZZ 54. Van de zaak op nummer 56 is een foto be-

waard gebleven.  In 1932 had J Jobing hier een zaak in elec-

tronica. Na de oorlog heeft Koos Kamst ook dit pand ge-

kocht en is 

hier begon-

nen met een modezaak. 

Zoon Meinard Kats is samen met meer joodse jongens uit 

Nieuw Amsterdam afgevoerd naar Duitsland en op 24 au-

gustus 1942 in Auschwitz vermoord. Abraham zelf is omge-

komen tijdens zijn onderduiken voor de Duitsers op 1 de-

cember 1943. 

In het pand Vaart ZZ 54 is tot op heden (2022) nog mode-

huis Kamst gevestigd. 

 

In 1932: Nr 57 (van Wieren)   56 (Jobing)  55 (Dunnink)  54 (Kats) 

Deze foto is van na de oorlog maar vòòr 1958 

Vaart ZZ 56 omstreeks 1922. 

Modemagazijn Kats 
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In 1940 woonde in dit pand de familie Denneboom. Opa Joel Denneboom, 

geboren in 1869 te Hardenberg en vermoord in Auschwitz op 1 oktober 

1942. Zoon Joseph Carel Denneboom, geboren 8 juli1902 in Nieuw Amster-

dam, gehuwd op 8 mei 1928 in Odoorn met Roosje Brommet, geboren in 

1905. Dochter Amalia werd geboren op 31 augustus 1928 en vermoord te 

Auschwitz op 5 november 1942. Zoon Joel werd geboren op 31 augustus 

1930 en vermoord in Auschwitz op 5 november 1942. Zoon Jozef werd ge-

boren op  26 september 1932 en in Auschwitz vermoord op 5 november 

1942. Zoon Benjamin werd geboren op 1 maart 1936 en vermoord in 

Auschwitz op 5 november 1942.  Zoon louis werd geboren op 4 juli 1937 en 

vermoord in Auschwitz op 5 november 1942.  Vader Joseph Carel en moe-

der Roosje werden ook op 5 november 1942 in Auschwitz ongebracht, sa-

men met de kinderen in de gaskamer. Opa Joel en zoon Joseph Carel waren 

beide veehandelaar. 

1932. van links naar rechts: café R Braam, levensmiddelen K Berends, drogisterij 

van dr. A Oosterbaan, bakker en galanterie H J Roseboom, W Emmens, reiziger 

in beschuit,  Joseph Denneboom galanterie, Fa J ten Brink, manufacturen. Dan 

de Sportlaan en op de andere hoek B C van Wieren, drukkerij en schrijfwaren. 

Ten Brink heeft voor 1940 de zaak van Palm betrokken. 

Vaart ZZ 59 Nieuw Amsterdam 
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Vaart ZZ 91 Nieuw Amsterdam 

In 1940 woonde in het pand Vaart ZZ 91 Salomon Denneboom, 

varkenshandelaar, zijn vrouw Saartje Zilverberg en hun zoon 

Izaak. Saartje is geboren in Veenoord op 19 april 1884 als doch-

ter van  Izaak Zilverberg , veehandelaar, en Geertje Meier. Salo-

mon Denneboom is geboren in Hardenberg  in 1876 en hij 

trouwde met Saartje op 21 april 1903 in Emmen. Bij zijn huwe-

lijk had hij als beroep slager. Salomon was een zoon van  Joseph 

Denneboom, slager, en Roosje van Koevorden.  Op 19 juli 1904 

werd dochter Rosa geboren in Veenoord. Rosa overleed al  op 

29 augustus 1904. Op 26 oktober 1905 werd in Veenoord zoon 

Izaak geboren. Op 25 maart 1907 werd in Veenoord weer een 

dochter geboren die weer  Rosa werd genoemd. Op 5 mei 1909 

werd in Nieuw Amsterdam zoon Heiman geboren. Op 12 juni 

1911 gevolgd door een dochter die Geertje werd genoemd. Op 

4 juli 1922 kwam nog een dood geboren kind ter wereld. Izaak 

was niet getrouwd en was koopman. Hij is in 1942 samen met 

meer Nieuw Amsterdamse joodse jongemannen naar Duitsland 

vervoerd en op  24 augustus van dat jaar in Auschwitz vergast. 

Salomon en zijn vrouw zijn op 19 oktober 1942 omgebracht. 
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Zijtak WZ 26 Nieuw Amsterdam 

Op dit adres woonde in 1940 Simon Joseph Samson en zijn vrouw Goldine 

Wallheimer. Simon was geboren op 5 december 1877 te Wittmund 

(Hannover, Duitsland.) Zijn vrouw Goldine is geboren op 11 juni 1879 in 

Aurich, Duitsland. Simon was een zoon van Josef Simon van Elkan (1845-

1913) en van Johanna Hendel Blitz (1852-1929) Hij had een zuster Jea-

nette (1879-1942), een broer Abraham Joseph (1885-1943) en een zuster 

Regina (188-1931). Goldine was een dochter van Wolff Benjamin Wallhei-

mer (1821-1871) en Engel Aile Wolff Wolf (1831-1914). Zij had een broer 

Abraham (1859-1927), een broer Samuel (1861-1931), een zuster Minkel 

(1863-1948),  een broer Joseph (1865-1885), een broer Karl Calmer ( 1868

-1942) en een broer Jacob ( 1869-1870). 

Simon en zijn vrouw woonden in Aurich, maar zijn op 10 januari 1939 naar 

Nederland (Nieuw Amsterdam) geëmigreerd. Hij is op 21 april 1943 in 

Westerbork op transport gezet naar Theresienstadt. Simon en Goldine 

hadden in ierder geval een dochter Johanna  die getrouwd was met Lud-

wig Wolff, landarbeider, overleden op 31 maart 1944. Johanna is op 9 no-

vember 1942 in Auschwitz is vermoord. Een zoon Benny heeft de oorlog 

overleefd. Zij hadden nog twee dochters  Edith, gehuwd met Kaiser en 

Lotte  gehuwd met Wolffs. Als jongste nog een zoon Jonny of Joni. 
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Synagoge 

(sjoel) 

Sportlaan 89 Nieuw Amsterdam Hier woonde in 1940 het gezin van Meier Cohen en Miena van Coevorden. 
Zijn moeder Hanna Cohen-Bierman woonde bij hen in.  

Meijer werd geboren op 29 november 1899 te Nieuw Amsterdam als zoon 
van Hartog Josua Cohen en Hanna Bierman. Hij trouwde op 14 maart 1923 
in Coevorden als koopman met Miena van Coevorden, dochter van de 
koopman Hartog van Coevorden en Rika van Coevorden. Miena was gebo-
ren op 23 juni 1902. Hij vestigde zich op 24 februari 1925 als manufactu-
rier in Coevorden op het adres Tuindorp 97. Daarvoor woonden zij in 
Veenoord. Hun zoon Hartog is geboren in Nieuw Amsterdam op 19 decem-
ber 1923.Op 30 september 1926 werd dochter Anna geboren, op 20 febru-
ari 1928 zoon Harry Josua en op 17 augustus 1941 Rika. 

Op 8 oktober 1942 zijn allen vergast in Auschwitz, behalve Meijer. Hij is op 
21 januari 1945 in Auschwitz IV Blechhammer omgekomen. 
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Sportlaan 102 Nieuw Amsterdam 

Hier woonde in 1940 het gezin van Heiman Denneboom, koopman, en Bertha Valk. 

Heiman werd geboren op 4 mei 1909 als zoon van de koopman Salomon Denneboom 

en Saartje Zilverberg. Heiman trouwde in 1938 met Bertha Valk geboren op 23 decem-

ber 1912 in Wildervank, dochter van Levi Valk en Betje Levie. Zoon Salomon werd op 

24 januari 1939 hier geboren en zoon Levie in 1940. Bertha en de kinderen zijn omge-

komen in Auschwitz, op 29 oktober 1942. Vermoord in de gaskamer. Heiman is ver-

moedelijk later omgekomen. 



 12 

 12 

Ringlaan 54 Nieuw Amsterdam 

Hier woonde in 1940 het gezin van Jacob Zilverberg, schil-
der van beroep. Jacob werd geboren op 12 december 
1887 te Coevorden als zoon van Levie Zilverberg, schilder, 
en Jetje Vos. Jacob trouwde in 1915 met Roosje Peere-
boom, geboren op 21 april 1892 in Amsterdam als doch-
ter van Levie Peereboom en Jette Bloemhof. Op 6 septem-
ber 1916 werd zoon Louis geboren in Altona, Duitsland. In 
1919 dochter Jetje, die op 23 mei 1939 trouwde met Ja-
cob van Coevorden, schilder, zoon van Joel van Coevorden 
en Marchien van Coevorden. Op 19 december 1925 werd 
zoon Levie geboren. De kinderen Louis en Levie werden 
op 30 september 1942 in Oswiecim (Auschwitz) in de gas-
kamer omgebracht. Jacob en Roosje op 12 oktober 1942. 
Op 3 december 1942 is dochter Jetje omgebracht in de 
omgeving van Auschwitz. Haar man Jacob van Coevorden 
staat geregistreerd als overleden op 31 maart 1944 in 
Midden Europa. 
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Schooldijk 14 Nieuw Amsterdam 

Hier woonde in 1940 het gezin van Hartog Valk. 
Hartog werd geboren op 6 maart 1890 in Wilder-
vank als zoon van Jonas Valk en Gaaltje Levie. Hij 
trouwde met Aaltien Zilverberg, geboren 16 novem-
ber 1889 te Nieuw Amsterdam als dochter van de 
koopman Izaak Zilverberg en Geesje Meijer. 

Zoon Jonas Valk werd geboren te Wildervank op 19 
maart 1917.  Izaak Valk werd geboren op 3 novem-
ber 1925 en Maurits Valk werd geboren op 11 juni 
1930.  Jetta Valk was een zuster van Hartog. Ze was 
gehuwd geweest met Aron Valk die in 1937 was 
overleden.  


