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VIER JOODSE GESLACHTEN IN BEILEN 
(1770-1945) 

Rond 1700 vestigden de eerste joden zich in Drenthe. Zij kwamen uit andere delen van de Republiek 
of uit het midden en oosten van Europa. Hun aantal bleef gering. Het dun bevolkte platteland was geen 
aantrekkelijk woongebied voor hen. Liever trokken zij naar steden, waar beter handel kon worden 
gedreven. Bovendien probeerden de plaatselijke besturen, door middel van vestigingswillekeuren, hun 
komst tegen te werken. Dat gebeurde niet zozeer, omdat zij iets tegen joden hadden, maar om de 
bevolking gerust te stellen; men vreesde concurrentie van de handeldrijvende joden. 

Omstreeks 1770 vestigde de eerste jood zich in 
Beilen: Izaak Abraham»)  Vanaf 1770 zal zo'n 
zestig jaar de joodse gemeenschap in Beilen uit 
slechts enkele gezinnen bestaan. In de periode 
1840-1880 verdubbelde de joodse bevolking zich, 
waarna het aantal zich stabiliseerde tot in de 
twintigste eeuw. In 1906 woonden er 82 joden in 
Beilen. In verhouding met de totale bevolkings-
groei valt een afname van het aantal joden in de 

Aantal joden in Beilen 

absoluut 

1811 	 8 
1821 	 10 
1830 	27 

in % van de 
totale bevolking 

1840 26 1,1% 
1879 59 1,4% 
1889 51 1,1% 
1891 48 
1906 82 1,6% 
1930 65 0,8% 
1940 52 0,5% 

Beiler gemeenschap tot 1940 waar te nemen. Om-
streeks 1840 was 1,4% van de bevolking joods. In 
het begin van deze eeuw woonden relatief gezien in 
de tijd de meeste joden in Beilen, namelijk 1,6% 
van de bevolking. In 1940 was het aantal joden in 
absolute zin gedaald met zo'n 30 personen en in 
relatieve zin gedaald tot 0,5 %. Uit genealogisch 
onderzoek blijkt, dat veel jongeren uit de joodse 
families naar elders vertrokken om daar een be-
staan op te bouwen. 

Synagoge 
De toename van het aantal joodse gezinnen in het 
midden van de 19de eeuw had tot gevolg, dat men 
ook een eigen gebedsgebouw wenste: de sjoel of 
synagoge. 
In 1844 bezat men een eigen `locaar , waarin 
godsdienstige samenkomsten werden gehouden. In 
genoemd jaar kregen de Beiler kooplieden 
D .H. Trompetter en C .D. Rozeveld toestemming 
om in de gemeenten Beilen en Westerbork te 
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De synagoge aan de Schoolstraat. Tijdens de Duitse 
bezetting werd de Beiler synagoge gesloopt, op de 
muren en het dak na. 

collecteren voor de inrichting van hun gebeds-
plaats .2)  
In 1884/1885 werd de synagoge aan de Schoolstraat 
in Bellen gebouwd. Stichters van de Beiler synagoge 
waren A. en J. Denneboom, N. Frank, C.D. Roze-
veld en H. Trompetter. In 1910 werden op 4 en 5 
februari diensten gehouden ter herdenking van het 
25-jarig bestaan van de synagoge. Op 6 februari 
werd in hotel Takens een feestavond gehouden? 

Familie Denneboom omstreeks 1907. Vanaf links Joël 
Denneboom, Henriëtte, Bertha, Froukje Denneboom-
Frank, Lize. 

Vier joodse geslachten 

Het geslacht Denneboom 
Omstreeks 1775 vestigde Israël Joseph Denneboom 
zich als koopman in Beilen. Hij kwam uit Neuenhaus 
uit het graafschap Bentheim. Na hem zouden nog 
vier generaties de naam Denneboom in Beilen 
dragen. 
Het had overigens weinig gescheeld of de naam 

Vanaf links: Froukje 
Denneboom-Frank, Lize 
Zuidema-Denneboom, 
Herman Zuidema, 
Henriëtte Rosenberg-
Denneboom, Joël Denne-
boom. De kinderen: Nico 
Zuidema en David Joël 
Rosenberg. Deze foto is 
omstreeks 1929 genomen. 



Denneboom was na de tweede generatie al uit 
Beilen verdwenen. Twee van zijn zonen bleven 
ongehuwd, terwijl de kinderen van zijn zoon Hartog 
Israël zich in Rolde vestigden. Zijn dochter 
Henderina Israëls trouwde met de koopman David 
Heiman Trompetter. De jongste dochter was op 
haar 22ste jaar zwanger geraakt. Bij de geboorte 
van haar zoon was zij ongehuwd, terwijl de naam 
van de vader niet bekend werd gemaakt. Het kind, 
Heiman Mozes, kreeg daarom de familienaam 
Denneboom'. Dit voorkind was de stamvader van 
de latere generaties Denneboom in Beilen. 
De Dennebooms waren actief in de handel en dan, 
de latere generaties, vooral in de kleding. Slechts 
bij Heiman Mozes Denneboom (1847-1908) en 
Robertus Denneboom (1858-1942) trof ik naast de 
beroepsaanduiding van respectievelijk koopman 
en manufacturier ook de vermelding 'slachter' aan. 
Laatstgenoemde dreef in Beilen een zaak, die de 
naam 'De Gunst' droeg. Van het geslacht 
Denneboom overleefden Henri Denneboom met 
zijn vrouw Froukje Kropveld, evenals Henriëtte 
Rosenberg-Denneboom en haar zoon David Joël de 
oorlog. Hij trouwde na de oorlog met E. Meijer. 
Beiden wonen nog in Beilen. 

Geslacht Trompetter 
In 1819 huwde David Heiman Trompetter uit 
Hoorn met Henderina Israëls Denneboom. Een 
aantal van hun kinderen bleven in Beilen wonen. 
Kinderen uit de derde generatie vertrokken uit 
Beilen, stierven ongehuwd of raakten door hun 
huwelijk hun familienaam kwijt. 
Bekend uit dit geslacht waren de gezusters Henderina 
(1861-?) en Aaltje Trompetter (1865-1940), die in 
de Hekstraat een hoedenzaak hadden. Laatstge-
noemde trouwde in 1908 met de weduwnaar Laza-
rus Frank, geboren in Wildervank. De Trompetters 
waren kooplieden. 

Geslacht Van Gelder 
Op 1 mei 1860 vestigde Akon van Gelder zich als 
wever uit Borne in Beilen. Ruim een jaar later 
trouwde hij met Rebecca van Hasselt, dochter van 
Abraham van Hasselt en Rada Israëls Denneboom. 
Van hun zes kinderen stierven er twee ongehuwd, 
van één dochter is niets bekend en een andere 

Arnaud van Gelder en zijn moeder. 

dochter vestigde zich na haar huwelijk in een 
andere plaats. Twee zonen bleven in Beilen wonen. 
Zo was Abraham van Gelder slachter/veehandelaar. 
Het jongste kind, Salomon van Gelder, was ook 
slachter/veehandelaar, terwijl hij later 'koopman in 
sigaren' was. 
Van de derde generatie volgde Akon van Gelder 
zijn vader Abraham van Gelder als slager/vee-
handelaar op. Bij een tweede zoon van Abraham 
van Gelder, Salomon van Gelder, trof ik zowel de 
beroepsaanduiding manufacturier als veehandelaar 
aan. Salomon van Gelder woonde in Beilen op de 
adressen Brinkstraat A219 en Hekstraat 13. De 
jongste zoon van Abraham van Gelder, Joseph 
(`Jo'), werd ambtenaar op de gemeentesecretarie 
van Beilen. Het gezin van onderwijzer Salomon 
van Gelder woonde aan de Asserstraat. Zijn kinde- 
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Salomon Kats en Carolina Kats-Leezer. 

ren vertrokken op jeugdige leeftijd uit Beilen. Zoon 
Arnaud kwam tijdens de oorlogsjaren weer terug 
en heeft op verschillende adressen in de gemeente 
Beilen ondergedoken gezeten. Hij heeft de oor-
logsjaren overleefd en woont nog steeds in Beilen. 

Geslacht Kats 
In tegenstelling tot de geslachten Trompetter en 
Van Gelder had het geslacht Kats geen familiale 
banden met de Dennebooms. In het midden van de 
vorige eeuw vestigden David Kats en Willemina 
Mozes van der Veen (geboren op 12-1-1833 in 
Beilen) zich in Beilen. Het gezin telde zeven zonen. 

Samuël, Carolina Kats-Leezer, Mina, Salomon Kats, 
Daniël. 

Twee daarvan bleven in Beilen: Mannes, die even-
als zijn vader David slachter/slager was en Salomon, 
die in manufacturen handelde. Van hem is een 
notitieboekje bewaard gebleven, waaruit op te 
maken viel, hoe hij handel dreef. Veel van zijn 
manufacturen ruilde hij met zijn kanten tegen een 
schaap, huiden, wol, boter, vlees of andere levens-
middelen. Ook bleek uit zijn notities, dat hij met 
zijn waren 'de boer opging '.4)  

Salomon Kats was de vader van Samuël Kats, die 
eveneens een winkel had in manufacturen. Salomon 
was gehuwd met Carolina Leezer. 
Twee kinderen van Samuel: Carolina, gehuwd met 

Salomon Kats bij enkele 
veren bedden die gevuld 
moeten worden. In de 
deur staat Jobke Koops-
Smit uit Wijster; zij was 
winkelbediende. De foto 
is omstreeks 1925 
genomen. 
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Caro en Salco omstreeks 1925. 

Aaltjo Oldenburger, en Salomon (`Salco'), ge-
huwd met Aaltje Wolf, wonen nog steeds in Beilen. 
De zonen van Mannes Kats, Jacob en David, waren 
even als hun vader, slager. David Kats had aan De 
Markt een slagerij. 
Tot dusver zijn vier Beiler joodse geslachten be-
schreven. Uiteraard hebben meer joodse families 
in Beilen gewoond. 

Huwelijken 
De joden zochten hun huwelijkspartners in eigen 
kring. Bij genoemde vier geslachten kwam ik van 
de 59 huwelijken twee keer een huwelijk tegen 
tussen een joodse man en een niet-joodse vrouw. 
De meeste partners kwamen van ver. Driekwart 
van hen kwam zelfs van buiten de provincie Dren-
the, een aantal van hen woonde vlak over de grens 
(Veldhuizen, Rheede, Emlichheim, Emden, Wee-
ner) of zelfs nog verder: Hamburg. In sommige 
situaties viel ook waar te nemen, dat de huwelijks-
kandidaat uit een plaats kwam, waarmee door 
familiale relaties een band bestond. 

De joodse gemeenschap in Bellen begin 1940 
Begin 1940 woonden er 52 joden in Beilen. In de 
zomer van 1942, voordat het systematisch oppakken 
van de joodse bevolking begon, waren dat er nog 45. 
Zeven joden waren naar andere plaatsen verhuisd. 

Transport 
In de zomer van 1942 begon de systematische 
wegvoering van de joodse bevolking uit Beilen. In 
juli 1942 werden op ambtelijk niveau lijsten aange-
legd voor de transporten van joodse mannen tussen 
de 17 en 44 jaar naar het werkkamp Ruinen en voor 
mannen tussen de 44 en 55 jaar naar het werkkamp 
Orvelte. 

Het winkelpand van 
Rosenberg textiel aan de 
Brinkstraat. 
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Het pand van Samuël Kats aan de Kruisstraat hoek Brinkstraat. 

Op 17 augustus 1942 moesten zes joodse mannen 
zich in het werkkamp Ruinen melden. Van deze zes 
meldden zich alleen Arnaud van Gelder (27 jaar), 
Iwan Wolff (29 jaar) en Ludwig Wolff (36 jaar) 
zich. Drie anderen, Jozef van Gelder (43 jaar), 
Salomon Kats (19 jaar) en David Rosenberg (17 
jaar) doken onder. Arnaud van Gelder zou enkele 
dagen later, toen hij naar het Durchgangslager 
Westerbork' was vervoerd, uit dit kamp ontsnap-
pen en onderduiken. 
Op maandag 20 juli 1942 werden door het Arbeids-
bureau in Meppel in opdracht van de Duitsers 
negen personen opgeroepen voor het werkkamp in 
Orvelte: Henri Denneboom (44 jaar), Herman 
Denneboom (49 jaar), Joël Denneboom (48 jaar), 
Karel Denneboom (45 jaar), Nathan Elzas (48 
jaar), Salomon van Gelder (44 jaar), David Kats 
(52 jaar), Jacob Kats (54 jaar) en Samuël Kats (51 
jaar). Van deze negen mannen doken Henri 
Denneboom en Samuël Kats onder, de andere  

zeven zijn nog voor 3 oktober 1942 naar het kamp 
Westerbork vervoerd. 
Begin september werden de joodse mannen tussen 
17 en 55 jaar uit de Beiler gemeenschap wegge-
voerd of doken zij onder. Op 3 september 1942 
verbleven nog 39 joden, waarvan 10 patiënten van 
Beileroord in de gemeente Beilen.5)  

Razzia op joden 
In de eerste dagen van oktober werd duidelijk, dat 
alle joden uit de Beiler gemeenschap opgepakt 
zouden worden. Politiecommandant N.G. Viëtor 
hoorde dat op 1 oktober 1942 tijdens een bijeen-
komst in Groningen. Vier politieagenten uit Beilen 
hoorden het een dag later in Assen. 
Van de politieagenten werd verwacht, dat ze alle 
joden tussen 2 oktober (18.00 uur) en 4 oktober 
(14.00 uur) zouden oppakken en op transport 
stellen naar kamp Westerbork. 
Om 18.00 uur 's avonds (2 oktober) maakten de 
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Beiler politieagenten nog geen aanstalten om met 
hun opdracht te beginnen. Toen enkele Duitse 
militairen om 19.30 uur het gemeentehuis betra-
den, hoorden zij dat burgemeester H.J. Wytema 
weigerde om zijn agenten hiertoe opdracht te 
geven. 
In de daaropvolgende consternatie werd Wytema 
door de Duitsers gearresteerd. In de nachtelijke 
uren werd daarop het bevel uitgevoerd en de 
volgende 25 joodse inwoners uit Beilen opgepakt 
en op transport gesteld naar het kamp Westerbork: 
Sarlina Aronius (40 jaar), Hinderina Bos (66 jaar), 
Rebekka Denneboom (88 jaar), Rachel Denneboom 
(53 jaar), Elli Hermanna Denneboom (13 jaar), 
Robertus Denneboom (84 jaar), Betje Frank (72 
jaar), Froukje Frank (79 jaar), Lazarus Frank (84 
jaar), Abraham van Gelder (80 jaar), Abraham van 
Gelder (8 jaar), Salomon van Gelder (68 jaar), 
Martha Hoogstraal (50 jaar), Anthonie Kats (9 
jaar), Betsie Kats (11 jaar), Mannus Kats (12 jaar), 
Nathan Kats (7 jaar), Rebekka Kropveld (42 jaar), 
Johanna Samson (29 jaar), Sarah Selighmann (88 
jaar), Hedwig Sarah van der Walde (58 jaar), 
Albert Wolff (5 jaar), Hedwig Wolff (1 jaar), 
Simon Wolff (3 jaar) en Senathe Ruth Wolff (19 
jaar). Deze groep werd aangevuld met elf joodse 
patiënten uit Beileroord. 
Zes joodse vrouwen waren toen al ondergedoken, 
een enkeling op het laatste moment: Henriëtte 
Rosenberg-Denneboom, Carolina Kats, Dini Kats-
Kropveld, Froukje Denneboom-Kropveld en Zelma 
van Gelder-de Leeuw en dochter Rosa Sarah. 

12 april 1945 
Toen Beilen bevrijd werd, kon een trieste balans 
worden opgemaakt. In concentratiekampen waren 
van het geslacht Denneboom uit Beilen veertien 
personen om het leven gebracht: Rebekka 
Denneboom-Danneboom en haar zoon Karel 
Denneboom, Froukje Denneboom-Frank, Robertus 
Denneboom en zijn zoon Herman Denneboom, 
Sientje Denneboom-Lehmans, Heiman Denne-
boom, Nathan Elzas en zijn vrouw Rachel Elzas-
Denneboom, Joël Denneboom, zijn vrouw Martha 
Denneboom-Hoogstraal en hun kinderen Carolina 
Geertje, Geertje Regina en Elli Hermanna. Uit dit 
geslacht overleefden Henri Denneboom en zijn 

Samuël Kats. 

vrouw Froukje Kropveld en Henriëtte Rosenberg-
Denneboom en haar zoon David Joël Rosenberg de 
oorlog. 
Van het geslacht Van Gelder werden zeven perso-
nen om het leven gebracht: Abraham van Gelder en 
zijn vrouw Sara van Gelder-Seligman, Salomon 
van Gelder en zijn vrouw Henderina van Gelder-
Bos, Salomon van Gelder, zijn vrouw Sarlina van 
Gelder-Aronius en hun zoon Abraham. Van dit 
geslacht overleefden Arnaud van Gelder, Joseph 
van Gelder, zijn vrouw Zelma van Gelder-de 
Leeuw en hun dochter Rosa de oorlog.Van het 
geslacht Kats werden zeven personen in concentra-
tiekampen om het leven gebracht: Jacob Kats, 
David Kats, zijn vrouw Rebecca Kats-Kropveld en 
hun kinderen Mannes, Betsie, Nathan en Anthonie. 
Van dit geslacht overleefden Samuël Kats, zijn 
vrouw Duifje Kats-Kropveld en hun beide kinde-
ren, Carolina en Salomon, de oorlog. Uit de 
geslachten Denneboom, Van Gelder en Kats wer- 
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den in totaal 28 personen in concentratiekampen 
omgebracht, terwijl 12 personen uit deze geslach-
ten de oorlog wisten te overleven door hulp van 
Beiler ingezetenen.0  

Verantwoording 
Dit artikel is geschreven in verband met het in het 

voorjaar 1997 te verschijnen boek over de ge-
meente Beilen in de oorlogsjaren 1940-1945. Fo-
to's voor dit artikel ontvingen wij van A. van 
Gelder, C. Oldenburger-Kats en D.J. Rosenberg. 
Deze personen, evenals S. Kats, bedanken wij voor 
hun aanvullende opmerkingen voor deze bijdrage. 
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Roden en Rolde kwam geen enkele weggevoerde jood 
terug. 


