
Blijvers en Passanten, Joodse inwoners in Annen 

 

Door Piet Kaan en Henk Veenhof 

Uit recent migratie-onderzoek van het CBS blijkt dat jaarlijks ongeveer tien 

procent van de Nederlandse bevolking verhuist; het merendeel van hen verhuist 

binnen de eigen gemeente. In de statistieken is te zien dat we in de loop der 

tijden steeds minder honkvast zijn geworden. Natuurlijk heeft dat te maken met 

de sterk afgenomen rol van de landbouw in onze samenleving als verschaffer 

van arbeid. Door de steeds verder voortschrijdende mechanisatie is de 

werkgelegenheid in die sector drastisch afgenomen, waardoor velen minder 

gebonden zijn aan de plaats waar ze wonen of werken. En hoewel er dus in 

vroegere eeuwen veel mensen als grondbezitter of als pachter of als landarbeider 

redelijk honkvast waren, blijkt dat er toch ook veel mensen op drift waren. Het 

waren vooral de zanddrenten, en dan hoofdzakelijk de boeren onder hen,  die 

vaak van generatie op generatie langdurig op dezelfde plaats woonden. Maar er 

waren ook altijd grote groepen mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats 

hadden; en dat waren voornamelijk arbeiders, die ook niet de middelen hadden 

voor een eigen dak boven het hoofd. En weer een deel van deze arbeiders 

bestond uit Joden, die vanuit het oosten door een steeds verslechterende 

rechtspositie steeds verder naar het westen trokken. In grote delen van Rusland 

en het Habsburgse keizersrijk golden beperkingen op het gebied van vestiging 

en uitoefening van beroepen. En dan moeten we denken aan regels dat een Joods 

gezin wel werd getolereerd in een bepaalde plaats, maar dat b.v. alleen de oudste 

zoon het recht had om zich daar te vestigen. De anderen moesten dus naar elders 

vertrekken om daar een leven op te bouwen. Omdat veel beroepen waren 

georganiseerd in gilden, die vaak een christelijke inslag hadden, waren Joden 

uitgesloten van deze beroepen. Vaak was rondreizende handelaar in alles wat los 

en vast zat de eerste stap naar zo’n bestaan. 

Dat er al voor de Franse tijd Joden in Drenthe woonden blijkt uit een aantal 

maatregelen van de overheid, die werden genomen. In Assen gold b.v. in de 18de 

eeuw, net zoals trouwens elders in Drenthe, de regel dat er maar drie joodse 

families mochten wonen, b.v. een slager, een koopman en een vilder. De eerste 

joodse koopman vestigde zich in 1750 in Assen; dat regels niet altijd strikt 

werden toegepast blijkt uit het feit dat zich in 1774 een tweede joodse koopman 

vestigde in Assen, die ondanks protest, toch werd gedoogd. 

Van Annen weten we niet of er voor de invoering van de Burgerlijke Stand 

Joden hebben gewoond. Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand zijn heel 

vaak gegevens over geboorte en dood te vinden in kerkboeken, maar dat geldt 



natuurlijk niet voor de Joden. De eerste Jood, van wie we weten, dat hij geboren 

is in Annen is Salomon Schulenklopper. Hij werd geboren op 10 oktober 1838 

als tweede zoon van Izaak Joseph Schulenklopper en Rachel Abrahams. 

 geboorteakte Salomon  Schulenklopper 

De vader is geboren in Norden, Duitsland, in 1796 en is van beroep venter en 

overlijdt in 1860 in Woerden. De eerste zoon, Joseph Izaak Schulenklopper is 3 

jaren eerder (1835) geboren in Coevorden en overleden in 1859 te Apeldoorn. 

Salomon Schulenklopper is dus geboren in Annen en gestorven in 1904 in 

Hoorn. De familie Schulenklopper was dus niet bepaald honkvast en een goed 

voorbeeld van passanten. Waarschijnlijk hebben ze een tijdje ingewoond in De 

Hoek 7. Na het overlijden van zijn vrouw werd Salomon in 1903 opgepakt 

wegens landloperij en moest hij voor straf 1 jaar en 4 maanden in een 

werkinrichting verblijven. Vanaf 30-12-1903 tot 24-4-1905 werd hij opgesloten 

in de Rijkswerkinrichting te Hoorn waar hij is overleden. 

 Een andere familie die in Annen heeft gewoond is de familie Sandmann 

(Zandman). Isaak Sandmann werd geboren in 1799 in Hameln, Duitsland, de 

stad bekend van de rattenvanger. Hij was koopman en kwam in 1853 vanuit 

Anloo naar Annen, Annerstreek  58a. Hier stond vroeger een andere woning. 

Hij is overleden in Annen in 1859. Hij was getrouwd met Kroontje Wijnschenk, 

die ook in Duitsland geboren was in 1798 in Thale, onder de naam Kroonschen 

Wienschonch; de naam is onder invloed van het Nederlands verbasterd tot 

Wijnschenk. Zij overleed in 1845 in Anloo. 

Hun eerste dochter, Schoengen Sandmann werd geboren in 1833 te Anloo en 

overleed in 1909 te Annen; het tweede kind Jacob overlijdt een jaar na zijn 

geboorte. Na Jacob werd er nog 1 meisje geboren, Henderkien in 1839 te Anloo, 

overleed in 1904 te Annen. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwd Isaak 



Sandman in 1847 met Goldje Zekkel; uit dit huwelijk worden nog 4 kinderen 

geboren, Saartje in 1852, Hanna in 1854, Kreuntje in 1857 en Isaäk in 1859 

allen geboren in Annen.  

Dochter Schoengen Sandmann was gehuwd met Mozes ten Bosch, geboren 

1800 te Lichtenvoorde en overleden in 1868 te Gieten. Uit dit huwelijk werden 3 

dochters en een zoon geboren,  Kreuntje in 1860 te Bonnen, omgekomen in 

1943 Auschwitz, Simon ten Bosch in 1862 te Bonnen, overleden 1864 te 

Bonnen, Rika in 1863 te Bonnen, omgekomen in 1942 Auschwitz en Zientje in 

1866 te Bonnen, die in 1867 overleed. Moeder Schoengen, koopvrouw, ging nu 

in 1868 met haar kinderen verhuizen naar Annen, De Wolden 5. 

 

Tevens inwonend:     Hinderkien Zandman, geboren 1839 te Anloo overleden 

1904 te Annen, zuster van Schoengen; Hendrikje Zandman, geboren 1842 te 

Anloo, zuster van Schoengen; Saartje Zandman, geboren 1852 te Annen, 

halfzuster van Schoengen en Izaäk Zandman, in 1920 naamswijziging in ten 

Bosch, geboren 1871 te Annen, overleden 1927 te Assen, vader onbekend, zoon 

van Henderkien en hij is dus een neef van Schoengen. In 1913 werd hij naast 

koopman en horlogemaker ook aangesteld als brievengaarder (postbode). Na 2 

jaar vroeg hij ontslag. 



  

  
1893 diefstal horloge van Izaak Zandman 

 



 grafsteen Izaak ten Bosch  

 

Haar dochter Kreuntje ten Bosch, geboren 1860 te Bonnen, gem. Gieten omgekomen in 

1943 Auschwitz, werd in 1886 benoemd tot leerling-vroedvrouw te Rotterdam en huwde in 

1891 met Jozef Wolf, geboren 1865 te Slochteren, overleden 1908 te Annen, koopman.  

Vanuit Assen verhuisden ze in 1894 naar De Wolden 5. Hun kinderen waren Samuel Jozef, 

geboren 1891 te Assen omgekomen 1944 Auschwitz en Jeanette Jacoba, geboren 1893 te 

Assen, omgekomen 1943 Auschwitz. Samuel Jozef was koopman in aardappelen en woonde 

in 1942 op Prins Hendrikstraat 1a te Assen. Volgens de kentekenregistratie  bezat Samuel 

Jozef reeds in 1914 een (vracht)auto met kenteken D500 en het was de eerste auto in Annen. 

Twee jaar later kwam de tweede auto in het dorp. 

  

Na het nodige speurwerk bleek dat er meerdere mensen uit Annen liggen begraven op de 

18e-eeuwse Joodse begraafplaats aan de oude Haarweg in het Twijfelveld te Assen. Ook hier 

hebben we verschillende oud- Joodse Annenaren terug gevonden en de grafmonumenten 

bezocht en gefotografeerd. 



 Mozes Machiel Cohen        Betje de Vries 

   

 

  Uit de krant van 2-10-1908. Jozef Wolf, 43 jaar oud. 



 

Izaak  ten Bosch handelde waarschijnlijk namens Jozef Wolf in kainiet bemesting, een kalimeststof, 

aanvankelijk voor het groenland bedoeld in de plaats van stalmest.  

1906

1906 



                                                        
In 1914 werd De Wolden 5 te huur aangeboden 

  

Na het overlijden van Jozef Wolf heeft zijn weduwe Kreuntje samen met haar neef Izaak en 

consorten in 1914 Brink 12 gebouwd. Kort erna is dit huis verkocht in verband met hun 

vertrek naar Assen.  

1913 

 



 Brink 12 

Brink 12, een bijzonder gebouwd 

huis, inclusief hulp-telegraaf- en telefoonkantoor. 

 

1914 



  



  

  Izaak (Zandman) en Rika ten Bosch zaten in 1877 in Annen op school 

 

Een familie, die ook wat langer in Annen heeft gewoond, was de familie Cohen, 

een veel voorkomende achternaam bij Joden. Degenen met deze naam of 

afleidingen hiervan, zoals Kan, Kahn, Kanes b.v. zijn altijd afstammelingen van 

Aäron, de broer van Mozes,  die de eerste “Cohen”, hogepriester in de 

tabernakel was. Hogepriesters worden altijd gekozen uit de afstammelingen van 

Aäron, de Cohaniem. 



 

Op de foto de grafsteen van een Cohen, gesymboliseerd door de zegende handen 

van de hogepriester. De handen vormen de Hebreewse letter sjin  (ש), de eerste 

letter van Sjaddai, wat Almachtig betekent. 

Maar ze zijn niet altijd Jood, omdat Jood zijn overgaat via de moeder (je bent 

Jood als je moeder joods was) en het priesterschap via de vader(je bent een 

Cohen als je vader een Cohen was). De zoon van een niet joodse moeder, en 

een vader die Cohen heet, kan dus ook Cohen heten, maar geen Cohen zijn.  

De eerste Cohen die we tegenkomen in Annen is Mozes Machiel Cohen, zoon van Filippus 

Mozes Cohen en Saartje Mozes Nijveen. Hij is geboren in 1822 te Wildervank en trouwde in  

1848 met Bettje de Vries. Vanaf 1853 hebben ze in Annen gewoond. Het juiste adres is niet 

bekend maar in 1860 woonden ze in Havenstraat 7 te Annen. In 1871 is er door de familie 

Cohen, samen met Jan Roelof Schuiling, tevens eigenaar van de grond, aan Havenstraat 13 

nog een woning gebouwd.  

  handtekening Mozes Machiel Cohen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjin


Het beroep van Mozes Machiel Cohen wordt soms vermeld als koopman, soms 

als venter. Waarschijnlijk duidt dat erop dat hij met koopwaar langs de deuren 

gaat. Zij krijgen een groot gezin, zoals destijds heel gebruikelijk, 4 dochters en 3 

zonen. Kinderen van Mozes Machiel en Betje:                                                              

1. Philippus Cohen geboren in 1849 te Veendam, overleden 1925 te Emmen. 

Philippus was op 28 jarige leeftijd in 1877 president (voorzitter) van 

toneelvereniging Advendo. Philippus was later manufacturier. 

  
Uit de krant van 1877. 

2. Esther Cohen, geboren in 1851 te Veendam, overleden 1933 in Assen.  

 

 Grafsteen Esther Cohen 

 



3. Saartje Cohen, geboren 1854 in Annen, overleden 1932 te Assen huwde in 

1894 Jacob Levie, geboren in 1859 te Gasselternijveenschemond, koopman, 

manufacturier. De familie Levie is met Saartjes oudere zuster Esther in 1917 

naar Javastraat 14a te Assen vertrokken.  

 grafzerken Saartje Cohen Jacob Levie. 

In 1892 kreeg de wed. Cohen toestemming van de Gecombineerde Diakonie  van 

de kerk van Anloo om kleding en stoffen te leveren voor het armenhuis te Anloo. 

In 1895 kreeg haar schoonzoon Jacob Levie, van beroep manufacturier, ook 

dezelfde toestemming  van de Gecombineerde Commissie voor levering aan het 

armenhuis.  

4. Samuel Cohen geboren in1857 te Annen, overleden 1860 te Annen, 3 jaar 

oud.  

5. Roosje Cohen, geboren in 1860 te Annen, overleden 1912 te Vlagtwedde. 

6. Salomon Cohen, geboren in 1863 te Annen, overleden 1940 te Groningen. 

Salomon trouwde in 1887 te Zuidlaren met Hendrikje Rosenbaum, geboren in 

1862 te Zuidlaren, overleden 1939 te Groningen. Hun kinderen zijn Mozes 

Machiel, geboren 1888 te Eext en Mietje, geboren 1890 te Eext. Het gezin 

vertrok in 1892 naar Zuidlaren. 

7. Susanna Cohen, geboren in1868 te Annen, overleden 1943 te Apeldoorn. 

In 1935 heeft Mozes Machiel, geboren 1888 te Eext een winkelbehuizing aan 

Brink 24 gebouwd voor f. 4500,-. Albertus Kingma, manufacturier huurde deze 

winkel en in 1953 heeft hij dit pand gekocht. 



  Brink 24, Annen 

De kinderen Cohen zwermen na hun trouwen uit; de meeste kleinkinderen van 

Mozes Machiel Cohen sterven een gruwelijke dood in de vernietigingskampen 

Auschwitz en Sobibor. 

In de jaren 1915 tot en met 1922 werkte iemand met dezelfde achternaam, 

maar van een andere familie, namelijk Betje Cohen, als onderwijzeres in Annen. 

Zij werd in 1895 geboren in Oostwold, gem. Midwolda, als dochter van Josef 

Cohen en Frouwke Wolf. Ook met de naam Wolf is iets bijzonders aan de hand. 

Aartsvader Jacob had 12 zonen, waarvan de jongste Benjamin heette; op zijn 

sterfbed (Gen. 49) vergelijkt Jacob Benjamin met een verscheurende wolf, 

vandaar dat Benjamin als symbool de wolf heeft en dus ook wel Wolf wordt 

genoemd. In de tijd dat kinderen hun vaders voornaam meekregen, b.v. Karel 

Jansen = Karel de zoon van Jan, (zoiets heet een patroniem) konden Joodse 

kinderen van de vader die Benjamin heette, zowel Benjamins als Wolf heten. 

Betje was inwonend bij de familie Mulder, Zuidlaarderweg 99. Zij is overleden 

in 1972 te Amstelveen. Betje trouwde met Thomas van Borssum. Thomas is 

geboren in 1893 te Groningen, zoon van Johannes van Borssum en Jacoba 

Abelia Muntingh. Thomas was al vanaf 1911 onderwijzer in Annen en nadat 

Betje onderwijzeres werd aan dezelfde school werden ze verliefd op elkaar en na 

hun vertrek uit Annen zijn ze in 1923 in Den Haag gehuwd. Betje is één van de 

weinigen die de oorlog heeft overleefd.  

 



 

 1933 Betje Cohen: gift Duits Joodsche Vluchtelingen.  

 

Rechts hoofdmeester Klaas de Vries met onderwijzeres mej. Klasen en links de 

onderwijzeressen Maria Nijborg en Betje Cohen, ongeveer 1920. 

  

In 1923 kwam de familie Jozef van Delft vanuit Wildervank voor korte tijd naar 

Zuidlaarderweg 76. 

Jozef van Delft, geboren in 1889 te Wildervank, omgekomen 1943 Sobidor, 

koopman, getrouwd in 1918 in Groningen met Jenny Meijer, geboren 1889 te 

Weener  (Duitsland), omgekomen 1943 Sobidor. Hun 2 kinderen Saartje, 

geboren1920 te Wildervank, omgekomen 1942 Auswitz en Jacob Benjamin, 

geboren 1921 te Wildervank, omgekomen 1942 Auswitz. In 1924 vertrokken 

Jozef en zijn vrouw naar eerste Jan Steenstraat 122 te Amsterdam waar Jozef 

marktkoopman werd en hun kinderen vertrokken naar Wildervank. 



 Jozef van Delft 1925 dienst marktwezen 

 boeldag Jozef van Delft  

 
 



 

Van 1921 tot 1931 werd er jaarlijks in november een veeboeldag gehouden in                                            

café De Jonge door de joodse handelaar J.S.West uit Wildervank. 

Bronnen: Winnie van Hasselt. 

                Annen, van Traonendal tot Hemelriek. 

                Drents Archief 

                Noord-Hollands Archief 

                Delpher kranten 

    

               https://www.joodsebegraafplaatsassen.nl/ 

     https://sjoa-drenthe.nl/ 


