Familie Van Bu(u)ren - Markt 4
De stenen op dit adres zijn geadopteerd door CBS De Ark.
David van Buuren
Betje van Buuren-Philipson
Roosje van Buren
Philip van Buren

03-02-1873, Hoogeveen
27-03-1870, Avereest
18-02-1900, Avereest
18-12-1908, Avereest

09-11-1942, Auschwitz
09-11-1942, Auschwitz
09-11-1942, Auschwitz
28-05-1943, Sobibor

David van Buuren werd geboren in Hoogeveen in 1873. In 1898 trouwde hij in Dedemsvaart met Betje Philipson. Haar
vader, Emanuel Philipson, had een café aan de Markt (het latere café Marktzicht) dat populair was en goed bezocht
werd. Vooral na de wekelijkse veemarkt was het er druk met veehandelaren en was er volop gezelligheid. Emanuel
Philipson en zijn vrouw overleden in 1916 kort na elkaar en zijn begraven op de Joodse begraafplaats aan de Mulderij.
David van Buuren had zijn slagerij naast het café van zijn schoonvader. Het eerste kind van David en Betje van Buuren
overleed kort na de geboorte in 1899. Een jaar later werd dochter Roosje geboren. In 1905 volgde Henriëtte, in 1906
Emma en tot slot werd in 1908 zoon Philip geboren. In de officiële akten is de achternaam Van Buuren bij David en
Betje geschreven met dubbel -u zoals ook in de generaties voor hem gebruikelijk was. Bij zijn kinderen werd dit een
enkele -u. David van Buuren was slager van beroep. In de advertenties die Van Buuren liet zetten voor zijn slagerij
schreef hijzelf zijn achternaam overigens ook met een enkele -u.

De Markt met rechts in beeld de woning + slagerij van David van Buuren.

In 1930 was David van Buuren korte tijd voorganger van de
Joodse gemeente, totdat David Cohen zich in de loop van
datzelfde jaar in Dedemsvaart vestigde en deze functie ging
bekleden. Cohen was de laatste rabbi van Avereest. Hij werd in
1943 in Sobibor vermoord.

In 1938 vierden David en Betje hun 40-jarig huwelijksjubileum
in hotel Kiewiet.
Roosje, de oudste dochter van David en Betje, was in 1933 naar
Emmen vertrokken waar ze kantoorbediende was bij de PTT.
Vanwege de oorlog keerde ze in 1940 terug naar haar ouderlijk
huis.
Haar zus Henriëtte was begin jaren ’20 als dienstbode naar eerst Zandvoort en later Amsterdam vertrokken. Ze
trouwde in 1928 met Benjamin Cohen uit Amsterdam en woonde met hem in de Marcusstraat in Amsterdam. Daar
werden ook hun kinderen Abraham (1929) en Betje (1932) geboren. Bij de eerste grote groep Joodse Amsterdammers
die naar kamp Westerbork werden overgebracht hoorden ook Henriëtte Cohen-van Buren, haar man en haar zoon. Ze
werden kort na aankomst in Auschwitz vermoord. Dochter Betje overleefde de oorlog.
Emma van Buren vertrok aan het begin van de oorlog naar
Almelo om daar te werken als onderwijzeres aan de Joodse
school daar. Ze overleefde de oorlog in onderduik en was na de
oorlog onderwijzeres in Heukelum. Ze overleed in 1981.

Philip van Buren werd net als zijn vader slager van beroep. Hij voetbalde bij DVC en is op de kampioensfoto uit 1930
geknield linksonder te zien.

Philip werd met andere jongemannen uit de omgeving in augustus 1942 opgeroepen om zich te melden in het
werkkamp Ruinen en werd een dag later overgebracht naar kamp Westerbork. Waarschijnlijk is hij daar tewerkgesteld,
want hij verbleef enkele maanden in dit doorgangskamp. Hij woonde er in barak 85 en 56. Op 25 mei 1943 werd hij
op transport gesteld naar Sobibor. Alle 2862 personen die met dit transport aankwamen in vernietigingskamp Sobibor
werden bij aankomst vermoord.

David van Buuren, zijn vrouw Betje en zijn dochter Roosje werden op vrijdag 2 oktober 1942 met het grootste deel
van hun Joodse dorpsgenoten overgebracht naar kamp Westerbork. In de drukke en chaotische periode van najaar
1942 hebben ze wekelijks twee treinen zien vertrekken totdat ze op 6 november 1942 zelf aan de beurt waren. Die
dag vertrokken er 476 gevangenen naar Auschwitz. De jongste van die 476 was op de ochtend van het transport
geboren. David, Betje en Roosje werden bij aankomst in Auschwitz vergast. Uit aantekeningen op hun
registratiekaarten blijkt dat dochter en zus Emma van Buren na de oorlog navraag deed naar haar weggevoerde
familieleden bij het Rode Kruis en dat haar in 1949 werd meegedeeld wat er was gebeurd. In 1950 werden de officiële
overlijdensaktes opgemaakt voor haar vermoorde familieleden.

