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Moos werd verliefd op de oudste dochter Saartje. 
Van het één kwam het ander, Saartje raakte zwan-
ger. In allerijl trouwden zij op maandag 1 febru-
ari 1864 in het gemeentehuis van Oosterhesselen. 
Vijf  maanden later werd hun oudste dochter ge-
boren.
Selina/Saartje werd door de dorpsgenoten Salie 
Soos genoemd. Moos Simons en Salie Soos trok-
ken in bij Saartje haar ouders in het jeudenhoes-
sien, waar zij in de voorkamer woonden. Haar ou-
ders en haar toen nog ongetrouwde broer Samuel 
woonden in het achterhuis.

e geschiedenis van 
de familie Simons

Jan Pier Cleveringa

Mozes Simons, ‘jeude’ en koopman, was de 
eerste Simons die, door in te trouwen, in 1864 
in Gees kwam te wonen 
Mozes, al snel bekend als jeuden Simons 
en in het dorp ook wel Moos de jeude werd 
genoemd, kwam oorspronkelijk uit Twente, 
waar hij in 1833 te Ootmarsum werd gebo-
ren. 
Op één van zijn reizen kwam hij in Gees te-
recht bij de joodse familie Soosman, die 
daar in het jeudenhoessien woonde aan de 
Oude Steeg.

D
de laatste joodse familie die in Gees woonde.

Het jeudenhoes-
sien in Gees
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Moos was koopman in kleinvee en handelde in 
konijnen, kalfjes en jonge geiten, maar kocht ook 
wel kippen en ganzen op. Vele kalfjes en geiten 
werden door hem zelf  geslacht op de deel van het 
jeudenhoessien. Het vlees werd in het dorp aan de 
man gebracht en de huidjes werden later doorver-
kocht aan leerlooiers in Hoogeveen, die er hand-
schoenen van maakten.
Voor een bokje betaalde hij tien cent en voor kalf-
jes bood hij een gulden.
Salie Soos verkocht manufactuur- en galanterie-
artikelen, waarmee ze de huizen langsging in Gees 
en Oosterhesselen.

Moos stond bekend als een lastige onderhande-
laar, die nogal eens onder de marktwaarde pro-
beerde te blijven. Als mensen zijn aanbod te laag 
vonden, dan was een vaste uitspraak van Moos: 
“Aj een betere pries kunt kriegen in Daolen of  
Möppen, dan goaj ie daor maor naor toe.” Maar 
met op en neer gaan naar Dalen of  Meppen was 
je in die tijd een halve dag bezig. Veelal ging men 
dan toch maar akkoord met de prijs.

Donderdags ging Moos naar de veemarkt in 
Hoogeveen. Aanvankelijk met de trekschuit van-
uit Zwinderen via de Hoogeveense Vaart, waar-
bij men 2½ tot 3 uur onderweg was. Soms reisde 
Moos met de hondenkar via de sinds 1865 ver-
harde klinkerweg Dalen - Hoogeveen. Dat ging 
twee keer zo snel, maar met een hondenkar kun je 
niet zoveel meenemen en je moest onderweg drie 
keer tol betalen. Vanaf  1903 maakte hij meestal 
gebruik van de stoomtram van de EDS, die in 
Gees een opstapplaats had.
Bij één van zijn marktbezoeken in Hoogeveen 
kreeg Moos in Zwinderen ruzie met een andere 
koopman over een kalf  dat te koop werd aange-
boden. De ruzie liep zo hoog op dat Moos op een 
gegeven moment een klap in zijn gezicht kreeg. 
De hele affaire draaide uit op een rechtszaak, waar 
de toenmalige burgemeester van Oosterhesselen, 
mr J.P. Willinge, zich zelfs mee bemoeide. Uitein-

delijk werd de aangeklaagde koopman Albertus 
K. veroordeeld tot ‘een minimum der straf, na-
melijk f. 0.50 boete’. 

Door zijn optreden was Moos niet bij iedereen 
even gewild en was hij nogal eens het mikpunt 
van plagerij door de jeugd van Gees. Na één of  
ander akkefietje besloot een aantal opgeschoten 
jongens om ’s ochtends vroeg het dak op te klim-
men van het jeudenhoessien om de schoorsteen 
af  te sluiten met een blok turf. Nadat ze was op-
gestaan, lukte het dochter Sanne maar niet om de 
kachel aan de ‘praat’ te krijgen en kwam er rook 
naar binnen. Moos lag nog in bed en voelde zich 
onwel worden en riep tegen Sanne: “Geef  me 
maar een borrel, dan knap ik wel op.” 
Toen Sanne de lachende jongens buiten zag staan, 
kreeg ze pas in de gaten wat er was gebeurd. Wie 
het turfblok heeft verwijderd, zegt het verhaal niet.

De kinderen van Mozes Simons 
en Saartje Soosman
Moos Simons en Saartje Soosman kregen vijf  
kinderen: drie dochters en twee zonen.
Hun oudste dochter Roosje (1864) trouwde 
in 1900 met de huisschilder Wolf  Golsteen uit 
Dwingeloo. Het huwelijk liep niet goed af. Na zes 
jaar werd door de rechtbank van Assen een schei-
ding uitgesproken ‘wegens kwaadwillige verlating’ 
door Wolf.
Roosje kwam terug naar Gees, waar zij acht jaar 
later in 1914 overleed en begraven werd op het 
Jodenkerkhof. De tweede dochter, Saartje (1866), 
verhuisde naar Zwartsluis om daar in een ‘klein 
Israëlitisch huisgezin’ te gaan werken. Hier ont-
moette zij Salomon Aronius met wie zij twee 
jaar later trouwde. Zij overleed, jong, in 1912, 
op 46-jarige leeftijd en werd in Zwartsluis begra-
ven. Al haar kinderen, op één zoon na, werden in 
de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ver-
moord.
Susanna (San), de derde dochter, werd in 1869 ge-
boren te Gees. Na het overlijden van moeder Seli-
na bleef  zij de huishouding doen voor haar vader 
en haar jongere broer Jacob. Dat deed ze 32 jaar 
lang tot 1919, toen haar vader overleed. 
Van de twee zonen overleed David, de jongste, 
één jaar na zijn geboorte. Jacob (1871), het op 
één na jongste kind, speelde als jongetje veel met 
Klaas Tietema, zoon van de toenmalige hoofd-
onderwijzer in Gees. Kaarten hoorde tot hun 
favoriete bezigheden. Klaas Tietema werd later 

Advertentie ‘Een 
Israëlitisch Meis-
je’, uit: Provin-
ciale Drentsche 
en Asser Cou-
rant 29-12-1884
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wethouder van de gemeente Oosterhesselen en 
woonde toen twee huizen verderop, op een boer-
derij aan de Oude Steeg. Jacob bleef  tot zijn 36ste 
in het jeudenhoessien wonen. 
Selina Soosman (Salie Soos) overleed 23 jaar na 
haar huwelijk, op 51-jarige leeftijd, op 7 april 1887 
te Gees, haar man, drie dochters en zoon Jacob 
(toen zestien jaar oud) achterlatend, die toen allen 
nog thuis woonden. Selina ligt begraven op het 
Jodenkerkhof  van Gees.
Mozes Simons was 32 jaar weduwnaar en 86 jaar 
oud toen hij ‘te zijne huize’ overleed op 24 febru-
ari 1919 na een noodlottig ongeval, zoals in de 
overlijdensadvertentie staat. Hij raakte in Gees 
onder de stoomtram en overleed aan de gevolgen 
hiervan.
Mozes Simons werd begraven naast zijn vrouw 
Selina en bij zijn oudste dochter Roosje op het Jo-
denkerkhof  aan de Jimmingveensweg.

Jacob Simons en 
Saartje Soosman
Jacob Simons bleef  tot zijn 36ste ongehuwd en 
woonde tot zo lang bij zijn vader in huis in het 
jeudenhoessien, waar zijn zus San de huishouding 
deed. Jacob werd in Gees Jeuden Jacob en ook 
wel Jeuden Joppie genoemd. Jacob handelde in 
textielwaren en galanterie-artikelen. Met de hand-
kar en later met een ‘zwart pak’ voor op de fiets 
ging hij de dorpen rond om lappen stof  te verko-
pen. Hij bood ook galanterie-artikelen aan (hand-
schoenen, elastiek, kant, knopen e.d.).
In 1907 trouwde hij te Oosterhesselen met zijn 
zeven jaar jongere nicht Selina Saartje Soosman.
In hun jonge kinderjaren woonden Jacob en 
Saartje beide in het jeudenhoessien aan de Oude 
Steeg. Saartje zal zich daar weinig van herinnerd 
hebben, want ze was vier jaar oud toen ze met 
haar ouders naar Hoogeveen verhuisde. Van 1895 
tot 1907 woonde ze in Amsterdam.
Saartje was coupeuse en maakte dames-, heren- 
en kinderkleding.
Eén jaar na hun huwelijk verhuisden Jacob en 
Saartje in 1908 naar de Dorpsstraat 37, de voor-
malige (verbouwde) oude openbare school. Vijf  
weken later werd daar hun oudste dochter Selina 
geboren.
In de voormalige school was het magazijn onder-
gebracht van de in 1905 opgerichte plaatselijke af-
deling van het Groene Kruis. Jacob werd tot ma-
gazijnmeester benoemd. 
In 1914 diende Jacob bij de gemeente Oosterhes-

Het bericht over 
het overlijden van 
M. Simons in 
de Provinciale 
Drentsche en 
Asser Courant 
van 25-02-1919

De zerk op de 
joodse begraaf-
plaats in Gees

De ‘oude’ school 
van Gees op de 
hoek Dorpsstraat 
en Oude Steeg. 
Na de bouw van 
een nieuwe school 
aan de School-
straat, nu Weth. 
H. Euvingstraat, 
werd de oude 
school omgebouwd 
tot een woonhuis, 
Dorpsstraat 37.
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selen een verzoek in of  hij de oude school mocht 
kopen. Hier werd nogal moeilijk over gedaan. Op 
voorstel van de gemeenteraad vond er een open-
bare verkoping plaats, waarbij een andere koper 
hoger bood dan Jacob. Uiteindelijk redde Jacobs 
vader de zaak door een nog hoger bod uit te bren-
gen.
Jacob Simons en Saartje kregen drie dochters: Se-
lina (Lien), Henriëtte (Jet) en Roosje.
De familie Simons was goed geïntegreerd in de 
dorpse samenleving. Hun dochters gingen alle 
drie naar de openbare lagere school en hadden 
vriendinnetjes in het dorp. Jacob zat in de ouder-
commissie en was lid van de commissie voor het 
dorps- en schoolfeest.
Regelmatig trad hij op als getuige bij geboorte- en 
overlijdensaangiftes op het gemeentehuis. In 1924 
deed hij mee aan de eerste nationale boomplant-
dag. Hiervan is een foto bewaard. 

In 1916 kwam het ‘jeudenhoessien’ aan de Oude 
Steeg op Jacob zijn naam te staan. Susanne en 
vader Mozes bleven er wonen. In 1919 overleed 
Mozes en een jaar later trok San in bij Jacob en 
zijn gezin aan de Dorpsstraat. Het jeudenhoessien 
werd verhuurd aan de weduwe Jantien Gossen en 
haar zoon Jan.
Op 4 mei 1925 verhuisden Jacob en Saartje naar 
Coevorden samen met hun drie dochters en 
Susanne. De overburen, Johannes Brinks en Hen-
drik Abbing, vervoerden de inboedel op boeren-
wagens naar de Stationsstraat 41 in Coevorden 
en boden een partij turf  aan als afscheidscadeau. 
De oude school werd verhuurd aan de aannemer 
Evert Uneken, die het oude klaslokaal ombouwde 
tot een timmerwerkplaats.

Terug naar Gees
Jacob had twee redenen om naar de stad te ver-
huizen. Zijn dochters konden in de stad gemakke-
lijker een vervolgopleiding volgen en in Coevor-
den was meer handel om aan te verdienen. 
Lien, de oudste dochter, slaagde in juli 1929 voor 
haar akte-examen L.O. op de Rijksch Kweek-
school en werd nog dezelfde maand benoemd tot 
lerares aan de O.L.S. in Gees.
Lien verhuisde samen met haar tante San terug 
naar Gees, waar ze in het voorste gedeelte van het 
jeudenhoessien gingen wonen. Tante San deed de 
huishouding, hield het huis schoon en kookte.
Lien stond bekend als een lieve juf  en gaf  bijles 
aan kinderen die niet goed mee konden komen. 
Na drie jaar trouwde Lien in 1932 met Isaac Phi-
lipson, leraar en voorganger van de joodse ge-
meenschap in Hoogeveen. Ze verhuisde naar 
Hoogeveen. 
San verhuisde één jaar later weer naar de Stations-
straat 41 in Coevorden, waar ze een half  jaar later 
op oudejaarsdag overleed. In de afscheidsdienst 
werd benadrukt dat ze altijd ‘veel medegevoel 
toonde aan de minder gelukkigen’.
Sinds 1934 heeft Gees geen vaste joodse bewo-
ners meer gekend.

De oorlog
In april 1940 verhuisden Jacob en Saartje samen 
met hun jongste, ongetrouwde dochter Roos-
je naar Leiden, waar hun inmiddels getrouwde 
dochter Jet woonde. Zij was gehuwd met Jacob 
Philipson, de broer van haar zwager Isaac Philip-
son in Hoogeveen.
In 1941 werd Jacob 70 jaar. Ter gelegenheid van 

Schoolfoto, 1931, 
van de ols Gees 
met juf  Lien 
(3e rij geheel 
rechts) en meester 
De Jong (3e rij 
geheel links)

De openbare lagere 
school in Gees aan 
de Schoolstraat. 
Aan deze school 
heeft juf  Lien (Se-
lina) les gegeven. 
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die verjaardag plaatsten zijn kleinkinderen een fa-
miliebericht in het Joods Weekblad.
Een jaar later trouwde Roosje in juli 1942 met Sa-
muel van Os en verhuisde naar Oss, waar Samuel 
bedrijfsleider was in een drukkerij. Enkele maan-
den na Roosjes huwelijk doken Jacob en Saartje 
onder.
Toen hun ook ondergedoken schoonzoon Jacob 
Philipson op 23 juni 1943 ’s avonds zijn schoon-
ouders wilde opzoeken, raakte hij op straat ge-
wond door een geweerschot en vluchtte naar zijn 
schoonouders op hun onderduikadres. Enkele 
uren later werd de voordeur ingeslagen en wer-
den Jacob en Sara, hun schoonzoon en nog een 
andere aanwezige onderduiker gearresteerd en af-
gevoerd naar Westerbork.
Vier weken later werden Jacob en Saartje in een 
veewagon op transport gesteld naar Sobibor 
en na aankomst nog op dezelfde dag vergast. 
Schoonzoon Jacob overkwam hetzelfde lot.

Jet (Henriëtte) en haar vijf  jonge kinderen wis-
ten te ontkomen aan de vernietigingmacht van 
de nazi’s. De kinderen werden verspreid over heel 
Nederland ondergebracht bij Hollandse ‘pleegou-
ders’ en Jet zat ondergedoken in Wijster.
In 1942 waren Lien en Isaac Philipson in Hoo-
geveen al opgepakt, samen met hun twee doch-
tertjes. Zij kwamen om in Auschwitz.
Roosje en Samuel van Os ontkwamen evenmin 
aan het noodlot, beiden zijn in Auschwitz ver-
moord.

Emigratie naar Israël
Na de bevrijding kostte het Jet een half  jaar om 
haar vijf  kinderen terug te vinden.
Haar oude woning in Leiden was in de oorlog 
verkocht. De nieuwe eigenaar stelde zich op als 
rechtmatig bezitter en wilde het huis niet zomaar 
teruggeven.
In 1947 emigreerde Jet met haar vijf  kinderen 
naar Israel, waar ze een jaar later opnieuw in een 
oorlog belandde, de Israëlische Onafhankelijk-
heidsoorlog.
In september 1954 trouwde Jet (Jehudit) te Tel 
Aviv met de weduwnaar Shlomo Arie Armon uit 
Hongarije.
In de jaren tachtig is Jet nog twee keer in Neder-
land geweest, onder meer in Gees en Oosterhes-
selen, waar ze haar jeugdvriendin Jantje (Jalving-)
Zwaan heeft bezocht. 
Tijdens het laatste bezoek knipte Jantje voorzich-

tig een bladzijde uit haar poëziealbum, waarop 
Henriëtte in 1924 een gedichtje had geschreven 
en bood het Jet aan om mee te nemen naar Israel. 
Henriëtte Jehudit Simons overleed op 2 juni 1992 
te Petah Tiqwa in Israël. 

Opdat wij hen niet vergeten
Menachem Philipson-Armon, de jongste zoon 
van Jet, bezocht in juni 2016 Nederland, sa-
men met zijn vrouw Esther en hun jongste 
zoon Jacob en diens gezin.
Na een bezoek aan Westerbork reisde het gezel-
schap door naar Gees, waar zij Jets geboortehuis 
bezochten (de oude lagere school), evenals het 
jeudenhoessien. Bij die gelegenheid kreeg Mena-
chem het boekje Soosman en Simons, de geschiedenis 
van twee joodse families in Gees aangeboden, geschre-
ven door de auteur van dit artikel.

Jet en haar ouders 
Jacob en Saartje 
Simons, Coevor-
den 1930

Advertentie uit 
Het Joodsche 
Weekblad, 
4 juli 1941
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Na een bezoek aan het Jodenkerkhof, waar een 
aantal joodse gebeden werd uitgesproken en een 
steentje op de grafsteen werd gelegd als teken van 
respect voor de hier begraven familieleden, reisde 
het gezelschap door naar Hoogeveen, waar ze de 
voormalige synagoge bezochten. 

NB: Het boekje Soosman en Simons, de geschiedenis van 
twee joodse families in Gees, geschreven door Jan Pier 
Cleveringa, is te verkrijgen in het TIP kantoor in 
Gees. 
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