Joodse families in Gees
Kees van Dijk, lid van de werkgroep rijksmonumenten van de Historische Vereniging
Klenckerheugte, Oosterhesselen, Gees en Zwinderen
In Gees hebben al vroeg joodse families gewoond. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn ze allemaal uit
het dorp vertrokken, maar de tekenen van hun verblijf zijn er nog: het Jeudenhoessie, het Joodse
begraafplaatsje en de verhalen. We hebben in dit document de geschiedenis van de families, voor
zover we die hebben kunnen achterhalen in boeken, artikelen, archieven en geheugens, op een rijtje
gezet.
1. Een beknopte joodse geschiedenis in Nederland en Drenthe
Eeuwen geleden zijn de eerste joden waarschijnlijk als kooplieden en handelaren Europa ingetrokken
met de Romeinen. In de steden Keulen (in 331 na Chr.) en Parijs (582 na Chr) wordt al vroeg melding
gemaakt van joodse wijken. In Nederland komt de eerste melding uit Maastricht van 1295 en in
Gelderland van 1325. Daarna wonen er al snel joodse families in alle steden. In Coevorden wordt in
1348 vermeld dat Roelof van Coevorden geld schuldig was aan de joodse geldschieter Vivius, zoon
van Isaäk van Schüttdorf (Bos,L.).
In de 14de eeuw hadden de joden het moeilijk. Ze werden verdreven uit Engeland en Frankrijk en het
was vooral de kerk die haat predikte tegen “de moordenaars van Jezus”. Doordat beroepen verenigd
waren in organisaties met een sterk religieus karakter bleef er voor de joden weinig anders over dan
de handel in tweedehands goederen of om op te treden als geldschieter. Toen de pest uitbrak in
Europa in 1349, werden zij als oorzaak gezien. Hele joodse gemeenschappen werden uitgemoord.
(Bos. L)
Hoewel weinigen dat rampjaar overleefden, kwamen er vanuit Westfalen toch vrij snel weer joden
naar Nederland. Maar ook dat duurde niet lang. In 1500 is vrijwel iedereen weer verdreven. Pas aan
het begin van de 16de eeuw kregen groepen joden toestemming zich te vestigen in de grote steden.
Weer afkomstig uit Duitsland en weer uit Westfalen.
Vanaf het einde van de 18de eeuw streken in de grote plaatsen van Drenthe, veel - vaak armlastige –
joden neer. Volgens een plakkaat van 1739 tegen landloperij waren de joden toen voornamelijk
nog: “pakkedragers, goochelaars, liedjeszangers, schaarslijpers, quaksalvers, breukmeesters, kramers
van kleynigheden, hairkopers, handelaars in oude kleren en andere diergelijcke”. In Hoogeveen
vestigde zich de eerste joodse koopman in 1691, in Coevorden in 1697, in Meppel in 1742, en in
Assen in 1750. Kennelijk werd de grote aanloop de stadsbesturen te gortig, want al snel werd in
Meppel, en Hoogeveen de immigratie beperkt.
De immigratie en de beperkingen gingen aan de dorpen op het platteland niet voorbij. Door het
college van Drost en Gedeputeerden werd de - in 1782 vastgestelde - vestigingsresolutie ingevoerd.
De resolutie bepaalde, dat er niet meer dan drie joodse families toestemming kregen om in een
kerspel te komen wonen. Dat mochten dan zijn: een slager, een koopman en een vilder. De vilder
moest buiten het dorp wonen vanwege de stankoverlast. De joden werden in heel Drenthe actief in
de vee- en textielhandel, de industrie en ze werkten als slager. Veel alternatief was er ook niet want
ze mochten niet veel anders.
Na de Franse inval in de Nederlanden in 1795 grepen de patriotten de macht en werden
prinsgezinden uit hun functies gezet of zelfs verjaagd. De joden in de Nederlanden voeren er wel bij.
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Overeenkomstig het gedachtengoed van de Franse revolutie (Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap)
kondigde de Nationale Vergadering op 2 september 1796 per decreet af dat ‘geen Jood zal worden
uitgeslooten van eenige rechten of voordelen, die aan het Bataafsch burgerregt verknocht zijn’. In
1806 mochten woningen aan joden worden verhuurd en in 1808 bepaalt de landdrost van Drenthe
dat er tussen de joden en christenen geen onderscheid meer was. Na de Franse tijd stijgt het aantal
joden snel en vooral in Drenthe kwamen ze binnen uit de Duitse grensgebieden, met concentraties in
Hoogeveen, Coevorden en Meppel. Vele joden vestigen zich ook op het platteland in verband met
hun handel.
Belangrijk was natuurlijk ook de relatieve nabijheid van de synagogen. In de 18e eeuw waren er al
huissynagogen in Coevorden, Hoogeveen en Meppel en in 1811 had Dwingeloo een huissynagoge,
gevestigd in een boerderij, gevolgd door Veenhuizen (1839), Smilde (1846) Beilen (1855), Sleen
(1859) Emmen (1878), Zuidlaren (1884), Borger (1887) en Nieuw-Amsterdam (1899). De zogenaamde
sjoeltjes in de dorpen waren uiterst bescheiden van bouw. In het kerspel Oosterhesselen is niet
aantoonbaar een huissynagoge geweest en waarschijnlijk waren de families uit Gees lid in
Hoogeveen, Coevorden of Sleen. Na de burgerlijke gelijkstelling mochten de joodse inwoners in 1799
in Hoogeveen en Meppel een eigen echte synagoge bouwen. In 1840 kwam Assen daar als derde bij.
In 1940 breekt er, ook in Drenthe, een zware tijd aan voor de joodse gemeenschap, Na de oorlog
keerden van de ruim 2000 joden er maar 150 terug. Van echt joods leven is dan geen sprake meer. In
deze algemene joodse geschiedenis speelt zich ook de joodse vestiging in Gees af, met een opkomst
aan het einde van de 18de eeuw en een verdwijnen van de joodse gemeenschap net voor de Tweede
Wereldoorlog. Daarna is ook in Gees nooit meer sprake geweest van een joods leven.
2. Hoe kwamen de joodse families in Gees terecht?
Het zal niet heel gek geweest zijn voor de dorpsbewoners dat er zich einde 18de eeuw joodse families
vestigden in het dorp. Al vanaf het begin van de eeuw waren er relaties tussen de boeren van Gees
met joodse kooplieden en bankiers uit Coevorden en vooral uit Hoogeveen.
“In Gees hebben joden ‘woond; Ja Simons. Ja die heb ik nog best kend en Jacob en Sam en er was er
nog één, die was hoesholdster. De vrou van de aole jeude heb ik nooit kend”. “In Zwinderen bint nooit
gien jeuden west”. Ik weet niet aans as aole Moos die was er. Jeuden Jacob, zeeden wij er dan later
altied tegen. Woonde in de aolde school. Die luup ok met manufacturen., Later naar Coevorden.
(Bejaarden vertellen over vroeger)
De voorouders van de genoemde Moos Simons waren Soosman Davids en David Soosman. Soosman
Davids en zijn vrouw zijn wel de bekendste, maar niet de eerste joden in Gees. Iets voor hun
aankomst in 1796 wordt in de Haardstedenregisters melding gemaakt van een Noach de Joode
(Noach Levy). Noach was zo arm dat hij geen belasting hoefde te betalen. Hij woont in de buurt van
de huidige Dorpsstraat 60. Salomon Jacobs kocht deze woning in 1797. Noach mag er dan blijven
wonen. Het lijkt erop dat deze Jacobs niet in Gees woonde maar pendelde tussen verschillende
dorpen, met als basis Hoogeveen. De dochter van Salomon Jacobs van Zuiden trouwde met Mozes
Kats, die later in Gees kwam wonen aan de huidige Oude Steeg. Deze Salomon Jacobs van Zuiden uit
Hoogeveen is waarschijnlijk familie van Salomon Jacobs, maar ook dat hebben we niet kunnen
aantonen.
Rond 1797 vestigt Judith Levy - weduwe van Mozes Levy – zich ook aan de Dorpsstraat. De Levy’s
zijn de voorouders van Koopmans en Boesjes.
Het relatief grote aantal joodse families in Gees betekende dat er zich, als gevolg van de
vestigingsresolutie van 1782, in het kerspel Oosterhesselen niet meer joodse families mochten
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vestigen dan de al aanwezige in Gees. In Zwinderen en Oosterhesselen hebben dan ook geen of
nauwelijks joden gewoond.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn er gedurende korte periodes families bijgekomen en
vertrokken. Alle joodse families waren uit Gees weg voor 1935. Tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog woonden er in Gees behalve de afstammelingen van de familie Levy – Koopmans en
Boesjes - geen families meer met joodse ouders of voorouders. De verschillende families behandelen
we met meer detail in hoofdstuk 4.
3. Het geldverkeer in Gees
In Coevorden krijgen Levi Marcus en Levi Franco in 1697 het verzoek van de stad om een bank van
lening op te richten (Bos.L). Hij mag “sestien pro conto (16 %)” rente heffen en hij mag telkens “ien
stuver schrieffgelt” innen.
Wie waren die geldleners uit Coevorden? In 1763 woonden er tien joodse families. Van de tien
families waren er twee familie van elkaar, Isak Moses en Levy Israël. Ze waren zwagers en getrouwd
met de dochters van de vermogende Salomon Jacob van Raalte (Bos.L). Beide families waren rijk
dankzij hun schoonvader. Ze werden de belangrijkste joodse kooplieden van Coevorden met een
handel en winkel in manufacturen. De kinderen namen de achternaam van Coeverden aan.
Aan het einde van de 18de eeuw leenden zowel Isak Moses als Levy Israël geld aan boeren van dorpen
rondom Gees (Schultengerechten van Dalen/Oosterhesselen). Met Gees hebben we geen directe
relatie gevonden, maar die zal er zeker zijn geweest. Ook daar was kapitaal nodig en dat hadden de
joodse families in Coevorden.
De geldrelatie met Coevorden veranderde toen Salomon Jacobs in Gees kwam wonen. Salomon nam
aan het einde van de 18de eeuw de financiële markt in Gees en omstreken over. Hij moet de
financier zijn geweest van vele activiteiten in en rondom Gees. Hij leende zelf, om zijn activiteiten te
financieren, tussen de f. 400 en f. 1000 van de rijke joodse families Hendrik de Jonge en Abraham W.
Benjamin uit Meppel, en ene Joseph Arens uit Westerbork. Voor die tijd waren dat grote sommen
geld. Hoewel er geen bewijs van is zal dat geld in het dorp of de dorpen rondom zijn uitgeleend.
Salomon leende tegen een rentepercentage van tussen de 3 en 4 %, met jaarlijkse aflossingen.
Ook Soosman Davids heeft veel geld geleend. Dat heeft hij voor een deel gedaan van Salomon
Jacobs. Die leningen waren noodzakelijk om de activiteiten van Levy Beerends, zijn schoonzoon, en
hemzelf in Gees te financieren. Een soort werkkapitaal voor hun winkel, handel en slagerij.
Hoewel er veel relaties waren met Hoogeveen, hebben we niet een directe geldverkeer relatie
kunnen ontdekken. Hoogeveen was wel een dorp met een grote joodse gemeenschap. Veel van de
winkels hadden joodse eigenaren en veel van hen hadden manufacturenzaken (Hes, M). De
bloeiende veemarkt werd voor een groot deel beheerd door de joodse handelaren. Het lijkt erop dat
Gees met Coevorden een belangrijke geldrelatie had en met Hoogeveen een veel meer op handel –
vooral vee - gerichte band.
4. De families
Het uitzoeken van de eerste geschiedenis van de joden in Gees is lastig. In de Doop, Trouw en
Overlijdens boeken van de Hervormde Kerk in Oosterhesselen, de enige registratie van bewoners en
hun kinderen van voor 1811, zijn ze nauwelijks terug te vinden. Dat lijkt ook wel logisch want het
moet voor joden niet gemakkelijk geweest zijn om zich te registreren bij een Hervormde Kerk. Voor
het achterhalen van de familiegeschiedenissen aan het einde 18de eeuw en begin van de 19de eeuw
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zijn we afhankelijk van informatie uit secundaire bronnen, zoals de belastingregisters, kadaster of
schultengerechten. Als er vanaf 1811 een bevolkingsregister wordt ingesteld, verandert dat. Het
beschrijven van de relaties wordt nog bemoeilijkt omdat heel veel “ingetrouwd” werd. De keus van
joodse partners zal niet groot zijn geweest in de relatief kleine groep in Drenthe. Vaak trouwden neef
en nicht met elkaar.
4.1 De familie Soosman/Davids

Soosman Davids -Jode en Coopman - komt met zijn vrouw rond 1790 in Aalden wonen. Hij is dan
getrouwd met Bello Meijer en heeft twee dochters, Esther en Sara. Hij komt op 10 januari 1792 met
Jan Lubberts in Aalden (Schultengerechten Zweeloo) overeen om een stuk land te kopen waar hij een
huis op mag timmeren. Het gezin heeft niet lang in Aalden gewoond. In 1796 zijn ze vertrokken naar
Gees en het huis in Aalden is toen overgedaan aan zijn dochter en schoonzoon Philip IJsaäc, ook
koopman. De moeder van Philip, Eva van 64 jaar woont er bij in en “haar soon geeft haar de cost”.
In Gees betrekt de familie Soosman Davids na aankomst tijdelijk huis 86 - nu Oude Steeg 27 - en
rond 1797 hebben ze in Gees weer een eigen woning gebouwd (huisnr 79, later 313, B118I en II) het
Jeudenhoessie, de huidige Oude Steeg 11-13. Hij heeft in 1796 de grond voor dat huisje gekocht
voor f. 35,- , met geld dat hij had geleend van Salomon Jacobs.
9 januari 1796 Salomon Jacops, joods coopman te Gees geeft aan aangekogt met Soseman Davijts
meede te Gees te hebben een gorentrie meede te Gees voor f 35 ,- de 40ste penning bedraagt 0-4-8.
(Rekeningen van de schulte van de 30ste en 4ste penningen 1785-1801)
Aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw ontwikkelt zich een gecompliceerde familie
geschiedenis, die we niet helemaal hebben kunnen ontrafelen.
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Soosman was, toen hij in Gees aankwam, al 50 jaar oud. Zijn dochter Esther trouwt in 1801 in Gees
met Levy Beerends. Levy was in Gees koopman en winkelier. Bij het huwelijk wordt een contract
afgesloten dat Levy en zijn vrouw Esther in Gees in het nieuwe huis aan de Oude Steeg 13 zullen
komen te wonen en er wordt overeengekomen dat zijn andere dochter en schoonzoon Philip IJzaäc
recht houden op het huis in Aalden, ook als de ouders komen te overlijden. (Schultengerechten
Dalen/Oosterhesselen deel 3 folio 535 ). Het recht van Levy op die erfenis en op het huis in Aalden
wordt afgekocht met f. 100,Al snel na het huwelijk moet moeder Bello zijn overleden. Soosman is enkele jaren na het overlijden
van Bello opnieuw getrouwd met de veel jongere Henderina Godschalk (1770-1842) uit Schuettdorf,
Hannover. Het nieuwe echtpaar woont dan eerst een paar jaar in Sleen en krijgt daar in 1804 hun
enige zoon David.
De kinderen van Soosman Davids, Levy Beerends en
Esther hebben vanaf 1801, en in de tijd dat Soosman
Davids in Sleen woonde, op het huis gepast en hij lijkt
het te hebben gekocht of had het in bruikleen, want
op 14 maart 1805 koopt Soosman hetzelfde huis terug
van Levy voor f. 425.
(Schultengerechten
Dalen/Oosterhesselen; 40ste penning). In 1805 is de
familie Soosman Davids dus teruggekomen naar Gees
en hebben ze hun oude huis, het Jeudenhoessie, weer
betrokken. Levy Beerends en vrouw Esther zijn,
samen met hun zuster Sara en zwager Philip IJzaäcs uit Aalden, vertrokken naar Duitsland.
De ondertussen 60-jarige Soosman Davids was koopman en slachter en had in 1807, één morgen
land en één rund. Dat is zelfs voor Gees een heel klein bedrijf. Zijn belangrijkste bronnen van
inkomsten moeten de
winkel, die door zijn
vrouw werd beheerd, de
slagerij en de handel zijn
geweest.
Soosman
Davids overlijdt in 1823
en zijn zoon David
Soosman neemt alles
over. De weduwe Davids
blijft tot haar dood bij
hen inwonen.
Van de daarop volgende
bewoner,
Samuel
Soosman, de zoon van
David
Soosman
en
getrouwd met een Jette
van
Zuiden
uit
Hoogeveen weten we
niet veel. Van hun vier
kinderen zijn hun dochters Saartje en Betje Maria in Gees geboren, de overige kinderen in
Hoogeveen. In 1874 is de familie vertrokken naar Hoogeveen. Saartje blijft in Gees wonen en trouwt
met Mozes Simons (zie familie Simons). Met de registratie van de kinderen Saartje en Betje Maria is
iets vreemds aan de hand. In alle registers vinden we de namen dubbel met een andere
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geboortedatum. Dit staat ook zo in het bovenstaande schema van de familie Samuel Soosman
aangegeven, maar we hebben er geen verklaring voor.
De families Soosman Davids en David Soosman moeten goed geïntegreerd zijn geweest in de
gemeenschap van Gees, want de namen komen in allerlei akten van de marke terug en bij
begrafenissen en geboortes van hun kinderen draven de buren vaak op als getuige en keurnootgetuige.
4.2. De familie Salomon Jacobs
Een goede integratie geldt veel minder voor de familie Jacobs. De geschiedenis van de familie Jacobs
is niet te achterhalen, omdat ze de geboorte van hun kinderen niet hebben laten registreren in
Oosterhesselen. We weten alleen dat ze acht kinderen hadden. Het volgende is gebaseerd op een
aantal veronderstellingen gedestilleerd uit de schaarse beschikbare informatie. Hij is getrouwd met
Saartje Cohen (1754-1824). Salomon is geboren in Rudelsheim en zij in Kassel, Hessen.
Salomon Jacobs (1740-1808) heeft een eigen huis aan de huidige Dorpsstraat 60 gekocht in 1791,
maar hij woont er niet of gedeeltelijk. Noach de Joode of Noach Levy, een armoezaaier, woont al op
dit adres en mag er van Salomon blijven wonen. Salomon kocht “het huis en hoff, meede gelegen te
Gees… en zoals het door Noach Levy nog worde bewoont” van Jan Ijbing, zijn toekomstige buurman.
Merkwaardig is dat hij achter het huis ook “een ijzeren boom achterin den hoff” koopt. We hebben
geen idee waarom en waarvoor. In 1807 had Salomon Jacobs het volgende bezit: één morgen land,
twee runderen en tien schapen.
We vermoeden dat Salomon Jacobs (1792-1886) die in Hoogeveense registers (Hes, M) wordt
genoemd wel eens zijn zoon zou kunnen zijn. Die Salomon Jacobs noemt zich daar Salomon Jacobs
van Zuiden. Hij trouwt met Judith (Judik Mannes) Wijnberg (1796-1873) uit Diever. Judith is weer
de zuster van de vrouw van David Soosman (zie de familie Soosman). Dochter Sara (1824-1884) van
Salomon Jacobs van Zuiden en Judith trouwt later met Mozes Kats, die in Gees gaat wonen, op de
hoek Dorpsstraat-Oude Steeg. (Zie familie Kats).
Bijna iedere joodse familie in Gees wordt zo familie van elkaar en om het nog ingewikkelder te
maken trouwde de dochter Jette van Zuiden (1832-1919) van Salomon Jacob’s broer Godschalk
Jacobs van Zuiden (1783-1863), ook uit Hoogeveen, met Samuel Soosman de zoon van David
Soosman. Jette is eerder getrouwd geweest.
4.3. De familie Simons
Saartje Selina was de oudste van de
vijf kinderen van David Soosman
(haar oudere zuster was gestorven).
Ze trouwde met Mozes Simons uit
Ootmarsum. Het gezin woonde in
Gees. Mozes is na zijn huwelijk met
Selina - die eigenlijk Saartje heette bij zijn schoonouders David en
Saartje Soosman ingetrokken. Door
de oude bewoners van Gees werd ze
Salie Soos genoemd. De beide
gezinnen waren straatarm.
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David Soosman en zijn schoonzoon Mozes waren allebei kleinvee koopman. Vooral “Moos” deed
nogal eens van zich spreken. Hij handelde voornamelijk in kalveren en kleine geitjes, waarbij hij het
vooral voorzien had op de bokjes.
Moos kocht bokkies op veur een dubbeltie. Hij kocht ok kalver op van de boeren. Daar gaf hij een
gulden veur. En dat was nogal veul. Hij gung naor de markt in Hoogeveen met de hondekar; een
hondekar met vier honden erveur. Ja dat gung wal had. Jurdan en die had een zuene dat was Jacob
en die dochter dat was Sara en Roosien ook. Die wuurden wel opneumen in de gemeenschap. Joppie
was altied bij Klaas Tietema. Zaten vaok te kaorten. (Bejaarden vertellen over vroeger)
Albert Eising hef er een maol west die had ok een bokkien mar die mug minder doen dan een
dubbeltien. Die gung op de fiets hén. Dat is gien dubbeltien worden. Hij had nog gien dubbeltien zeg
e. Toen hef e hum niet verkocht en is e met de fiets en Daolen gaon. Daor waren ok jeuden en daor
kreeg ie wal een dubbeltien.
Moos en Jeuden Joppie hadden ok een manufacturen handel .. (Bejaarden vertellen over vroeger)
Het bedrijf kwam in 1874 op naam te staan van Mozes Simons. Het wordt door hen voortgezet. In
1889 is er grondig verbouwd. Jacob koopt in 1916 de erfenis van het huis – Jeudenhoessie - af van
zijn nog enige levende zuster Suzanna . Het huis is toen overgegaan op naam van Jacob Simons, de
zoon van Mozes en Saartje Selina. In 1919 is Mozes overleden. De overgebleven familie vertrok rond
1916 naar Hoogeveen.
De dochter Saartje van Samuel Soosman en Jette van Zuiden is later getrouwd met de zoon Jacob1
van Mozes Simons en Saartje Selina Soosman, wat weer de dochter was van David Soosman en
Saartje Wijnberg.
Mozes Simons, Seline Soosmans en de dochter Roosje liggen begraven op de joodse begraafplaats in
Gees.

De woning van Mozes en Saartje
Selina werd dus eigendom van hun
zoon Jacob Simons. Ze woonden er
niet. Het huis is in 1916 verhuurd.
Selina, de dochter van Jacob en
Saartje, die ook in 1916 was
vertrokken is teruggekomen in het
Jeudenhoessie in 1929. Haar tante Suzanna was de enige die er nog woonde. Selina was
onderwijzeres in Gees. Ze woonde bij haar tante Suzanna in tussen 1929-1932. Selina gaf behalve
les, ook bijles in het dorp. Rond 1930 heeft behalve de twee vrouwen ook een Jan Gossen gewoond.
Het huis is door Jacob Simons voor de oorlog verhuurd aan de familie Kamps. In de oorlog is het huis
gevorderd. Het beheer door de gemeente is in 1945 weer opgeheven. In 1952 is de woning
definitief verkocht aan de toenmalige bewoners Trijntje Buls, weduwe van Albert Kamps en zoon Jan
Kamps.
Jacob Simons heeft in 1916 de oude school aan de huidige Dorpsstraat 37 gekocht van de gemeente.
De gemeente bouwde namelijk in dat jaar een nieuwe en grotere school aan de toenmalige
Schoolstraat. Jacob Simons en zijn gezin hebben in de oude school gewoond tot hun vertrek naar
1
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In de registers vinden we twee maal Jacob Simons en Saartje Soosman. Dat lijkt niet te kloppen.

Coevorden eind jaren dertig. Het gebouw is daarna verhuurd en in de oorlog gevorderd en verplicht
verkocht aan de toenmalige huurder. In 1948 heeft er “rechtsherstel” plaatsgevonden en wordt er in
het kadaster melding gemaakt van de afwikkeling met een familie Simons uit Leiden.
4.4. De familie Kats
De familie Kats uit Meppen is rond 1845 in Gees komen wonen. Ze woonden eerst aan de Oude
Steeg 3 (huis 37a) daarna op de Oude Steeg 4. Ze zijn in 1856 vertrokken naar Sleen

Van de familie Kats weten we niets. Mozes Kats en Saartje van Zuiden liggen begraven op de joodse
begraafplaats in Sleen-Diphoorn. Saartje was een nicht van David Soosman.

4.5 De familie Levij-Koopmans
Judith Levij is in Gees komen wonen rond 1797. Ze was weduwe en had twee kinderen. Haar man
was Mozes Levy. Mozes was koopman en smid. Judith is ook koopvrouw; hun zoon hebben ze niet
Levy genoemd, wat logisch zou zijn, maar ze geven hem de nieuwe naam Feith Koopmans. De
weduwe Levy woonde in 1804 in bij Hendrik Schuring aan de Dorpsstraat 17. Of ze er werkte, mee
getrouwd was of mee samenwoonde vertelt de historie niet.
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Feith Koopmans trouwde in 1816 met Jantje Oldenepping, een Hervormd meisje. Hun zoon Roelof
Koopmans werd timmerman en molenmaker. Roelof Koopmans woonde in het huis waar voordien
de wever Lambert Dolfing woonde.(Schoolstraat 2-Oude Steeg 27 ). Roelof trouwde met Geertruida
Kaptijn.
Jan Boesjes trouwde met de dochter van Roelof Koopmans en Geertruida. Hij was eigenaar van de
molen aan de Holtweg (de meul van Boessies). Hun zoon Frits Boesjes was winkelier, kapper en
danszaal houder aan de Oude Steeg 24.
Het verhaal gaat dat leden van de familie nog wel bang geweest zijn dat in de oorlog hun joodse
roots zouden worden ontdekt. Het is dan ook wel wrang dat er in het huis van Frits Boesjes in de
oorlog enkele Duitsers gelegerd zijn geweest. In de oorlog heeft de zaal van Boesjes ook als
distributiekantoor van etensbonnen gediend.
4.6. Overige families
Korte tijd heeft rond 1875 een familie Machiel Conen (1834-1892), getrouwd met Gonda van
Coeverden (1842-?) in Gees gewoond. Gonda kwam uit Coevorden en Machiel uit Hoogeveen. Ze
kregen er drie kinderen en vertrokken vrij snel weer.
Het zelfde geldt voor de familie Salomons Frank, die rond 1800 een poosje in Gees heeft
doorgebracht, evenals de Duitse joodse koopman Simon Neuwelter die een aantal jaren in Gees
heeft gewoond en in 1853 naar Hoogeveen is vertrokken. Van geen van deze families hebben we in
Gees verdere informatie.
In het Geeserveld en het Zwindersche veld hebben in verschillenden periodes aan het begin van de
20ste eeuw families Kats of aangetrouwde families gewoond. Ze hebben daar gewerkt als
veenarbeider. Hoewel de naam joods is en ze dat waarschijnlijk ook van afstamming wel waren,
waren ze dat toen niet (meer). Ze zijn geregistreerd als Nederlands Hervormd of Gereformeerd.
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In het begin/midden van de 20ste eeuw kwam er een familie Davids in Gees. Wie het precies zijn en
waar ze vandaan komen is niet helemaal duidelijk, maar we hebben hieronder een reconstructie
gemaakt op basis van gegevens van de Historische Kring Emmen en de verhalen van oude bewoners
van Gees. David Davids (1897-…) geboren in Valthermond was een zoon van Jan Davids en Henderika
Beekman. Hij trouwde in 1922 met Jantje Fidder. Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren.
David Davids liet de manufacturen zaakbouwen aan de Dorpsstraat 60 in Gees.2 De oude Geesers
kennen de winkel, als de winkel van Luth. Luth kocht waarschijnlijk de winkel van Davids. Volgens
de informatie uit Emmen was de familie Davids joods. In Gees vertellen de ouderen dat de familie
Davids voor de oorlog kerkte in de Gereformeerde Kerk. Waarschijnlijk zijn beide vermeldingen waar.
In 1935 vertrok David Davids vanuit Gees naar Emmen, om samen met zijn zwager Klaas Fidder een
manufacturenzaak te beginnen aan de Hoofdstraat. David besloot in 1939 om een eigen zaak te
starten aan de Noordbargerstraat. Hij doorstond de moeilijke oorlogsjaren en in 1953 hebben zijn
zoons het pand van Jacobs de Zon aangekocht. Dat werd later Davids-de Zon. In 1958 werd er een
nieuw pand aan de Hoofdstraat gebouwd en veranderde de naam in Davids mode.
Verder was er in Gees nog sprake van een familie Honig uit Meppel, maar het is niet duidelijk of dat
een joodse familie was. Honig kwam eenmaal in de twee maanden langs met stoffen. Hij zat dan in
café Nijenhuis, de huidige Zwerfkei. Van zijn voorbeeldstalen konden bij hem stoffen worden besteld.
De gekochte waar werd vervolgens met de tram in pakjes bij Nijenhuis afgeleverd. Die ging dan zelf
het dorp rond om aan te kondigen dat de ”pakkies van de wolkammer” waren aangekomen. Van de
familie Honig weten we verder niets.
Herman Polak, waarschijnlijk uit Hoogeveen, woonde niet in Gees maar kwam eenmaal in de maand
met “het pak”. Hij verkocht manufacturen. De familie Polak is omgekomen in de oorlog.
5. De synagoge en de begraafplaats
We weten niet waar de joodse families
van Gees naar de synagoge gingen.
Een deel zal in Sleen zijn gegaan en
anderen
naar
Hoogeveen
en
Coevorden. Wel hebben we gevonden
in een akte in de Schultengerechten
van Zweeloo, dat Soosman Davids uit
Gees en zijn schoonzoon Philip Izaäcs
uit Aalden in het jaar 1798, 50
Carolingische guldens leenden van de
Schulte Mensingh “om deselven tot
onze
Joodsche
Kerk
of
Kerkgereetschappen te gebruiken”.
Hadden ze wellicht een huissynagoge?

" טפ
Hier rust
Mozes Simon
Overl. te Gees
24 febr. 1919
Seline
Soosman
Overl. te Gees
7 april 1887
Roosje Simons
Overl. te Gees
8 april 1914
"הבצנת

In 1797 kocht Soosman Davids het begraafplaatsje van de boeren op de Geeser es.
8 febr. 1797: geeft Soseman Davyts Joods coopman te Gees dat op 17 januari hadden aangekogt een

2

Gedurende de oorlog is de zaak gevorderd geweest als standplaats voor de Landwacht. Na de oorlog woonde
Jopie Luth in zijn manufacturenzaak. De winkel is een tiental jaren geleden afgebroken, maar het terrein is nog
eigendom van de familie Luth.
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hoekjen velt van de boeren van Gees tot een kerkhofje vor f. 3. De 40ste penning is f 0-1-8
(Rekeningen van de schulte van de 30ste en 4ste penningen 1785-1801)
De Joodse begraafplaats van Gees is een begraafplaats aan de Geeseres, waar de Joodse bevolking
van Gees voor 1920 werd begraven. Op de begraafplaats is nog slechts één grafsteen te vinden. Het
is de grafsteen waarop het echtpaar Mozes Simons en Selina Soosman en hun dochter Roosje Simons
worden vermeld (zie tekstvak en foto). In het kadaster van 1832 kunnen we de begraafplaats niet
vinden, wel is dan op de plek van de begraafplaats een bosje geregistreerd.
Volgens de oudere bewoners van Gees moeten er vroeger drie zerken zijn geweest. Dat klinkt ook
logisch want in de periode tot 1920 moeten daar zeker nog Soosman Davids en vrouw en David
Soosman en vrouw en enkele kinderen zijn begraven. Niemand weet waar de overige twee zerken
zijn gebleven. Wel weet men dat er veertig jaar geleden een van de zerken helemaal in stukken was
gebroken. De gemeente Oosterhesselen heeft het begraafplaatsje voorzien van een hekje. Het
Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap liet echter aan de gemeente Oosterhesselen weten dat
aan het kerkhof zo weinig mogelijk onderhoud moest worden verricht. De rust van de stoffelijke
overschotten is heilig. (Knapzakroute Gees)
Volgens het huidige kadaster is het Jeudenbossie bezit van Natuurmonumenten en de begraafplaats
van het Nederlands Israëlitisch Genootschap.
6. Na de Tweede Wereldoorlog
De joodse geschiedenis van Gees eindigt eigenlijk al voor de oorlog met het vertrek van Simons, Kats
en Davids. Daarna is er nooit meer sprake geweest van een joods leven in Gees. In de oorlog waren
er wel wat joodse onderduikers bij boeren ondergebracht. Hoeveel is niet duidelijk.
De joden die na de oorlog in Gees langskwamen waren vooral de veehandelaren en de
manufacturenverkopers. De bekendste is Josef de Levie, geboren in Beerta, getrouwd met Eveline
Cohen en woonachtig in Hoogeveen. Het neefje Joseph Sekkel de Levie is bij de oude Josef in komen
wonen toen hij een half jaar oud was. Dat beviel zo goed dat hij er is blijven wonen. Ze werden de
de aole Levie en Jopie genoemd. Joop leerde het vak van veehandelaar van Josef. Josef kocht vee
in Gees en Zwinderen en Joop kocht in Meppen en Aalden. De oude de Levie vond zijn stiefzoon geen
goede handelaar (hie kocht veuls te duur). De aole de Levie was een bekend en gewaardeerd man in
het dorp en was een scherp handelaar. (Uit: Bejaarden vertellen over vroeger). Josef werd elke dag
door Jopie in Zwinderen afgezet of hij kwam met de tram of met de bus. In Zwinderen stond zijn fiets
bij Bertus Lanting. Op de fiets ging hij elke dag, de boeren langs voor de aankoop van vee. In Gees
was hij altijd te vinden bij Jan Abbing aan de Dorpsstraat 52. Dat kwam goed uit, want Jan was
bestuurslid van het veefonds.
In café Anninga aan de Oosterhesselerbrug kwam elke week de “juede” Hekscher op de fiets uit
Coevorden. Hij dronk dan wat in het café en fietste naar Gees. Hij “luup met ‘t pak”, de koffer
voorop de fiets, waaruit hij manufacturen verkocht. Hekscher had een winkeltje in Coevorden.
Zo nu en dan kwam er ook nog een Sander Cohen langs, ook veekoopman. Die kwam evenals de
Levies uit Hoogeveen.
Ook dat is allemaal verleden tijd. Gees heeft nu alleen nog het Jeudenhoessie, de joodse
begraafplaats en de verhalen, als tastbare en zichtbare herinneringen aan haar joodse geschiedenis..
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