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Geachte Lezer, 

WOORD VOORAF JOODSE BEDRIJVIGHEID IN OIRSCHOT 1730 - 1915 

door Jacques Mijland 

Vorig jaar is op ruime schaal het besluit herdacht van 2 september 1796, waarin de 
Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek "den gelijkstaat der Joodsche 
met alle andere burgers" decreteert. Dit, en reeds eerdere verzoeken in die rich-
ting, waren voor de auteur aanleiding om de geschiedenis van de joodse gemeen-
schap in Oirschot nader te onderzoeken. De afronding van zijn onderzoek vergde 
echter meer tijd dan voorzien. Het leverde een uitgebreid artikel op dat aandacht 
besteed aan de "gelijkstaat" in de praktijk, vooral tot uitdrukking komend in de 
politieke en economische armslag van die gemeenschap. 
De redactie heeft de auteur dan ook de gelegenheid geboden om zijn onderzoek te 
publiceren, en dit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, in een themanummer. 
Het handelt over de Joodse gemeenschap, die tijdens de achttiende en negentien-
de eeuw in Oirschot leefde en werkte. 
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1. INLEIDING 

Al in de middeleeuwen zijn er kleine joodse gemeenschappen in de mediene; dat 
is het gebied buiten Amsterdam. 
Vanuit de stad vormen de joodse handelaren in manufacturen en vee, als geld-
schieter en marskramer een schakel tussen die stad en het platteland. De genoem-
de beroepen beoefenen ze noodgedwongen, omdat de gilden-beroepen voor hen 
zijn uitgesloten. Pas na de Franse tijd hebben ze die mogelijkheid wel, maar een 
toenemende industrialisatie zorgt ervoor dat de kleine Joodse gemeenten leeglo-
pen. 

In 1619 bepalen de Staten van Holland en West-Friesland toelatingsregels voor de 
steden en dorpen. Dit besluit geldt ook voor de Generaliteitslanden. De politiek 
die gemeenten voeren ten aanzien van de joden beweegt zich vooral op het gebied 
van toelating, verblijf en vestiging. Een rol hierbij spelen bewijzen of attestaties 
van goed gedrag, borg- en ontlastbrieven, het verlenen van poorterschap. 

In 1796 komt er (op papier) gelijkheid voor iedere burger. Ook voorziet deze 
grondwet in de scheiding van kerk en staat. Door deze wetgeving komt er een 
einde aan de relatieve burgerlijke en strafrechtelijke zelfstandigheid van de Joodse 
gemeenschap. De burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheden worden meer en 
meer de verantwoordelijkheid van de overheid. Tot 1796 hadden de Joodse 
gemeenten (ook wel naties genoemd) grote mate van zelfbestuur. Daaraan komt 
een einde: de zogenaamde joodse naties worden vervangen door joodse kerkge-
nootschappen.' 
In 1808 wordt het poorterschap definitief afgeschaft en daarmee is vrije vestiging 
wettelijk gewaarborgd. 

Op 20 juni 1808 wordt bij keizerlijk decreet bepaald dat ingezetenen van het 
Napoleontische rijk een voornaam en een familienaam moeten dragen. Aan het 
(joodse) systeem van patroniemen komt daarmee een einde. Dit systeem hield in 
dat kinderen als 'achternaam' de voornaam van de vader krijgen. Dit kan zeer ver-
warrend gaan werken m.n. voor de ambtenaren van de burgerlijke stand en belas-
tingen. Aan het begin van de negentiende eeuw zien we dat achter de oorspronke-
lijke voor- en achternaam nog een tweede naam verschijnt. Enkele voorbeelden: 

David de zoon van Abraham David(s) gaat heten David Abraham Davids; 
als David de zoon van Abraham David(s) op zijn beurt een zoon krijgt met 
de naam Abraham dan gaat deze heten Abraham David Abrahams.2  
Na de wettelijke verplichting een achternaam te kiezen heet de laatste bijv. 
Abraham David Roos. We zien overigens in deze tijd ook voornamen ver-
anderen waarbij de eerste letter wordt behouden. Zo kan Meijer Manuel 
worden; David verandert bijv. in Daniel; Rachel wordt Roosje enz. 

Het effect is dat de joden op langere termijn niet meer te kennen zijn aan hun 
naam. Dat heeft voor archiefonderzoek voor- en nadelen. 

Tot slot: bij de bepaling of iemand joods is of niet ben ik uitgegaan van de offi-
ciële registraties in de archieven. 
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2. PROBLEEMSTELLING 

In het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad besteedt Jan Brouwers aandacht aan 
een nieuwe publikatie van J. Bader over de Joodse gemeente in Breda3. 
Enkele gedeelten van het artikel van Jan Brouwers zijn voor mij aanleiding 
geweest wat dieper in te gaan op de geschiedenis van de joodse gemeenschap in 
Oirschot. Uit het genoemde artikel citeer ik: "Bijzonder is namelijk dat in 
Oisterwijk al voor 1796 joden mochten wonen en zij hadden zelfs een rabbijn in 
hun midden, de eerste in Noord-Brabant." Ik hoop aan te tonen dat dat eerste in 
Brabant niet zo uitzonderlijk was. 
Een tweede lijn in mijn verhaal is impliciet de geschiedenis van de emancipatie 
van de joden in Nederland na 1796. Op 2 september 1796 namelijk wordt in de 
Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek het decreet aangenomen over 
"den gelijkstaat der Joodsche met alle andere burgers." 
Een derde vraag die ik probeer te beantwoorden heeft betrekking (de titel van dit 
artikel zegt het al) op de economische activiteiten van de joodse inwoners van 
Oirschot. Ik zal daarbij de nadruk leggen op de ontwikkelingen na het emancipa-
tiedecreet van 1796. 
Een moeilijkheid bij het archiefonderzoek was het ontbreken van belangrijke 
bronnen. Zo is met het sluiten van de synagoge en het ontbinden van de 
Nederlandsch Israëlitische Gemeente Oirschot op 17 december 1912 het archief 
van deze gemeente naar de hoofdkerk te Eindhoven gegaan.4  Bij het bombarde-
ment van september 1944 is het daar door brand volledig verloren gegaan. In het 
Joods Historisch Museum in Amsterdam is over Oirschot zeer weinig aanwezig. 
Wat daar ligt over de begraafplaats, aan demografische gegevens en enkele kran-
tenartikelen heb ik in dit artikel opgenomen/verwerkt. 
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De tijdsbegrenzing voor deze publicatie is ontstaan in de loop van het onderzoek. 
Terugwerkend in de tijd kwam ik terecht bij (waarschijnlijk) de eerste joodse 
inwoner van Oirschot. Dat was David Abrahams. In de schepenprotocollen vond 
ik in 1757 een transactie rond de aankoop van een woning. In de resolutieboeken 
vind ik zijn naam al eerder. Op grond van gegevens rondom zijn overlijdensdatum 
en zijn vermoedelijke trouwdatum, ga ik ervan uit dat David Abrahams rond 1730 
in Oirschot woonde. Vandaar dat ik als beginpunt voor dit onderzoek 1730 heb 
gekozen. 

De overweging om als einddatum 1915 vast te stellen was minder moeilijk. Uit dit 
onderzoek zal blijken dat de nazaten van David Abrahams zorgden voor de tot-
standkoming van een rijk nageslacht; en dus een joodse bevolkingsgroep. Op het 
einde van de negentiende eeuw zie ik deze groep langzaam uit Oirschot verdwij-
nen. 
In 1912 wordt besloten de synagoge te sluiten en de Israëlitische Gemeente van 
Oirschot op te heffen. Voor mij is 1915 daarom een (voorlopige) afsluiting van een 
episode in de Oirschotse geschiedenis. 

3. DEMOGRAFIE 

Het aantal Joodse inwoners van Oirschot in het bestek van deze studie is niet altijd 
nauwkeurig te bepalen. Vo& 1810 is er geen bevolkingsregister. Daarna zijn de 
gegevens nogal verspreid in de archieven; ook zijn er hiaten. In dit hele artikel heb 
ik gekeken naar de joden die woonden in de kom van het dorp, wel Kerkhof 
genoemd en later Wijk A. Dus de herdgangen Hedel, Notel, Straten, Spoordonk, 
Aerle, Naastenbest en Verrenbest blijven buiten beschouwing, omdat onderzoek in 
het eerste 'bevolkingsregister' van 1810 geen Joodse ingezetenen opleverde in 
deze herdgangen. Ook verdere naspeuringen laten zien dat de Joden woonden in 
de kom van het dorp. 
In het archief van de gemeente Oirschot zijn zoals gezegd weinig demografische 
gegevens te vinden over de periode vóór 1810. Het "begraafboek"5  van de joodse 
gemeente geeft een eerste aanzet tot reconstructie. Aan de hand van deze lijst en 
aan de hand van aantekeningen gemaakt bij bestudering van de notariële archie-
ven, schepenprotocollen en resolutieboeken heb ik alle gegevens verzameld op 
systeemkaarten. Daarna heb ik deze gegevens overgebracht in diagrammen. Het 
resultaat daarvan is: 

1740 3 1765 7 1790 15 
1745 3 1770 7 1795 18 
1750 7 1775 9 1800 19 
1755 6 1780 15 1805 30 
1760 7 1785 17 

Uit het "Etat de population de la Mairie de Oirschot en Be(e)st. Année 1810"6  heb 
ik de bewoners van Kerkhof genoteerd die als godsdienst de aanduiding 

53 

Nederlands Israëliet hebben. Ik laat ze hieronder volgen: 

ABRAHAMS, Natan en echtgenote BENJAMIN, Judith en hun 8 kin- 
deren 
ISRAEL, Philiph 
ALEXANDER, Clara en echtgenoot ROOST, Salomon Davids 
ALEXANDER, Sara 
BAARENT, Hester en echtgenoot WOLF, Jacques 
BARNEVELD, Sara van, zij is geen Joodse, echtgenote van MEIJER, 
Henri 
BENJAMIN, Schoontje, echtgenote van ISACQ, Hertog en hun 3 kin- 
deren 
DAVIDS, Abraham, en echtgenote LEVIE, Sara 
DAVIDS, Sebille 
EDERSEN, Grietje 
LEVIE, Levie 
MARCUS, Elisabeth 
MICHIEL, Meyer, en echtgenote HERTOG, Blommeke 
WOLF, Sara 

Dat zijn in totaal 31 personen. Daarvan zijn er minder dan tien van het mannelijk 
geslacht en ouder dan dertien jaar, een voorwaarde binnen de joodse gemeenschap 
om een eigen synagoge te kunnen stichten. Zie hierover meer onder het hoofdstuk 
synagoge. 

Het reeds genoemde "begraafboek" heeft als titel: 1807 Leijst van de Lijke der 
Joodsche gemeente binnen Oirschot. Op deze lijst prijken in volgorde van leeftijd 
de namen van 24 personen. Bij zes staan de overlijdensdatum en de datum van de 
begrafenis vermeld. De lijst is bijgewerkt tot en met november 1810. Bij de ove-
rige personen is de geboortedatum vermeld. 

De situatie op 31 december 1819 is volgens het Bevolkingsregister 1820-1830 
(inv.nrs. 930,931 en 932): 
volgnummer 

151 Nathan Roost, zijn vrouw en vier kinderen 
152 De weduwe Johanna Levi 
282 De weduwnaar Hartog Izak Docters en zijn vier kinderen 
319 Levi Philip Levi, zijn vrouw en twee kinderen; Salomon Roost, Jacob 

Wolff, Mozes Levi Groenewoud, Benjamin Wolff en dienstmeid Eva 
Gompers 

In de archieven van de gemeente Oirschot zijn de invulbiljetten van verschillende 
volkstellingen vanaf 1829 bewaard gebleven7. In 1829 wonen er op vijf adressen 
in de kom van het dorp 19 joodse personen. 
volgnummer 

102 Judith Benjamin Welstand, weduwe, en vier kinderen 
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122 Samuel de Roos en Alexander Roos 
145 Johanna Philip Levie, zij woont alleen en is weduwe 
279 Hartog Docters, die weduwnaar is, met vier kinderen 
319 Levi Philip Levies, zijn vrouw Sara Roost met twee kinderen; 

Salomon Roost en Mozes Groenewoud 

De situatie op 31 december 1839 is 28 personen van Joodse afkomst. 
Het bevolkingsregister 1840-1850 vermeldt: (GAO, inv.nr. 939) 
volgnummer 

23a Abraham Wallich en Suzanna Hartogh 
150  Levy Levis, Sara Roost, Levis Philip Levy, Clara Levis, Levy 

Groenewoud en Mozes Groenwoud 
155  Judith Welstand, Benjamin Roost, Sara Heijboom, Sara Roost en 

Nathan Roost 
279 Hertogh Docters en drie kinderen 
319 Alexander de Roos en zijn vrouw Marianne en hun negen kinderen 

Ik geef hieronder gegevens over volgende volkstellingen met vermelding van de 
volgnummers in de bevolkingsregisters: 
Volkstelling 1849, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1850-1860: 
(inv.nrs. 940-941) 

20 personen van Joodse geboorte op vijf adressen 
volgnummer 

151  David Hartog en Clara Levie en een kind; Sara Roost (moeder van 
Clara) en dienstbode Sara de Vries 

286 weduwe Marian Groenewout en twee kinderen; Roos Koppens 
288 Isak Docters met familie bestaande uit vier personen 
328 Andries de Groot, ongehuwd 
337 Mozes Groenewoud met vrouw en drie kinderen 

Volkstelling 1859, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1860-1870: 
(inv.nrs. 947,948 en 953) 
volgnummer 

147a Andries de Groot met vrouw en drie kinderen 
151 David Hartog met vrouw en zes kinderen; en een inwonend kind 
277 Clara Groenewoud 
282 Levie Levi met vrouw en twee kinderen 
286 Isaac Docters met vrouw en zeven kinderen 
337 Mozes Groenewoud met vrouw en zes kinderen; en een inwonende 

man 

Volkstelling 1869, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1870-1880: 
(inv.nrs.754-755) 

29 personen van Joodse geboorte op vier adressen 
volgnummer 

282 Levy Levy, weduwnaar met drie kinderen en dienstmeid 
286 Izaak Docters met vrouw en vier kinderen  
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292 Andries de Groot met vrouw en zes kinderen 
337 Mozes Groenewoud met vrouw, zes kinderen, een keukenmeid en 

inwonende schoolleerling 

Situatie op 31 december 1879 gabaseerd op het bevolkingsregister 1880-1890: 
(inv.nrs. 961-962) 
volgnummer 

34 Andries de Groot met vrouw en zes kinderen 
230 Izaak Docters met vrouw en drie kinderen 
265 Daniel de Winter en echtgenote Sientje de Groot 
279 Lazarus de Groot en echtgenote Louisa Neuman 

Situatie op 31 december 1889 gebaseerd op het bevolkingsregister 1890-1900: 
volgnummer 

230 Lazarus de Wit en zijn echtgenote en twee kinderen 
265 David de Winter en Sientje de Groot 
311 Andries de Groot, echtgenote en drie kinderen; en inwonend onder- 

wijzer 

Situatie op 31 december 1899: 
volgnummer 

A249 Lazarus de Wit, vrouw en twee kinderen 
A286 Daniel de Winter en Dientje de Groot 
A340 Andries de Groot, vrouw en twee kinderen 

Volkstelling 1920: geen gegevens gevonden met betrekking tot Joodse inwoners. 

Volkstelling 1930: Oirschot heeft 4908 inwoners, waaronder 2 Nederlands 
Israelitische mannen en 2 Nederlands Israelitische vrouwen. 

De cijfers hierboven zijn uiteraard momentopnamen. Vandaar hieronder enkele 
andere bronnen. 
In de Staten van het totaal van de bevolking per 31 december en van de verdeling 
van de bevolking over de verschillende godsdiensten ...8  zie ik de volgende cijfers: 
In 1830 heeft Oirschot in totaal 3789 inwoners, waarvan er 19 Israëliet zijn. In 
1870 zijn deze cijfers respectievelijk 4379 en 22. Dezelfde bron geeft verder: 

1861 3960 inwoners 38 Nederduits Israëliet 
1862 3954 40 
1863 3987 42 
1864 4014 34 
1865 4116 29 
1866 4173 30 
1867 4235 30 

Ik heb ook nog gekeken naar bronnen buiten de volkstellingen en de verzameling 
gegevens uit het gemeentelijk archief. 
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Afbeelding 2. 
Kadastrale kaart 1832 sectie F 
Synagoge, woonhuizen en eventueel jaar van aankoop  
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Het Jaarboek9  van 5674 vermeldt: 
"Oirschot (N.I. m. 2; v.2; P.I. m-; v3)" 

Verder staat te lezen: 
"Oirschot 
Geenerlei joodsche inrichtingen 
Kerkb. waarnem. B.A. Meyer" 

In 1909 woont Barend Abraham Meijer op A249 in Oirschot met zijn vrouw Rosa 
de Groot en hun kinderen Sophia (geboren 29 sep. 1905 in Oirschot) en Babeth 
(geboren 18 mei 1907 in Oirschot). In het zelfde huis wonen vanaf 1906 Andries 
de Groot, zijn vrouw en zijn zoon Joseph. 

In de Verslagen van de Permanente Commissie van het nederlandsch-Israëlitisch 
Kerkgenootschapl° over 1908-1913 staat een staatje van het aantal joden te 
Oirschot afgezet tegen de totale bevolking: 

aantal joden totale bevolking 

1809 27 5366 
1840 30 399711  
1869 29 3864 
1899 10 3920 
1930 4 4908 
1941 -- 

Verder staat daar: "Al in de achttiende eeuw woonden er joden in Oirschot. Op het 
perceel De Kloosters bevindt zich een joodse begraafplaats. De oudste steen 
dateert uit 1814. 

Aan het einde van deze paragraaf doe ik een poging tot samenvatting van de ver-
zamelde en vermelde demografische gegevens. (zie afbeelding 1) Het algemene 
beeld is duidelijk: vanaf de achttiende eeuw is er een gestage groei te constateren 
van het aantal joodse inwoners in de kom van Oirschot. Een aantal families blijft 
in de negentiende eeuw langdurig in Oirschot gevestigd. Vanaf 1865 verdwijnt de 
joodse gemeenschap geleidelijk. 
Duidelijk is geworden dat er al vóór 1796 sprake was van een permanent verblijf 
door joden in Oirschot. 

4. DAVID ABRAHAMS 

In de resolutieboeken vanaf 31 januari 1736 en in de schepenprotocollen komt de 
naam David Abrahams regelmatig voor. Het is heel goed mogelijk om uitgaande 
van die bronnen het leven van David in Oirschot te schilderen. 
Op 20 november 1738 "Is met David Abrahams wegens het geslagh voor dit 
lopende jaer geaccordeert over 16 gulden alle vierendeels jaers prompt te beta-
len."12  Het is niet duidelijk of David Abrahams dan in Oirschot woont. In het zelf-
de resolutieboek is op 12 januari 1741 sprake van boetes van een gulden, die 



58 

zowel binnen- als buitenslagers (d.w.z. binnen of buiten Oirschot wonend) moe-
ten betalen als zij vee slaan of steken. Ik hou het erop dat David een binnenslager 
was (zie geboortedata van zijn kinderen). 
Op het einde van het jaar, op 12 december 1741, "Is met slagter David Abrahams 
veraccordeert met het slagt beginnende met October 1741 en sal expireren den 
laatsten Septemb: 1742 voor de somme van Vier en twintigh gulden, onder condi-
tie dat alle maanden precies zal moeten betalen de somme van twee gulden aen 
den Collecteur.". Twee jaar later in oktober 1743 wordt een contract gesloten voor 
twintig gulden per jaar. 
Na deze laatste `accordering' kom ik in de resolutieboeken geen nieuwe afspraken 
tegen over de slacht door David Abrahams. 
Wel wordt duidelijk dat er veel problemen zijn met ziekten onder het vee. Als op 
10 januari 1745 ziektes buiten Oirschot bekend worden, valt onmiddellijk het 
besluit tot een verbod op invoer van vee. Helaas, een maand later is de ziekte door- 
gebroken in Oirschot, zoals blijkt uit de resolutieboeken. Op 17 februari 1745 
wordt openbaar gepubliceerd: "(...) bij placaet van 6 November 1744 getragt heb- 
bende te prevenieren dat de pestitentiale sieckte onder het rundvee ontstaan niet in 
de landen door het inbrengen, vervoeren of doorstouwen van dien mogt overge-
bragt worden (...)." Er worden wachten in de verschillende herdgangen aangesteld 
om de invoer van vee te verhinderen. 
Tot het einde van 1749 blijft het onrustig op het front van transport en slacht van 
(vooral) rundvee. 
Het resolutieboek vermeldt op 7 december 1749: "Verder is geordonneerd gelijck 
geordonneert word bij deze dat niemand wie het ook zij soo ingesetenen als 
vreemden principael als slagters binnen deze vrijheyt zal vermogen in te brengen 
eenigh geslagt." 

David Abrahams kom ik in de schepenprotocollen voor het eerst tegen op 20 juni 
1748. Ik citeer: "David Abrahams Jood en Vleeshouwer alhier heeft openlijk 
bekend en beleden dat Leonard de Marcq, Secretaris dezer vrijheid, aan sijnen 
handen heeft gesteld een bedrag van 33 gulden 11 stuivers en 12 penningen." Een 
zekere Govert Quintijn Comans had tijdens zijn leven en zijn weduwe na zijn dood 
bij David Abrahams een schuld opgebouwd van 282 gulden 18 stuivers en 4 pen-
ningen wegens geleend geld en geleverd vlees. Zijn bezit wordt bij executie ver-
kocht; een evenredig deel van de opbrengst gaat naar schuldeiser David 
Abrahams.

13 
 

Maar wat misschien interessanter is: uit deze aantekening uit het schepenprotocol 
blijkt dat David Abrahams alhier, dus in Oirschot woont. 
Een voorval, beschreven in het resolutieboek, geeft verdere zekerheid over de bur-
ger/poorter David Abrams". Ik lees en parafraseer: De nachtroeper Daendel 
Hoppenbrouwers kan wegens ziekte van zijn vrouw zijn "haendwerck niet waer-
nemen". Zijn jaarinkomen, groot dertig gulden, is te weinig om voor zijn echtge-
note passende voorzieningen te treffen. De oplossing wordt gevonden in een extra 
inkomen waar de bewoners van de Kerkhof voor garant staan in de vorm van een 
maandelijkse toelage. Een lijst van 'begunstigers' wordt in het resolutieboek neer-
geschreven. Op deze lijst zie ik als twaalfde David Abrams met een garantstelling 
van 8 penningen per maand. 
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Duidelijk is inmiddels dat David Abrahams in ieder geval in 1748 in Oirschot 
woont. Ik heb tot op heden niet kunnen achterhalen wanneer hij zich hier vestigde. 

De volgende ontdekking was de plaats, het huis waar David Abrahams woonde. 
Op 10 november 1754 zijn er volgens het resolutieboek klachten: "Dat hier in 
Oirschot voor al in den omtrek van den Kerckhof en Straaten van dien veel 
inwooners sig geneeren met vet te smelten tot keersen als ook tot ander gebruyk." 
Daarnaast zijn er klachten over de zorgeloosheid van veel personen die bij hun 
buren in potten, op scheppen of in pannen vuur halen om hun haarden aan te ste-
ken. Die personen vervoeren dat vuur over straat met gevaar voor vonken. Het 
voorbeeld dat nu volgt geeft een aanwijzing voor de plaats waar David Abrahams 
woont. "Ten exempel van welke diend dat jongstleden Vrijdagh sijn Hoog gebo-
ren den Heer van Oirschot des avonds omtrent vijf uren de Heijstraet uijt comen-
de om na huijs te gaen, op den hoek daer den slagter David de Jood woont, vrouw 
Scholtz heeft ontmoet dragende een ope test vol houtskoolen (...)".15  

Overigens, bij een rondgang, een maand later, bij lieden die vet smelten en vlas 
rekelen, wordt de brandgevaarlijkheid gecontroleerd. Uitslag: "Bij David 
Abrahams rundvet-smelter welbevonden." 

Ik kom nu terug bij de schepenprotocollen16. Op 10 februari 1757 gaan twee hui-
zen in de herdgang Kerkhof over in handen van David Abrahams. De eigenaar is 
Joost van Erp, inwoner van Oirschot en wonend in de Notel. Ik citeer: "Transport 
van twee huijsen en hoven voor David Abrahams. Dat voor ons coomen is Joost 
van Erp, inwoonder alhier onder den Notel, den weleken verklaerden wel en wet-
telijck te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over te geven gelijck doen-
de is bij ende mits deesen aan Mons. Elias de Graaf, schoolmeester alhier, ende 
dat ten behoeven van David Abrahams en mede inwoonder alhier, twee huijsen te 
weeten een groot en cleijn met deselven hoven, groot omtrent veertien roeden 
(...)". De prijs is 280 gulden. 

Ongeveer een maand later17  is er een probleem met een van de pasgekochte 
woningen. De autoriteiten worden erbij gehaald: "Wij Jan Willem Soetens, 
Stadhouder van den heer Drossaard, Theodorus van Dooren en Nicolaas van den 
Burgh, schepenen, (...) certificeren en verclaaren bij ende mitsdesen ter requisitie 
van David Abrahams inwoonder alhier dat wij ons heijden dato onderschreve heb-
ben begeven na en bij een seecker huijs, stal en schop bij den requirant gekogt van 
Joost van Erp volgens transport van 10 february 1757 (...)." Er worden veel klach-
ten geconstateerd en de conclusie luidt: "Dus dat het voorss(chreve)ne huijs 
geheel en al buijten staet is, om door iemand op een ordentelycke wijse te connen 
worden bewoond (...)". Het eindoordeel van stadhouder en schepenen is duidelijk. 
Het huis zal moeten worden gerepareerd. 

Ruim twee maanden later voltrekt zich in Oirschot een ramp. Ik laat de 
Nederlandsche Jaerboeken 18  voor zich spreken: 

" Den 15 van deze bloeimaand, zijnde zondag, wanneer men ter kerke was 
om den godsdienst bij te woonen, ontstond alhier, in de Beterstraet, aen 't 
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oosteinde dezer plaetse, een brand, die van kleine beginzelen was, doch 
eene droevige verwoesting veroorzaekte. Dezelve begon in een gering 
huisje, en nam, ondanks den ijver en vlijt der inwoneren, die op het geklep 
der brandklokke ten eersten met de brandspuit toeschoten, zoodanig toe, 
dat het huisje, waerin de brand zijn begin genomen had, niet alleen in een 
oogenblik aen alle kanten in de vlammen stond, maer denzelven, door den 
sterken westen wind aengeblazen, binnen minder dan twee uuren tijds, der-
tien andere grooter huizen, benevens negen schuren en enige stallen, met 
alles wat 'er in was, in de assche leiden. Door dien de vlammen zoo hevig 
woedden, en schielijk voortsnelden, hadden de bewooners geen tijd, om 
iets van belang uit hunne goederen te bergen, waer door verscheide inge-
zetenen alhier tot de uiterste armoede gebragt zijn (...)." 

Op 25 september 1757 gaat er een brief naar de heeren Staten-Generaal der 
Verenigde Nederlanden. Na een weergave van de gebeurtenissen op 15 mei 1757 
volgt een verzoek om de getroffenen financiële steun te verlenen. Het besluit van 
de Staten-Generaal luidt om de volgende personen te ondersteunen: 

"Geven reverentelijck te kennen Cornelis Walraven, Jan Jansse de Croon, 
Leonard de Marcq, de weduwe Jacob de Croon, David Abrahams, Rogier 
Vlemmincx, Jan Toirkens, Arnoldus Toirkens, Floris van Esch in qualiteit 
van rentmeester van de arme-fondatie van Dirck van der Ameijden, en 
Theodorus van Dooren in qualiteit als rentmeester van de arme-fondatie 
van Hendrick Verbeecq, mitsgaders nogh negen andere familien die in de 
voornoemde huysingen en camers gewoont hebben, alle ingesetenen van 
de vrije en heerlijkheyt Oirschot, quartiere van Kempeland, Meyerije van 
's-Hertogenbosch (...)." 

De gedupeerden worden verdeeld in twee groepen. De huiseigenaren en dat zijn 
er zes krijgen elk f 100,-. Ook David Abrahams is daarbij, evenals Floris van 
Esch. Ik noem beide afzonderlijk, omdat het resolutieboek een aparte aantekening 
vermeldt: "Dogh soo niet komen te bouwen soo rulle die voorschreve twee hon-
dert gulden onder de hier naer te noeme verdeelt [worden]" De mensen die in de 
afgebrande huizen hebben gewoond krijgen tussen de tien en twintig gulden. 

In een eerdere publicatie19  worden deze afgebrande huizen gesitueerd ter hoogte 
van de Kerkstraat, ongeveer op de plaats waar zich de kleine parkeerplaats bevond 
achter het parochiehuis (achter het huidige gemeentehuis). In de boven aange-
haalde tekst is sprake van "in de Beterstraet, aen 't oosteinde dezer plaetse". Nader 
onderzoek naar de plaats van deze woningen wijst uit, dat zij gelegen waren aan 
de huidige Rijkesluisstraat. De door David gekochte woningen waren gesitueerd 
op de plaats waar nu de Woudgalm staat en op die van het pand daarachter, dat 
grenst aan de Kanunnikensteeg. (zie afbeelding 2) 
Verder lezend in de schepenprotocollen vind ik op 15 mei 1765 een akte van reali-
satie van 176 gulden en 9 stuivers ten laste van Anna Catharina Daendel 
Hoppenbrouwers. Op deze dag in mei ontvangt Anna van David Abrahams, Joods 
koopman in vlees te Oirschot, genoemd bedrag. Het is een schuld van geleverd 
vlees met een jaarlijkse intrest van drie gulden. David Abrahams tekent de reali-
satie met zijn naam in het Hebreeuws; een van de schepenen schrijft erbij: "ver- 
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claarende niet andere te conne schrijven." 
Op 29 juli 1767 wordt de schuld door de kinderen Hoppenbrouwers betaald. De 
akte van realisatie wordt doorgehaald; in de marge wordt vereffening van de 
schuld vermeld, opnieuw onderschreven door David Abrahams.20  

Het is niet helemaal duidelijk wanneer David overlijdt. Uit de gegevens die ik heb 
gevonden rondom de verdeling van zijn huizen21  mag ik veronderstellen dat dat in 
1792 of 1793 moet zijn gebeurd. 
Uit deze protocollen wordt ook duidelijk dat David zes kinderen had, die allemaal 
in Oirschot worden geboren. De naam van de echtgenote heb ik niet kunnen ach-
terhalen. 

Met de verdeling van de erfenis22  m.n. van zijn huis, dat in 1793 wordt bewoond 
door Philip Levie en zijn echtgenote Sebilla Davids en door Meijer Michel, ver-
dwijnt de naam David Abrahams uit de archieven. 

5. DE KINDEREN VAN DAVID ABRAHAMS 

5.1. Salomon David Roost 

Een van de kinderen van David Abrahams is Salomon David Roost. Op 28 april 
1749 ziet hij het levenslicht in Oirschot. Hij zal tot aan zijn overlijden in Oirschot 
wonen. Hij wordt bijna 90 jaar oud. 
Omdat Salomon tijdens zijn leven zeer actief is geweest in Oirschot wil ik een 
aparte paragraaf aan hem besteden. In chronologische volgorde zal ik stilstaan bij 
zijn bedrijvigheid op economisch gebied. 

Evenals zijn vader David Abrahams en zijn broer Abraham is Salomon slager. In 
de resolutieboeken van 1769, 1770 en 1771 worden David, Salomon en Abraham 
vermeld in verband met belastingen op geslacht vlees. 
Op 10 oktober 1769 staat in het resolutieboek van de schepenen te lezen: "Is in de 
vergadering gearresteert om de menigvuldige inconvenienten en geduurige moe- 
ijlijkheden en klagten tusschen de slagters en den pagter van het bestiaal voor te 
komen om de slagters sweekelijx te laaten opbrengen en zijn dezelve getaxeert als 
volgt: 

David Abrahams op 1 : 5 : 0 
De kinderen Abraham Davids 1 : 5 : 0 
Hijliger van Gink op 0 : 10 : 0 

Philip Redert wordt belast met de wekelijkse inning. Een jaar later worden de 
Oirschotse slachters opnieuw getaxeerd. Nu lees ik: 

Abraham Davids een gulden per week 
Kinderen David Abrahams 15 stuivers 
Hijliger van Gink 10 stuivers 

Weer een jaar later ziet de lijst er als volgt uit: 
Abraham Davids 1 : 0 : 0 
De twee kinderen David Abrahams 1 : 0 : 0 
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Jan Hendrik Merx 0 : 10 : 0 
Jan van de Wiel 0 : 5 : 0 
De jood Nathan te Best 0 : 5 : 0 
Heijliger van Gink 0 : 5 : 0 

In 1780 trouwt Salomon met Clara Alexander; zij is omstreeks 1750 geboren te 
Metz. In dat jaar koopt Salomon "Huis de Wereld" (nu Molenstraat 8) van 
Abraham Daniel Prince.23  In dat huis is Salomon jarenlang actief als slager. 
Daarnaast houdt hij zich bezig met financiële transacties. Zo leent hij op 24 febru-
ari 1787 een bedrag van f 300,- van mejuffrouw Cornelis Vos. Zijn vader David 
Abrahams en Jan Schouw staan borg voor hem. Drie jaar later betaalt Salomon het 
bedrag terug.24  
Een jaar later is Jan Francis van de Schoot f 100,- schuldig aan Salomon; en in 
1795 moeten Arnoldus de Haan, Hendrikus de Haan en de man van Maria de Haan 
(Jan Joosten) aan Salomon honderd gulden terugbetalen.25  
Uit de schepenprotocollen blijkt verder dat er in 1807 een schuld is van Pieter 
Antonie van Hem aan Salomon Davids van f 50,- "ter zake van verhaalde waren 
en geleende penningen", die binnen een jaar moet worden terugbetaald met een 
rente van 4 %. 

Het lijkt erop dat Salomon na 1815 weinig actief was als slager; in de patentre-
gisters26  vanaf 1815 komt zijn naam niet voor. Wel kom ik hem tegen in de kohie-
ren van de personele omslag27; een soort van inkomstenbelasting. In 1831 wordt 
hij aangeslagen voor f 5,-. De rijkste dorpsgenoot, dokter Guljé mag f 50,- aan de 
staat afdragen. 
In de verdere registers van de personele omslag heb ik gezocht naar Salomon 
David Roost. Personele omslag is te beschouwen als een voorloper van onze 
inkomstenbelasting. Na berekening van inkomen uit arbeid en uit onroerend goed, 
en na aftrek van een bedrag per kind wordt het belastbaar inkomen vastgesteld. 
Over dat inkomen wordt 1 % personele omslag in rekening gebracht. 
Vanaf 1821 wordt Salomon David Roost aangeslagen voor een bedrag tussen f 
2,50 en f 5,00. De laatste aanslag vindt plaats in 1839 en bedraagt f 4,00. 

Een vergelijking met andere belastingplichtigen laat zien dat Salomon David 
Roost ongeveer 10 % betaalt ten opzichte van de hoogst aangeslagen inwoners van 
Kerkhof. 

Ook in de notariële archieven zijn financiële transacties terug te vinden. Zo ver-
koopt Johannes de Roy, landbouwer in Oirschot, een stuk land genaamd de Berg 
van Olivete, groot 1,5 lopen, onder de Kerkhof gelegen, aan Salomon Roost voor 
200 francs.28  Dit gebeurt in 1812. 

Salomon Davids houdt zich in deze tijd steeds meer bezig als geldschieter. Daarbij 
is steeds grond onderpand. Ik geef enkele voorbeelden.29  
- In 1817 leent Salomon David Roost aan Antonie Arnoldus de Koning uit Best 

f 200,-. Onderpand is een perceel land in Aarle. In 1821 wordt de hypotheek 
doorgehaald ten gunste van Salomon, koopman te Oirschot. 
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- Gerrit van den Boom in Best is in 1818 aan Salomon een bedrag schuldig van 
f 300,-. Onderpand zijn een hypotheek op een huis en een hypotheek op een per-
ceel land. Op 3 oktober 1825 is er een akte van cessie: twee obligaties van resp. 
f 300,- en f 100,- beide ten laste van Gerrit van den Boom, worden door 
Salomon David Roost overgedragen aan kostschoolhouder Jan SOlingen voor 
f 500,-. 

- In 1819 leent Gerrit van den Boom opnieuw geld van Salomon. Het gaat nu over 
een bedrag van f 200,-. Het onderpand is een hypotheek op een aantal bezittin-
gen in Best. 

Zoals ik reeds heb opgemerkt trekt Salomon zich in 1820 terug uit zijn actieve 
bestaan als slager en koopman. Op 17 juli van dat jaar laat hij notarieel vastleg-
gen" dat hij afstand doet van zijn roerende en onroerende goederen ten behoeve 
van zijn kinderen Marianne (gehuwd met Samuel Levi) en Sara (gehuwd met Levi 
Levi s). 
Een paar dagen later draagt Salomon in eigendom over aan zijn schoonzoon Levi 
Levis, slachter te Oirschot: 
1. een perceel hof in het Steenstraatje 
2. een perceel teulland onder Straten 
3. een perceel teulland onder Kerkhof. 
De geschatte waarde van deze onroerende goederen is f 220,-. In dezelfde nota-
riële akte verplicht Levi Levis zich om Salomon David Roost te onderhouden in 
kost, kleding en inwoning. 

Ik heb in de kadaster onder sectie F (Kerkhof) nog gekeken naar de eigendommen 
van Salomon.31  Dat zijn in 1832: F 965 bouwland 3660 m2  en F 1129 hakhout 
ruim 1 ha. 
Omdat Marianne en haar man te Valkenswaard wonen, verkopen zij de helft van 
hun huis in 1820 aan Levie Philip Levis, de man van Sara.32  Dit pand staat in het 
kadaster van 1832 aangeduid als F 821 huis en erf, 3 roeden en 51 ellen. In 1839 
gaat het over in handen van Mozes Groenewoud. 

Op 9 februari 1839 om negen uur 's morgens sterft op 89 jarige leeftijd Salomon 
David Roost. Twee kleinzoons, Mozes Groenewoud en Philip Levie, doen aangif-
te van het overlijden. In de overlijdensakte wordt de naam van de moeder van de 
overledene niet vermeld. 
Zijn vrouw Clara Alexanders was eerder, op 3 juni 1812, gestorven. Haar overlij-
den wordt aangegeven door Hartog Isak Docters en Jacques Wolfs. Bij haar over-
lijden woont zij in de Heistraat nr. 202. 

5.2. Abraham David Roost 

Een andere zoon van David Abrahams is Abraham David Roost. Hij is geboren in 
Oirschot in 1741. Hij trouwt met Sara Levie, die afkomstig is uit Amsterdam.33  
Abraham huurt in mei 1771 een huis van Alegonda Jans van Laarhoven. Dit pand 
ligt aan de Nieuwstraat. De overeengekomen huurprijs is in onze ogen bijzonder: 
f 30,- per jaar plus een half dozijn theegoed per jaar. De betaling dient per kwar- 
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taal te geschieden; de eerste keer op 24 juni 1771. Het theegoed zal voor de eer-
ste keer voldaan worden op 24 september van dat jaar.34  

Naast de slacht is Abraham Davids actief op het gebied van koop en verkoop van 
huizen. In 1780 is "Den Franschen Hoet" (nu Markt 20) in zijn bezit.35  In 1781 
verkoopt hij het pand aan Hendrick Cornelis de Croon. 

Op 28 februari 1783 koopt hij van Antony Paulus Verhoeven een huis en hof ter 
grootte van 2,5 roede.36  Het pand ligt tussen het huis van Jan Schouw, de gemeen-
tesecretaris van Oirschot, en dat van Hendrik Jan Smit. Abraham betaalt f 700,-
(nu is dat pand Markt 6). In 1808 is de nieuwe eigenaar Arnoldus Hendricus 
Lemmens. 

Op 20 maart 1787 vindt openbare verkoping plaats van de nalatenschap van 
Elisabeth, weduwe van Antony van Audenhoven. Omdat zij overlijdt in de armen-
fundatie van Amelrijk Booth wordt de nalatenschap verkocht door deze fundatie. 
Op de lijst van kopers zien we Abraham Davids. Hij koopt voor zes stuivers rom-
melerij, voor zeven stuivers blaaspijp en ketting en verder een aantal vrouwen-
hemden plus een kussensloop. Op de lijst komen ook voor Meijer, de Jood, en 
Salomon Davids.37  

Na het overlijden van zijn vader wordt Abraham Davids in 1794 de uiteindelijke 
eigenaar van de twee panden met een gemeenschappelijke tuin. Deze panden, die 
vader kocht in 1757, liggen aan de huidige Rijkesluisstraat/hoek Kanaalstraat. De 
oppervlakte van dit nieuwe bezit van Abraham bedraagt 14 roeden. Abraham 
wordt eigenaar door eenzesde deel te erven en door de overige vijfzesde delen te 
kopen van zijn broers en zussen. Jacob, Salomon, Sebille, Hanna en Schoontje 
ontvangen elk f 120,- van Abraham voor hun erfdeel.38  Op 14 augustus 1798 gaat 
het bezit over in handen van Daniel Peeters van der Heijden. Hij betaalt f 1280,-. 
Uit een aantekening in het schepenprotocol van 30 november 1793 blijkt dat 
Abraham Davids zelf bij L.V. Kerkhof woont naast Theodorus van den Brand en 
bij Jacobus van de Ven.39  

In de schepenprotocollen zijn verschillende geloften van schulden terug te vinden: 
- in 1803 zijn Willemijn Jos. van den Boom en haar man Johannes Oerlemans 

f 50,- schuldig aan Abraham voor geleverde kleding; 
- in 1806 leent Antonie van Kerkoerle f 100,- van Abraham. 

In de patentregisters van 1815 staat Abraham vermeld als oude kleerkoper; hij 
woont op nummer 208. Hij is ingedeeld in patentklasse 7. 

Abraham David Roost kom ik ook tegen in het notarieel archief.40  Op 26 novem-
ber 1816 worden op zijn verzoek meubelen verkocht; de opbrengst is f 233-19-
00. 
Op 16 december 1816 wordt notarieel vastgelegd dat Abraham een huis, nummer 
238, aan de Markt tussen Willem Francis Guljé en Gerrit Gruijthuijzen verhuurt 
aan Nathan Abraham Roost, zijn zoon, voor f 25 per jaar. Een maand later mach- 
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tigt hij zijn zoon om zijn vaste goederen te verkopen of te verhuren. 
In 1817 verkoopt Abraham David Roost dit pand aan Arn. Lemmens, vrederech-
ter te Oirschot, voor f 1200. Met de opbrengst wordt de hypotheek afbetaald. 

5.3. Schoontje David Roost 

Een van de dochters van David Abrahams, Schoontje, trouwt met Jacob Joseph 
Cohen. Op 20 mei 1769 krijgen beiden een certificatie van goed gedrag.4I Ze zijn 
van plan naar 's-Hertogenbosch te verhuizen. Enkele dagen later, op 5 juni, krijgt 
Jacob Joseph het poorterschap van 's-Hertogenbosch, waar ze minstens tot 1793 
zullen wonen.42  In het artikel van C. Reijnders43  worden nog enkele feiten gege-
ven. J.J. Cohen woont van 1771 tot 1778 in het huis 'De Vijzel' aan de Pensmarkt. 
In 1778 verhuist hij naar 'De Ster' op de Hoge Steenweg; daar blijft hij tot 1 
november 1790. Ook is bekend dat bij Jacob Joseph aan huis synagoge wordt 
gehouden. 

Verder is nog bekend dat een dochter van Jacob en Schoontje trouwt met Isaac 
Keyser. Isaac meent aan dit huwelijk woonrechten te kunnen ontlenen, maar op 26 
maart 1792 wordt hem aangezegd de stad te verlaten. Een maand later heeft hij 
een bewijs van goed gedrag en kan zich alsnog vestigen. 

Afbeelding 4. 
Interieur van de synagoge te Eindhoven, 1958 [het gebouw is in 1959 afgebroken] 
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5.4. Johanna David Roost 

De tweede dochter Hanna trouwt op 2 november 1769 met Jacob Samuel. Hij is 
geboren in Vianen en daar woonachtig." 
Bij de erfdeling na het overlijden van haar vader verwerft zij eenzesde part van de 
twee huizen van haar vader in eigendom. Zij verkoopt dit part aan Jonas Samuels 
te Eersel. Haar broer Abraham wil het ouderlijk huis echter graag volledig bezit-
ten. Hij doet daartoe een beroep op het recht van vernadering, waardoor hij het 
recht heeft als naaste verwant van de verkoper het zesde part van Jonas tegen gelij-
ke betaling terug te kopen.45  In een schepenakte van 16 december 1794 verklaren 
Johanna en haar broer Abraham daartoe dat Jonas Samuels bij hun weten geen 
familie is. 

5.5. Sebilla David Roost 

De derde dochter, Sebilla, is rond 1740 in Oirschot geboren. Zij trouwt rond 1770 
met Philip Levi, die via een borgbrief46  in 1775 permissie krijgt om zich in 
Oirschot te vestigen. In deze brief wordt geschreven, dat Philip Levi en Sebille 
Davids gedurende bijna tien maanden in St.-Oedenrode hebben gewoond en zij 
zich daar 'zeer ordentelijk en eerlijk gedraagen' hebben. H.J. Sweerts de Landas, 
heer van Oirschot, geeft het echtpaar twee dagen later toestemming zich voorlo-
pig te vestigen in Best. (zie afbeelding 10) 
Haar man Philip Levi overlijdt in 1795 in Oirschot. 

5.6. Jacob David Roost 

Het zesde kind van David Abrahams is Jacob. In de archieven van Oirschot komen 
we hem tegen bij de erfdeling bij het overlijden van vader. Hij is dan koopman en 
vleeshouwer te Zoetermeer en in Bodegraven. In de schepenprotocollen lees ik dat 
Jacob in eigendom overdraagt aan Abraham Davids 2/6 part in het huis van zijn 
vader. Hij, Jacob, heeft 1/6 verworven door erfenis en 1/6 door koop van Jacob 
Joseph Cohen» 

6. DE NAZATEN VAN DE KINDEREN VAN DAVID ABRAHAMS 

6.1. Mozes Groenewoud (kleinzoon van Salomon David Roost 5.1) 

De aangifte van overlijden van Salomon David Roost op 9 februari 1839 vindt 
plaats door Mozes Groenewoud en Philip Levie. In de akte van overlijden wordt 
Mozes aangeduid als kleinzoon van de overledene. Hij is een zoon van de dochter 
van Salomon Marianne, die op 6 juni 1775 is geboren en die op 31 juli 1803 in 
Halsteren trouwt met Samuel Levi Groenewoud. Andere kinderen uit hun huwe-
lijk zijn Levi en Clara. 

Mozes en Levi zien het daglicht in Halsteren/Steenbergen. Over dochter Clara heb 
ik geen duidelijk beeld gekregen. In het register van brieven uitgegaan van het 
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College van Burgemeester en Wethouders van Oirschot" kom ik in 1836 brief 
nummer 300 tegen. In deze brief, die gericht is aan de burgemeester van Budel, 
wordt gevraagd naar de identiteit van ene Clara Groenewoud die in 1815, 1816 of 
1817 is geboren in Oirschot bij Renon (de Jood met een oog). Haar vader is 
Samuel Levi en haar moeder heeft de achternaam Roos. In het bevolkingsregister 
van Oirschot ben ik wel een Clara Groenewoud tegengekomen, die op 6 februari 
1826 geboren zou zijn te Budel en die op 18 april 1874 in Oirschot overlijdt. 

Mozes, die zoals gezegd geboren is in Steenbergen, heeft als geboortedatum 12 
januari 1808; deze datum geeft hij zelf op bij onder andere de volkstelling van 
1869; in het bevolkingsregister van 1820 vind ik 28 december 1808. Zijn echtge-
note, Elisabeth Hartog, komt uit Tongelre en is geboren op 5 april 1816. Op 26 mei 
1842 trouwen zij in Woensel. 

Eerder, in 1839, koopt Mozes van Levie Philip Levis, een familielid in Oirschot, 
huis de Wereld; F 821; 0.03.50 ha. Nu is dat Molenstraat 8. Hij betaalt voor dat 
pand f 800,-. Hij zal er tot 1880 wonen, want dan gaat zijn bezit door zijn faillis-
sement over in handen van Cornelis Smulders. 

In de veertig jaar dat Mozes met vrouw en kinderen in Oirschot woont is hij actief 
als winkelier, slachter, koopman, leerlooier en verkoper van loterijbriefjes. Mozes 
krijgt op 8 maart 1837 toestemming van het gemeentebestuur om als gedelegeer-
de of debitant der 2e klasse voor de 171e, 172e en 173e Koninklijke Nederlandse 
Loterij te functioneren. Dit is de voorganger van onze Staatsloterij. De jaren daar-
op krijgen Mozes en/of Alexander de Roos zo'n machtiging in verband met de 
aanstelling als gedelegeerde. De laatste machtiging aan Mozes heb ik gevonden op 
9 februari 1848; hij is dan debitant voor de 204e telt en met de 206e loterij.49  In de 
notariële archieven zijn veel transacties terug te vinden. Ik wil er een aantal in 
chronologische volgorde opsommen: 
- in 1836 verkrijgt hij (Mozes) onderhands twee percelen bouwland in 

Oostelbeers C 577 en C 585; Johannes Janse Vennix is voor f 150 eigenaar in 
1839; 

- in 1837 koopt Mozes van Peter van de Wiel een perceel hakhout; B 599; 
0.13.20 ha; voor ƒ 25; 

- in 1842 voegt hij voor f 125 een perceel hakhout (F 1129; 1.04.20 ha) en een 
perceel bouwland (F 965; 0.36.60 ha) aan zijn bezit toe. 

Tot 1844 is het geschatte inkomen van Mozes circa f 800. Daarna lijkt het beter 
te gaan, want tot 1864 vind ik een jaarlijks geschat inkomen van f 1800. De per-
sonele omslag, die neerkomt op 1 % van het belastbare inkomen, schommelt bij 
Mozes tussen 6 en 9 gulden per jaar. Dit belastbare inkomen wordt vastgesteld 
door van het geschatte inkomen bedragen af te trekken voor levensonderhoud. 

In 1863 zie ik in de kohieren van de directe belastingen bij de naam Mozes 
Groenewoud: grondbelasting f 7,96; personele aanslag f 12,38; patentbelasting f 
20,22; tezamen ƒ 40,56. Bij wijze van vergelijking: notaris de Jong betaalt in 1863 
de hoogste aanslag van Oirschot, te weten f 152,65. De buurman van Mozes, 
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Johan SOhngen, ook niet de geringste op financieel gebied, mag f 135,88 afdra-
gen. Eveneens in 1863 is er een schuldbekentenis van Eimbert, Maria en Martinus 
de Laat van f 330. Als onderpand krijgt Mozes een hypotheek op twee huizen; F 
920 en 921; en op bouwland. 

Twee jaar later verklaart Theodorus van Oudenhoven, slachter te Oirschot, schul-
dig te zijn aan Mozes een bedrag van f 200,-. Onderpand is een hypotheek op F 
976; 0.31.80 ha. 

Tussen 1851 en 1860 is er regelmatig discussie in de Oirschotse gemeenschap en 
dus ook in B en W over gemeentelijke opcenten op de belasting op de slacht. Ook 
Mozes Groenewoud, als belanghebbende, is actief. Op 12 december 1852 ver-
zoekt hij B en W artikel 246 van de gemeentewet van toepassing te verklaren om 
daarmee de opcenten op de slacht te doen ophouden. Een paar weken later doet 
G.G. Princée hetzelfde verzoek. 
Het probleem wordt door B en W gedelegeerd aan een commissie. Op 24 septem-
ber 1853 brengt deze commissie advies uit, waarna het college het besluit neemt 
de opcenten te handhaven. Gedeputeerde Staten zullen van het besluit op de hoog-
te worden gebracht.50  
Twee jaar later komt de kwestie opnieuw aan de orde; nu ondersteund met ver-
zoeken van de gemeente Vught, Schijndel, Eindhoven en Boxtel. Op 26 november 
1855 besluiten B en W geen gevolg te geven aan de verzoeken. In 1859 wordt nog-
maals besloten, dat er geen einde komt aan de heffing van opcenten.51  

Bij de raadpleging van de volkstellingbiljetten van 1869 ben ik het biljet tegenge-
komen dat Mozes in dat jaar invult. Op dat moment, eind 1869, woont Mozes met 
zijn vrouw en hun zes kinderen aan de Molenstraat, nu nummer 8. Verder wonen 
bij hem in huis de keukenmeid Regina Sanders en een schoolleerling Jakobus 
Koppens. 
Zijn zus, Clara Groenewoud, die bij hem inwoonde, is in datzelfde jaar overleden. 
Op 14 juli wordt in opdracht van Mozes het meubilair verkocht van 'het huis 
bewoond geweest door Clara Groenewoud'. De opbrengst bedraagt f 37,85. 
Ik vermeld nog een laatste financiële activiteit van Mozes in Oirschot. Lucretia 
van Dorp de Groot, weduwe van de eerder genoemde Jan Sangen, verkoopt in 
1872 aan Mozes twee huizen, schuur en erven, kadastraal bekend F 801, 804 en 
805, totaal oppervlak 815 m2. Hij betaalt daarvoor f 500,-. Deze percelen liggen 
aan wat nu Molenstraat is; vanuit het centrum vlak voor bistro Le Bon.52  

Op 24 februari 1879 is er sprake van het faillissement van Mozes Groenewoud, 
koopman in Oirschot. Notarieel wordt de verkoop van zijn goederen vastgelegd. 
De curator is Arnold Cornelis Maria Leesberg uit 's-Hertogenbosch. In de akte is 
sprake van tien kopen, die ik hieronder beknopt weergeef: 
- de eerste koop bestaat uit een huis met tuin, gelegen achter de protestantse kerk 

(nu Molenstraat 8; F 821) 
de tweede koop is een tuin in het Steenenstraatje (F 884; 0.07.20 ha) 
Deze twee kopen heeft Mozes in maart 1839 verkregen van Levi Philip Levis. 
Nu gaan ze voor ƒ 2615,- over in handen van Jan Cornelis Smulders. 
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6.3. Philip Levi Levis (kleinzoon van Sebilla Davids Roost 5.5) 

Hij wordt als eerste kind van Levi Philip Levis en Sara Roost geboren op 19 mei 
1813 in Oirschot. In de patentregisters valt op dat hij naast de traditionele joodse 
beroepen ook leerlooier is. In 1839 heeft hij 5 kuipen en 3 knechten. Zijn bedrijf 
is gevestigd in het ouderlijk huis, Molenstraat 8. Hij blijft het vak van leerlooier 
uitoefenen tot zijn dood in 1846. Dat de zaken niet slecht gaan blijkt uit het aan-
tal kuipen in die jaren (zes stuks) en uit het aantal knechten dat hij in dienst heeft. 
In 1845 zijn er dat zelfs meer dan zes. 

Ook uit de omslagen voor de personele belastingen blijkt een zekere welstand. 
Vanaf 1831 variëren de bedragen tussen f 9,- en f 14,-. Ter vergelijking: de hoog-
ste aanslag is in deze periode f 44,-. 

6.4. Samuel Roost kleinzoon van Abraham David Roost 5.2) 

Op 12 februari 1802 wordt Samuel in Oirschot geboren als zoon van Nathan 
Abraham Roost en Judith Benjamin Abrahams. Zijn vader is vleeshouwer en ver-
koper van oude kleren. Het gezin woont op Kerkhof. 
Zijn broers en zussen, acht in getal, laat ik in dit artikel onbesproken. 
Ik heb in de Oirschotse archieven geen huwelijksdatum en/of echtgenote gevon-
den; dus ga ik er vanuit dat er in Oirschot geen huwelijk heeft plaatsgevonden. 
Eerste sporen van activiteiten zijn in de notariële archieven aanwezig vanaf 1834. 
In dat jaar koopt hij van Jacomijna Schellekens een huis, schuur en erf.56  Prijs f 
250,-. Enkele maanden eerder, in juni, koopt hij van Hendrik Verhoeven voor f 
500,- G 1164 en 1165, ruim een hectare in Boterwijkse akkers. Op 24 december 
1839 is er een schuldbekentenis van Samuel aan.  Ludovicus Wouters van f 750,-
, waarvoor de hiervoor genoemde bezittingen als onderpand dienen. 
Een paar jaar later, in 1842 gaan de bezittingen die Samuel in onderpand gaf, over 
naar Ludovicus Wouters, bouwman in Vessem, voor f 1300,-. 
Op 18 oktober 1842 verkoopt Samuel zijn meubelen voor f 170,60. 

7. DE FAMILIE DOCTERS 

7.1. Hartog Docters 

In tegenstelling tot de tot nu toe besproken joodse families in Oirschot zijn met 
betrekking tot de familie Docters geen aanwijzingen te vinden voor historische 
verwantschapsbanden met Oirschot. De bevolkingsregisters leveren daarvoor geen 
feiten. Ook in de burgerlijke stand zijn geen familiale banden te vinden. Zo laat 
Hartog Docters zich als getuige bij het overlijden van Nathan Roost in 1827 vriend 
noemen. De andere getuige, Levi Philip Levies, laat zich ook als zodanig vermelden. 
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In de archieven is heel weinig terug te vinden over financiële transacties van 
Hartog. Uit het kadastrale register van 1832 is duidelijk dat in zijn bezit zijn: F 
852 huis, schuur en erf 0.01.40 ha en F 853 tuin 0.01.95 ha. Met behulp van de 
kadastrale kaart zijn beide secties terug te vinden in de Rijkesluisstraat tegenover 
de huidige Dr. van Wamelstraat. Deze bezittingen verkoopt Hartog op 24 juli 1851 
aan zijn zoon Isaac voor f 800,-. 

Uit de volkstelling van 1849 blijkt overigens dat zoon Isaac met zijn vrouw Antje 
inwoont bij Hartog. Verder wonen in dat huis in dat jaar Aaltje Lewieson (in 1833 
geboren in 's-Hertogenbosch) en Chonet Docters (in 1829 geboren in Oirschot). 
Van deze laatste twee personen heb ik geen verdere gegevens gezocht. 

Samen met Levi Philip Levies staat Hartog Docters aan de wieg van de synagoge. 
Op 12 januari 1841 kopen zij in het bijzijn van de getuigen Adriaan van 
Griendsven, zadelmaker, en Cornelis Verhoeven, grutter: een huis en erf F 1912; 
een huis, schuur en erf F 1913 en een tuin F 1914. De verkoper is Peter van 
Oudenhoven. De koopprijs bedraagt f 1220,-. 

Het lijkt erop dat zowel Hartog Docters als Levi Philip Levis een zeker politiek 
aanzien hebben in Oirschot, want op 25 juli 1842 komt in B en W een brief aan de 
orde mede ondertekend door de twee genoemden. Samen met predikant Bloemen 
en andere invloedrijke Oirschottenaren houden zij een pleidooi voor een snelle 
afwikkeling van de scheiding tussen Oirschot en Best.58  

Uit de patentregisters blijkt dat Hartog trouw blijft aan zijn stiel als slachter. Naast 
dat beroep heeft hij af en toe een patent als oude kleerkoper en als marktkoopman. 
De eerste patenten heb ik gevonden in 1817; de laatste in 1845. 
De registers op de personele omslag geven een beeld over zijn inkomenspositie 
van 1824 tot en met 1850. Hartog wordt in de eerste jaren als volgt aangeslagen: 
volgens 'elementen op de Personele belasting': huurwaarde 30 à 35 gulden; deu-
ren en vensters 4 á 5; haardsteden 2; waarde meubilair 90 à 180. 
Vanaf 1831 varieert de personele omslag tussen zeven en twaalf gulden. De hoogst 
aangeslagen persoon in Oirschot in die jaren is dokter Guljé; hij betaalt tussen de 
40 en 50 gulden. 

Op 11 september 1852 sterft Hartog Izak. Hij is dan al lang de weduwnaar van 
Schoontje Benjamin Walch. Schoontje stierf 39 jaar oud in 1815. Nathan Roost en 
Jacob Wolf, geburen, doen de aangifte. In de overlijdensakte lees ik de naam van 
haar vader Benjamin Walch en haar moeder Theresia Salomons. 
Ook wil ik nog vermelden de vroege dood van Sara, het dochtertje van Hartog en 
Schoontje. Het kind overlijdt zes maanden oud op 9 november 1810. Volgens het 
al eerder genoemde begraafboek zou zij op dezelfde datum begraven zijn op de 
joodse begraafplaats te Oirschot. 

7.2. Izak Docters 

Izak is een zoon van Hartog Izak Docters en Schoontje Benjamin Wallich. Hij is 

Hartog Isac Docters is op 17 april 1777 te Amsterdam geboren. Of hij rechtstreeks 
van daar naar Oirschot is gekomen is niet gebleken. Op 20 november 1803 trouwt 
hij met Schoontje Benjamin Wallich, die afkomstig is uit Boxte1.57  
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te Oirschot geboren op 23 december 1807. Hij trouwt met Antje Lewieson, die te 
Bergen op Zoom is geboren. Dit echtpaar krijgt zeven kinderen. 

In 1851 koopt Izak van zijn vader huis, schuur enz. F 852 en 853 voor f 800,-. 
Evenals zijn vader is hij vleeshouwer. Hij probeert het ook als leerlooier; in 1840 
heeft hij een patent voor 4 kuipen en 3 knechts. 
Uit de kohieren van de directe belastingen en kohieren van de hoofdelijke omslag 
ontstaat tussen 1840 en 1855 een beeld van een jaarlijks inkomen dat zeer wisse-
lend is. In 1868 is dat inkomen met een belasting van een gulden erg laag; 1883 
springt eruit met vijf gulden. 
In juli 1886 vertrekt de familie naar Boxtel. 

8. DE FAMILIE DE GROOT 

8.1. Andries de Groot 

Op 13 februari 1850 trouwt Andries de Groot, die geboren is op 22 november 
1824 in Bladel, met Sophia Falk, geboren op 16 augustus 1823 in Roermond. Hun 
huwelijk vindt plaats in Oirschot. Een maand eerder is Andries vanuit Lith naar 
Oirschot gekomen. 
Verwantschap met de 'stamvader' David Abrahams heb ik niet kunnen vinden. 
Dus een interessante vraag is: waarom vestigde Andries de Groot zich in Oirschot? 
De kinderen van Andries en Sophia, zes in getal, zien in Oirschot het levenslicht. 
De oudste zoon Lazarus gaat in 1888 naar Boxtel. De jongste dochter Rosa ver-
laat Oirschot in 1902 en gaat naar Amsterdam. 

Veel sporen van bedrijvigheid van Andries in Oirschot heb ik niet kunnen vinden. 
De eerste gegevens zijn er in de kohieren van de hoofdelijke omslag. Ik geef enke-
le steekproeven: 

1868 f 0,50 
1883 f 4,50 
1885 f 7,00 
1887 f 6,00 
1905 f 7,00 

De hoofdelijke omslag komt in 1905 tot stand door een belasting van 1% van de 
belastbare som. Dit bedrag komt tot stand door van het geschat inkomen kosten 
van noodzakelijk levensonderhoud af te trekken. Voor een gezinshoofd is dat f 
300; voor alleenstaanden f 150,- en voor ieder kind beneden 15 jaar f 25,-. 
Op 17 januari 1881 worden bezittingen van Jan Nicolaas Gotlieb SOhngen, kost-
schoolhouder te Oirschot, publiekelijk geveild. Francis Cornelis van Heck, goud-
smid in Oirschot, koopt voor Andries de Groot een herenhuis voor f 3655,-.59  (nu 
Molenstraat 15) 
Twee maanden later wordt notarieel een schuldbekentenis vastgelegd van f 2000,-
van Andries de Groot. Onderpand is bovengenoemd herenhuis. De schuldeiser is 
Jan Nicolaas Gotlieb Sangen. 
In 1885 maken Andries en Sophia hun testament. Zij benoemen elkaar als erfge- 

75 

naam en leggen wederzijds vruchtgebruik van hun bezittingen vast.6° 
Jan Laurens de Kroon, bierbrouwer te Oirschot, koopt op 13 november 1901 van 
Andries de Groot, veehandelaar, een herenhuis met bijgebouwen voor f 3080,-. (F 
2647; 0.04.82 ha). 
Een half jaar later laat Andries de inboedel van zijn woning veilen. De opbrengst 
is f 322,30. 
Op 1 mei 1902 vertrekt Andries met zijn vrouw en de kinderen Joseph en Rosa 
naar Amsterdam. In 1903 keren zij terug naar Oirschot en gaan zij wonen op A35. 

Op 19 september 1906 overlijdt de heer A. de Groot op 82-jarige leeftijd. Het 
Nieuw Israëlitische Weekblad van 1906 besteedt in nummer 16 aandacht aan zijn 
begrafenis. Hij wordt geprezen voor zijn verdiensten voor de heilige godsdienst, 
als kerkbestuurder en sociaal voelend mens. Op de begraafplaats voert de eer-
waarde heer Van Ham uit Eindhoven het woord namens de familie. Ook de bur-
gemeester van Oirschot is aanwezig. 
Kort daarna verkopen Sophie en haar kinderen Sientje, Joseph, Rosa, Benjamin en 
Johanna de rest van de inboedel. 

9. DE SYNAGOGE (1840-1914) 

Als een Joodse gemeenschap tien of meer personen van het mannelijk geslacht telt 
die ouder zijn dan dertien jaar, dan kunnen synagogediensten gehouden worden. 
Is geen synagoge aanwezig dan gebeurt dat meestal bij iemand aan huis. Er is dan 
sprake van een huissynagoge. Als de joodse gemeente eenmaal draagkrachtig 
genoeg is en er is toestemming van de overheid (de Commissaris tot de Zaken der 
Israëlieten) dan wordt er een synagoge gesticht. 
Het lijkt erop dat er in 1816 in Oirschot een huissynagoge is, want op 22 april 
1816 schrijft Mozes Salomon Bloemendaal vanuit Eindhoven een brief aan de 
Nederlands-Israëlitische Gemeenschap van Oirschot61: (zie afbeelding 5) 

"De President van de Hoofdkerk te S Bosch heeft ons toegezonden aan 
de Ringkerk te Eindhoven om 't aan u lieden toe te zenden het navolgende. Lof 
voor zijne Koninglijke Hoogheid aan de Sabatdag en biddagen of sermoniedagen. 
Zonder twijfel zullen u lieden 't respecteren ten ordonantie van de notablen." 

De hoofdsynagoge in 's-Hertogenbosch bestaat sinds 1797. Bijkerken worden 
gesticht in Eindhoven (1810) en in Veghel (rond 1840). Zowel in Eindhoven als in 
Veghel worden in 1866 nieuwe synagogen gebouwd. 

In Oirschot beginnen de initiatieven voor de stichting van een synagoge officieel 
in 1840.62  
Op 23 december 1840 schrijft de Hoofd-Commissie tot de zaken der Israëlieten 
een brief aan het stedelijk bestuur van Oirschot. Uit deze brief blijkt dat er vanuit 
de Joodse gemeenschap in Oirschot een verzoek is gedaan om een synagoge te 
stichten. De Hoofd-Commissie vraagt om samenwerking met het gemeentebe-
stuur, omdat "ons uit droevige ondervinding gebleken (is), dat naauwelijks van 
zoodanig verlangen voldaan zijnde of er ontstonden twisten en wanorden (...)". 



Afbeelding 6. 
Synagoge Oirschot, Rijkesluisstraat [tweede pand aan de linkerzijde met de hoog door-
lopende ramen; het gebouw is in 1956 afgebroken] 
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3. Tot kerkmeester der vermelde Bijkerk te benoemen de Heeren Levie Philip 

Levies en Hartog Isac Docters, die onmiddellijk als zodanig in functie zullen 
treden 

4. Dat de kerkelijke omschrijving van vermelde Bijkerk zich zal bepalen tot alle 
plaatsen van het Kantongeregt van Oirschot ressorterende, onverminderd het 
bepaalde bij art. 3 van het algemeen Ringreglement (...)" 

Op 21 januari 1841 kopen de Israëlitische gemeente Oirschot/Eindhoven verte-
genwoordigd door de kerkmeester Hartog Docters en Levie Philip Levies de sec-
ties F 1912 tot en met F 1914 van Peter van Oudenhoven (in de huidige situatie is 
dat ter plaatse van Rijkesluisstraat 43). In 1842 wordt de kerk gesticht op F 1912 
en een gedeelte van F 1914. (zie afbeelding 2 en 6) 
Er worden pogingen ondernomen om financiële steun te krijgen voor de opbouw 
van de synagoge. In februari 1842 ontvangt de gemeente Oirschot een afwijzende 
beschikking op een verzoek van de kerkmeesters aan Zijne Excellentie den Heer 
Minister van Staat. 
Een jaar later richten G.B. Wallig en zijn echtgenote een verzoek aan de 
Parnassijns-administrateuren der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge in 
Den Haag. Het antwoord komt binnen bij het gemeentebestuur van Oirschot: tus-
senkomst van derden wordt niet geaccepteerd. 
Verder bladerend kom ik een brief tegen (2 juni 1846) van de Staatsraad-
Gouverneur van Noord-Brabant aan het bestuur van Oirschot: de Israëlitische 
gemeente krijgt een toelage van f 200,- die bedoeld is om schulden af te lossen 
die zijn ontstaan door de bouw van de synagoge. 
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Aan de gemeente wordt gevraagd om instemming voor de stichting van een syna-
goge en om een voordracht voor twee geschikte.kerkmeesters. Als dit is gebeurd, 
dan staat niets een synagoge in de weg. 
Een week later schrijft de gemeente Oirschot aan de Hoofd-Commissie tot de 
zaken der Israëlieten: "Onder de israelieten in onze gemeente is steeds beste eens-
gezindheid. Als kerkmeesters worden voorgedragen Levie Philip Levies en Hartog 
Isac Docters "beiden van een gepaste ouderdom en zoo wij verneemen het meest 
gegold." 
Weer een week later (8 januari 1841) is er de beschikking van de Hoofd-
Commissie aan het gemeentebestuur van Oirschot: 
"Beschikking op request van H. Docters en de zijnen te Oirschot verlangende dat 
een israëlitische bijkerk binnen de stad Oirschot moge worde gevestigd; 
gezien de gunstige gevoelens van het stedelijk bestuur aldaar met en benevens de 
voordragt der personen tot kerkmeester; 
gelet op het advies van de hoofdsynagoge te 's-Hertogenbosch; 
gelet dat de adressanten de middelen bezitten om eenen geregelden kerkgang of 
eeredienst te kunnen volbrengen en zich genegen betoonen alle kosten daarop 
loopende te bekostigen; 
heeft bepaald: 
1. Dat te Oirschot zal zijn gevestigd eene bijkerk, ressorterende onder de 

Ringsynagoge te Eindhoven, synagogaal ressort van 's-Hertogenbosch 
2. Dat de gemeente overeenkomstig de bepalingen omtrent Bijkerken in het alge-

meen ringreglement vervat zal worden beheerd 

Hoe het tot 1875 gaat met de synagoge in Oirschot is niet bekend. Opvallend is 
wel een actie van een Oirschotse dominee. 

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad nr. 28 (1866) meldt een probleem m.b.t. 
de Israëlitische gemeente te St.-Oedenrode en Schijndel. Deze gemeente 
die haar godsdienstoefeningen sinds 1842 houdt in St.-Oedenrode in het 
huis van kerkopziener J. Saxen heeft plaatsgebrek door een toename van 
het aantal zielen. Ze roept de hulp in van "den zeer verdraagzamen en 
humanen leeraar der hervormde gemeente te Oirschot". 
Deze predikant, M.L. van Oosterzee, gaat naar Den Haag en weet daar een 
subsidie van f 600,- van het rijk te verkrijgen. Daarmee verzamelt hij nog 
eens f 700,-. Deze benadering doet Oosterzee met een brief in het Frans. 
De redactie van het NIW drukt een vertaling af. 
In 1866 wordt samen met joden uit Schijndel een nieuwe synagoge in 
gebruik genomen aan de Dijk. In 1906 adviseert de Commissaris tot de 
Zaken der Israëlieten om de zelfstandige kerkgemeenschap van St.-
Oedenrode op te heffen. 

In 1875 is er een frequente briefwisseling63  tussen burgemeester en wethouders 
van Oirschot en de Commissaris des Konings in 's-Hertogenbosch. Uit de brieven 
die B. en W. versturen blijkt dat er sprake is van nodige herstelwerkzaamheden aan 
het kerkgebouw. De architect van de gemeente brengt in juli van dat jaar de werk-
zaamheden die nodig zijn in kaart. Ook maakt hij een begroting. Blijkbaar wil de 
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Commissaris des Konings een andere expertise; en een paar maanden later ver-
klaart het Israëlitisch Kerkbestuur zich bereid een begroting van werkzaamheden 
en kosten te laten maken door de heer Ouwerkerk in Eindhoven. 
Het lijkt er op dat het kerkbestuur op eerdere plannen terugkomt, want op 17 sep-
tember 1875 gaat er opnieuw een brief naar de commissaris met de mededeling 
dat het Israëlitisch Kerkbestuur bij nader inzien bereid is te accepteren dat de com-
missaris een deskundige aanwijst om een volledig bestek plus begroting van kos-
ten van het kerkgebouw te maken. 
In september 1875 stuurt de Commissaris des Koning een brief aan Burgemeester 
en Wethouders van Oirschot. De commissaris maakt geen bezwaar tegen een rijks-
subsidie, maar een voorstel daartoe dient gericht te worden aan de Koning. Daarbij 
zal gekeken worden of het kerkbestuur erin geslaagd is vrijwillige bijdragen te 
vergaren. Een bedrag van f 300,- wordt in het vooruitzicht gesteld. B en W wor-
den tenslotte verzocht een en ander aan het kerkbestuur mee te delen. 
Een maand later (26 oktober 1875) schrijven B en W dat de joodse gemeenschap 
pogingen zal ondernemen om door vrijwillige bijdragen de ontbrekende gelden 
bijeen te brengen die nodig zijn voor het herstel van het kerkgebouw. Tot op het 
moment van het schrijven van de brief is er nog geen geld binnen, maar het be-
stuur houdt hoop. Verder verklaart het bestuur zich bereid om, als er een rijkssubsidie 
komt van f 300,-, de herstellingen volgens bestek en begroting uit te laten voeren. 
Het kerkbestuur had kort daarvoor gereageerd met de mededeling dat er pogingen 
worden ondernomen om door vrijwillige bijdragen de ontbrekende gelden bij 
elkaar te brengen om het kerkgebouw te herstellen. 
Een jaar later, op 31 augustus 1876, bericht de Commissaris des Konings aan B en 
W van Oirschot dat er f 300,- beschikbaar komt ten behoeve van de Israëlitische 
gemeente te Oirschot. 
In januari 1878 worden B en W gemaand om het kerkbestuur rekening en verant-
woording te laten afleggen over het verloop van het herstelwerk aan de synagoge. 
Twee maanden later schrijft de commissaris opnieuw een brief aan B en W. De 
rekeningen en verantwoordingen van de Israëlitische gemeente worden terugge-
stuurd met het verzoek deze terug te geven aan het kerkbestuur. 
Op de avond van het Joodse Nieuwjaar in september 1905 is de synagoge het laatst 
gebruikt ten behoeve van de "doop" van Sophia Meijer. Daarna is het pand deel 
gaan uitmaken van de slagerij van Barend Meijer.64  
In 1914 verkopen Jozef de Leer en Meijer Staal resp. als voorzitter en secretaris 
van de kerkeraad der Nederlands Israëlitische Gemeente Eindhoven en Joseph de 
Groot en Barend Abraham Meijer namens de Israëlitische Gemeente Oirschot 
kerk en hof voor f 275,- aan B.A. Meijer. In de verkoopakte verklaren Joseph de 
Groot en Barend Abraham Meijer dat op een vergadering van 17 december 1912 
de Nederlands Israëlitische Gemeente van Oirschot is ontbonden.65  

10. DE JOODSE BEGRAAFPLAATS 

Volgens Verslagen van de Permanente Commissie van het Nederlandsch-
Israëlitisch Kerkgenootschap over 1908-1913 dateert de oudste steen op de 
begraafplaats van 1814. Van de momenteel nog aanwezige zerken is de oudste uit 

1845. Op een koperen plaatje op de poort van het kerkhof staat 1800 vermeld als 
eerste begraafdatum. 

Op de kadastrale kaart van 1832, getekend door de landmeter van de eerste klas-
se J.A. Knaap, staat de joodse begraafplaats getekend in de sectie F 1128. De 
oppervlakte bedraagt 940 m2. In 1856 verandert het sectienummer in F 2153 en is 
er sprake van een oppervlaktevergroting tot 2508 m2. 
Burgemeester en Wethouders van Oirschot schrijven op 6 juli 1869 een brief aan 
Gedeputeerde Statenbh als reactie op de circulaire van 11 juni 1869 G 54. In deze 
brief wordt gemeld dat er in Oirschot geen algemene begraafplaats is, maar dat er 
drie begraafplaatsen zijn voor de drie aanwezige kerkelijke gezindten. Omdat er 
in Oirschot geen personen wonen die geen lid zijn van een van deze drie gezind-
ten is er geen algemene begraafplaats. De drie begraafplaatsen worden omschre-
ven. Ik lees: "De Israëlitische begraafplaats is gesloten door eene poort van ras-
terwerk ter hoogte van 1,5 meter, omgeven door eenen wal digt bezet zijnde met 
meer dan 2 meter hooge mastenbomen waaromheen een sloot." Met deze 
omschrijving voldoet deze begraafplaats aan de bepaling van artikel 45 van de cir-
culaire van 11 juni 1869. 

Burgemeester en Wethouders blijven de jaren daarop regelmatig rapporteren over 
de toestand van de gemeentelijke begraafplaatsen. 
In 1915 is de Nederlands Israëlitische Gemeente in Eindhoven in het bezit van het 
joodse kerkhof (F 2153) en van een perceel heide en dennenbos (F 2152). De tota-
le perceelsgrootte bedraagt 5808 m2. 
Onder een ander kadastraal nummer, F 3919, worden in 1947 F 2152 en F 2153 
bezit van de gemeente Oirschot. De totale oppervlakte is dan na hermeting 6120 m2. 
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In de vergadering van B en W van Oirschot van 7 oktober 1947 komt een voorstel 
van de Israëlitische gemeente in Eindhoven aan de orde. De Israëlitische gemeen-
te wil aan de gemeente Oirschot gratis 2340 m2  grond afstaan. Van de gemeente 
Oirschot wordt verwacht dat deze (in ruil daarvoor) de begraafplaats gratis onder-
houdt. Besluit: de gemeente is bereid de 2340 m2  te kopen voor een bedrag van 3 
cent per m2  plus f 150,- als vergoeding voor de houtopstand. Het onderhoud van 
de begraafplaats kan de gemeente niet op zich nemen. 
De sectie F 3919 wordt in 1963 verdeeld in twee secties, namelijk F 4773 en F 
4774. 

Op de joodse begraafplaats in Oirschot staan nog steeds acht grafzerken. Het 
Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een grafsteendocumentatie in haar 
archief van diverse begraafplaatsen in Nederland.67  Deze documentatie bevat een 
opsomming en vertaling van de grafschriften. 
Op de Oirschotse begraafplaats zijn op de bestaande zerken de volgende namen te 
lezen: 

1. Isaac Docters 	overl. 15 december 1893 
2. Mozes Josua 	overl. 10 juni 1846 
3. Levie Philip Levies 	overl. 30 december 1845 
4. Daniel de Winter 	overl. 20 februari 1905 
5. Hartog Docters 	overl. 21 augustus 1898 
6. Jeanette Docters 	overl. 14 juni 1884 
7. Roos Koppens 	overl. 18 mei 1868 
8. Sara Roost 	 overl. 17 december 1853  
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vanuit Zaltbommel op 29 april 1854 bij David Hartog; 16 juni 1857 terug 
naar Zaltbommel 

Eliazer Ruben Rubens, geboren in Amsterdam (1832), 
komt op 1 augustus 1855 vanuit Udenhout naar Oirschot en neemt zijn 
intrek bij Mozes Groenewoud; vertrekt op 13 december 1856 

Abraham Joseph Transport, geboren in Amsterdam (1839), 
is gelijktijdig met Eliazer in dienst en woonachtig bij Mozes vanaf 3 juni 
1856; gaat 19 juli 1858 terug naar Amsterdam 

Isak Hildesheim, geboren in Gorinchem (1835), 
hij vestigt zich op 13 aug. 1857 bij David Hartog; vertrekt op 23 septem- 
ber 1859 naar Oosterhout 

Meijer Klein, geboren te Amersfoort (1844), 
komt 3 februari 1862 bij Mozes Groenewoud wonen; gaat twee maanden 
later weer terug naar Amersfoort 

Liepman Boas, geboren Amsterdam (1834), 
volgt op 28 mei 1862 Meijer op bij Mozes Groenewoud; geen vertrekda- 
tum bekend 

Isaak Polak, geboren te Rotterdam (1838), 
op 21 augustus 1863 uit Schiedam in dienst bij Mozes Groenewoud; gaat 
30 april 1964 naar Gorinchem 

Samuel Abraham Lombard, geboren in Amersfoort (1839), 
komt 4 mei 1866 uit Eindhoven naar Mozes Groenewoud; vertrekt een jaar 
later naar Uden 

12. EMANCIPATIE 
11. JOODSE SCHOOLMEESTERS 

J. Bader, bekend van publicaties over het Joodse leven in Brabant, was zo vrien-
delijk mij kopieën toe te sturen van een aantal advertenties uit het Weekblad voor 
Israëlieten. In deze advertenties, gedateerd tussen 1856 en 1859, doen David 
Hartog en Mozes Groenewoud oproepen voor een huisonderwijzer. Ik heb uit de 
bevolkingsregisters de in Oirschot geregistreerde joodse huisonderwijzers opge-
spoord. 

Onderzoek in de staten van schoolgaande kinderen en de door hun ouders betaald 
schoolgeld leerde, dat de reguliere Oirschotse scholen ook bezocht werden door 
kinderen van Joodse ouders. 

Hieronder een lijst van joodse onderwijzers en andere bekende gegevens, in chro-
nologische volgorde van hun verblijf hier. 
Isaac Meijer Bath, geboren in Schwerens in Polen, 

woont op 31 december 1839 in bij Alexander de Roos (vlgnr. 319); vertrekt 
15 april 1842 naar Sprang 
keert op 3 juni 1844 weer terug in Oirschot op het zelfde adres; vertrekt op 
26 februari 1845 naar Stratum 

Maquel (Machiel) van Blijdenstein, geboren Zaltbommel (1833), 

Op 2 september 1796 vaardigt de Nationale Vergadering het decreet uit "over de 
gelijkstaat der Joodschen met alle andere burgers." Hiermee hoopt de Nationale 
Vergadering te bereiken dat de joden staatsburgers worden en zich alleen op reli-
gieus gebied van andere burgers onderscheiden. Het gevolg van dit decreet is dat 
de joodse gemeenschap eigen identiteit op bepaalde gebieden moet opgeven en 
zich moet aanpassen aan de Nederlandse samenleving. 

Het lijkt me goed om in het kader van deze paragraaf even stil te staan bij een arti-
kel van A.H. Huussen jr.68  In deze studie wordt aandacht besteed aan een publi-
katie van H. Daalder en aan een artikel van J. Michman. Daalder komt onder ande-
re tot de conclusie dat "de joden beslist ondervertegenwoordigd waren in vele 
openbare ambten. Ook in de vrije beroepen en in de kringen van handel en bank-
wezen bestonden evidente barrières tegen joden". 
Over Michman schrijft Huussen: "Er zou een bepaalde legende bestaan, als zou-
den de emancipatie en integratie der Joden in ons land sinds 1796 soepeler en snel-
ler tot stand zijn gekomen dan elders in Europa dankzij een hier ter lande reeds 
bestaande welwillende houding tegenover de joden." Verder schrijft Huussen dat 
Michman duidelijk maakt dat het emancipatiedecreet niet te danken was aan de 
welwillendheid van de volksvertegenwoordiging, maar tot stand kwam onder 
Franse diplomatieke druk. De conclusie van Michman is dat joden werden gedis- 
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crimineerd ondanks dat decreet. 
Het emancipatiedecreet van 1796 zou een proces op gang moeten brengen binnen 
de joodse gemeenschap om te komen tot gelijke burgerrechten, gelijke economi-
sche posities en sociaal-culturele participatie binnen Nederland. Dat betekent niet, 
dat de joodse bevolkingsgroep assimileert of integreert in de gemeenschap waar-
van ze deel uitmaakt; er blijft ruimte voor behoud van eigen indentiteit. 

Ik wil ingaan op twee aspecten van emancipatie namelijk 
- politieke emancipatie (gelijke burgerrechten) 
- economische emancipatie 

Prinsen-Afman trekt in haar artikel69  de conclusie dat de sociaal-economische 
positie van de joden in Brabant zeer lang achterbleef bij die van de niet-joden. 
Volgens haar is het proces van integratie en acceptatie ook in 1910 nog steeds niet 
voltooid. 

De joodse gemeente van Oirschot richt zich in augustus 1807 tot de landdrost met 
een rekest aan het gemeentebestuur om "week-, kermis- of hoegenaamde mark-
ten" niet meer te houden op Sabbath en andere joodse feestdagen." Schout-civiel 
A. Lemmens en schepen Van Baar delen na overleg aan de landdrost mee dat de 
jaarmarkt van de derde zaterdag in september verzet zal worden naar de vrijdag 
daarvoor. Ongeveer een jaar later gaat de markt naar donderdag. 
Bij koninklijk decreet was het intussen verboden om markten te houden op zater-
dag. De vergadering van schout en schepenen op 22 juni 1808 besluit de week-
markt te verplaatsen naar vrijdag, maar het blijft bij een papieren besluit. 
Als de koning een bezoek brengt aan 's-Hertogenbosch verneemt hij dat de 
Oirschotse weekmarkt nog steeds op zaterdag wordt gehouden. Door zijn rechtst-
reekse bemoeienis komt daar in 1809 een einde .aan. 

Een ander voorbeeld van politieke emancipatie heb ik gevonden in de uitgaande 
brieven van B en W71. Op 13 september 1870 worden G. Meijers en Samuel 
Groenewoudt voorgedragen als sergeant voor de schutterij aan Geduputeerde 
Staten. Al eerder, in 1830, vind ik in de verslagen van de burgemeester en asses-
soren Samuel Roost vermeld als brandwacht. 

12.1. Economische situatie 

Rond de eeuwwisseling van achttiende naar negentiende eeuw ziet de economi-
sche situatie van Oirschot er als volgt uit: 
In de vergadering van donderdag 31 maart 1791 leest de secretaris zijn concept-
antwoorden voor op vragen van de Leen- en Tolkamer.72  Ik citeer: 

"Oirschot, de hoofdplaats van Kempenland ligt 4 uuren ten zuijde van de 
stad s'Bos en 8 uuren ten ooste van Breda. T'is geen plaats van commer-
cie. T' legt op de route van s'Bos naar Luyk en er plagt een important tran-
sit te zijn, dan sedert dat er een straatweg op Luyk over Eindhoven begon-
nen is gelegt te worden, is 't zelve zeer veel verminderd, en zal zeekerlijk 
geheel weg zijn, zo dra de voorschr. straatweg geheel zal zijn voltooit 
wezen." 
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Op de vraag met betrekking tot het aantal brouwerijen antwoord de secretaris: 
"Oirschot heeft thans nog 5 bierbrouwerijen, waarvan er een sedert geruij-
men tijd door neringloosheid heeft stilgestaan." 

En verder: 
"Oirschot heeft thans maar een fabriek te weten de klompenmakerij waar-
bij nog een hoedefabriek kan gevoegd worden. De verdere nering bestaat 
uit landbouw en 'voorts al dat gene 't welk de behoeftens der ingezetenen 
tot hun bestaan vorderen. Er zijn 9 tappers en herbergiers, en 11 tappers (in 
't geheel 20)." 

Over de hoedanigheid van de landbouwgronden staat geschreven: 
"t Land onderscheide wordende, in best, middelbaar en slegt, moet men 
zo van teul- als weiland onder Oirschot zeggen, dat er geen één voet best 
land is, dat het alles in zijnen aart slegt is, edog dat er thans een merkelijk 
gedeelte is, 't welk door bemesting en cultuur den naam van middelbaar 
land verdient." 

De joden die aan het begin van de negentiende eeuw in Brabant woonden, zoch-
ten hun bestaan in 'hak-pak-zak'. Met andere woorden: slachten, de handel in 
oude kleren en venten en kramen vormden de belangrijkste middelen van bestaan. 
In Oirschot is in de patentregisters nauwkeurig na te gaan hoe de joden in hun 
levensonderhoud voorzagen. Patentregisters zijn een Franse vinding en zij zijn 
gerelateerd aan de afschaffing van de gilden. Bij de introductie van het patentrecht 
als een vorm van belasting werden (ook) economische activiteiten geregistreerd. 
Tegen betaling van een bepaald bedrag aan de staat (vroeger gilde) kreeg de bur-
ger het recht (patent) om een bepaalde economische activiteit uit te oefenen. 
Hier in Nederland werd het patentrecht ingevoerd in 1805. In de patentregisters 
zijn niet alle personen te vinden die economisch actief zijn, omdat er bij zeer lage 
inkomsten een systeem bestond van uitsluitingen of vrijstellingen. 

In het patentregister van 1815 treffen we de namen aan van Nathan Roost, Levie 
Levis, Meijer Mechiel Wallich en Hartog Izak Docters. De beroepen die zij uitoe-
fenen zijn respectievelijk vleeshouwer, slachter en oude kleerverkoper, slachter en 
oude kleerverkoper, vleeshouwer en oude kleerverkoper. Zij zijn alle vier inge-
deeld in de laagste of op een na laagste patentklasse. 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke personen heb ik regelmatig gegevens ver-
meld uit de patentregisters. Duidelijk is daaruit geworden dat de beroepen die uit-
geoefend werden in 1815 nauwelijks verschillen van die van het einde van de 
negentiende eeuw. Al eerder heb ik even stilgestaan bij de leerlooiers in de jood-
se gemeenschap. 
Ook de registers van de personele omslag geven een beeld van de economische 
ontwikkelingen/emancipatie. In 1821 betaalt de rijkste inwoner van de herdgang 
Kerkhof twintig gulden; de laagste aanslag is 75 cent. Nathan Roost en Hartog 
Docters betalen f 0,75; Salomon Roost en Jacob Wolf f 2,50 en Levie Levis 
f 4,00. 
Tien jaar later is het beeld als volgt: de hoogste aanslag in Oirschot is dan f 50,-; 
de laagste een gulden. Binnen de joodse gemeenschap zie ik de volgende bedra-
gen: Hartog Docters 8 gulden; Salomon David Roost vijf; weduwe Natan Roost 
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12.4. Laatste bedrijvigheid 

In deze paragraaf wil ik wat laatste activiteiten van de joodse gemeenschap noe-
men aan het begin van deze eeuw. 
Op 17 april 1905 verkoopt Lazarus de Wit, slager en veehandelaar te Oirschot, zijn 
huis, slagerij en bijbehorende grond aan Josephus van Baar; F 2675; 0.03.58 ha. 
Hij krijgt voor zijn bezit dat ligt aan de Rijkesluisstraat f 1940,-. Een maand later 
laat Lazarus, schoonzoon van Isac Docters, zijn inboedel verkopen. Opbrengst is 
f 304,-. 
Sientje de Groot betaalt in dat jaar drie gulden personele omslag. Het zelfde 
bedrag geldt voor Barend Abraham Meijer; hij zal later na de opheffing van de 
synagoge en de Israëlitische gemeente waarnemend kerkbestuurder zijn. 
Andere namen die in dat jaar nog te vinden zijn in de bevolkingsregisters van 
Oirschot zijn onder andere Job de Groot. 

13. Slot/Conclusies 

Ik kom tot een aantal conclusies met betrekking tot de vragen die ik stelde bij de 
probleemstelling: 
- Het is niet zo dat Oisterwijk een uitzonderlijke positie innam op het gebied van 

de aanwezigheid van Joden vóór 1796. 
- Er is in Oirschot sprake van deelname van joodse inwoners aan (economische) 

activiteiten op plaatselijk niveau. 
- Voor mij is niet duidelijk geworden dat er veranderingen optraden na 1796. 
- Joodse inwoners waren gewoon inwoners van Oirschot. 
- Beleid met betrekking tot toelating/vestiging van Joodse mensen in Oirschot 

heb ik nauwelijks gevonden. 
- De Joodse aanwezigheid in Oirschot was geen aanleiding tot nieuwe econo-

mische impulsen/initiatieven. 
- Het komen, maar vooral gaan van Joden zou te verklaren kunnen zijn uit eco-

nomische factoren, zoals het einde van de inkwartieringen 1830-1839; de klad 
in de leerlooierijen rond 1875. 
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1. Tekst gebaseerd op de VPRO-radioserie Onvoltooid Verleden Tijd, aflevering genaamd 
Het spoor terug, de Mediene (oktober 1995). 

2. Overigens: mijn schoonmoeder kennen ze in Best als "Mart van Bert van Gradjes". 
3. Jan Brouwers, Geschiedenis van de Noordbrabantse mediene: Een interview met Jan 

Bader, in: Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 9. (1995) p. 22-24. 
4. J.M.P. van Oorschot, Eindhoven, een samenleving in verandering, deel 1, 1810-1920. 

- [Eindhoven, 1982], p. 297-298. 
5. DTB 32.22 
6. Gemeentearchief Oirschot 1821-1932 (voortaan GAO), inv.nrs. 927-928 
7. GAO, inv.nrs. 1064 en volgende. De vermelde volgnummers zijn een indicatie voor het 

huis, waarin genoemde personen wonen. Elk bevolkingsregister begint met nummer 1. 
Wanneer een zelfde gezin in een volgend bevolkingsregister een ander volgnummer 
heeft, kan dit verschillende oorzaken hebben; te weten ze zijn verhuisd; er zijn in tus-
sentijd huizen bijgebouwd of gesloopt; de route van de volksteller is gewijzigd. 

8. GAO, inv.nrs. 1040 en 1042 
9. Jaarboek 5674 (1913-1914); uitgave Centrale Organisatie voor de religieuze en more-

le verheffing der Joden in Nederland, p. 185. 
Afkortingen: N.I. = Nederlands Israëlitisch; P.I. = Portugees Israëlitisch; m = mannen; 
v = vrouwen. 

10. Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland; onder red. van J. 
Michman, H. Been, P. Michman; vert. uit het hebreeuws door R. Verhasselt. 
Amsterdam, 1992. p. 482. 

11. De terugval in de totale bevolking van Oirschot is een gevolg van de verzelfstandiging 
van Best in 1821. 

12. Oud administratief archief Oirschot (voortaan OAO), resolutieboek van 1736-1747 fol. 
53 De geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata zijn ontleend aan de bevolkingsregis-
ters ofwel de registers van de burgerlijke stand. 

13. Oud rechterlijk archief Oirschot (voortaan RAO) 271, protocol allerhande akten van 
1747-1750 fol. 130 

14. OAO, resolutieboek van 1747-1753 fol. 160 (24 februari 1751) 
15. OAO, resolutieboek van 1753-1762 fol. 37 (5 december 1754) 
16. RAO 249, schepenprotocol van 1755-1760, fol. 101vo 
17. RAO 273, protocol van allerhande akten 1755-1759, fol. 133vo (8 maart 1757) 
18. pag. 420-421. Zie ook Campinia V (1975/6) p. 44-46 Oirschottenaren uit de brand 

geholpen. 
19. Bedoeld is de publicatie in Campinia genoemd in noot 18 
20. RAO 250, schepenprotocol van 1760-1766 fol. 271vo (in de marge bij akte dd. 6 aug. 

1765) 
21. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 214vo, 246vo, 247, 275vo en 284vo 

(akten uit 1793) en RAO 278, protocol van allerhande akten 1790-1795, fol. 380vo en 
381 (16 resp. 24 december 1794) 

22. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 265vo 
23. Verpondingsboek Kerkhof III, fol. 167vo en RAO 253, schepenprotocol van -1780, fol. 

266 (transport van 6 september 1780) 
24. RAO 254, schepenprotocol van 1781-1788 fol. 309 
25. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 323 
26. GAO, inv.nr. 639-680 
27. GAO, inv.nrs. 584-589 (Tussen 1833 en 1837 komt de naam Salomon in de registers 

niet voor.) 



88 

28. Notarieel archief Oirschot, inv.nr. 5194 aktenr. 140 (17 aug.) 
29. NA Oirschot, inv.nr. 5199 akte nr.1022 (2 juni 1817), inv.nr. 5200 akte nr.1261 (13 juli 
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Gouden Seder- of Seiderschotel 
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Collectie Museum De Vier Quartieren, Oirschot 

http://inv.nr
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BIJLAGE 

JOODSE PERSONEN GEBOREN IN OIRSCHOT (1730 - 1915) 

[sak Hartog Docters 23 dec 1807 
z.v. Hartog Isac en Schoontje Benjamin Wallich 

15 dec 1893 in Boxtel 
in Oirschot begraven 
zerk op begraafplaats 
aanwezig 

13 juli 1886 

Jeanette (Chonet) Docters 30 mei 1849 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson 

Judie Hartog Docters 17 mei 1805 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje 
Benjamin Wallich 

13 jan 1866 14 juni 1884 
Leiden zerk op begraafplaats 

Oirschot aanwezig 

28 dec 1848 3 feb 1852 
Roermond Oirschot 

Naam Geboortejaar/ Eerste vertrek- 
-datum datum naar .... 

Sterfdatum 
evt. bijzonder-
heden 

Catharina Abrahams 22 febr 1797 (?) 
Wilnis (?) 

Judith Docters 10 mei 1851 10 juli 1851 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson Roermond 

Judith Docters 27 juli 1854 29 mrt 1885 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson Boxtel 

Marianne Docters 19 april 1814 2 jan 1837 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Schijndel 
Benjamin Wallich 

Hartog Goutsmits 1841 
z.v. Samuel Goutsmits en Bruine Leemans 

Hartog Groenewoud 2 mei 1847 21 sep 1874 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Londen 

Jacob Groenewoud 8 okt 1849 14 aug 1879 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog St.-Oedenrode 

Johanna Groenewoud 17 mrt 1852 29 mrt 1879 
d.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gorinchem 

Salomon Groenewoud 28 mei 1854 21 juni 1878 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gestel 

Samuel Groenewoud 3 mei 1845 15 jan 1862 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Hilvarenbeek 

Veronica Groenewoud 29 mrt 1856 29 mrt 1879 
d.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gorinchem 

Elisabeth Levi Groenewoud 27 mrt 1859 13 juni 1876 
d.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens Tilburg 

Jacob Levi Levis 2 nov 1856 13 juni 1876 
z.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens Tilburg 

Marianna Levi Groenewoud 3 aug 1855 
d.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens 

Sara Alexander 1781 

Abraham Davids 1741 
z.v. David Abrahams en ... 

Jacob Davids 
z.v. David Abrahams en ... 

1794 (?) 
Zoetermeer (?) 

Johanna Davids 
d.v.David Abrahms en ... 

2 nov 1769 
Vianen 

Sara Salomon Davids 1790 
d.v. Salomon David Roost en Clara Alexander 

Schoontje Davids 
d.v. David Abrahams en ... 
Sebille Davids 
d.v. David Abrahams en ... 

1740 

27 mei 1769 
's-Hertogenbosch 

Alexander Docters 6 juli 1859 
z.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

1 juni 1883 
Boxtel 

Allegonda Docters 16 nov 1850 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson 

23 mei 1864 
Leiden 

Blommetje Docters 13 dec 1812 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Benjamin Wallich 

27 dec 1812 in Oirschot 

Dientje Docters 5 juni 1810 13 jan. 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Benjamin Wallich 

1850 

Elisabeth Docters 10 mrt 1857 
d.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

27 nov 1871 
Boxtel 

Hartog Docters 17 feb 1852 
z.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

27 nov 1871 
Boxtel 

21 aug 1898 
zerk op begraafplaats 
Oirschot aanwezig 

24 jan 1857 in Oirschot 
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Isaac Isacq 1807 of 1808 
z.v. Hertog en Schoontje Benjamin 

Judi Isacq 1804 
d.v. Hertog en Schoontje Benjamin 

Sara Isak 1810 
d.v. Hartog en Schoontje Benjamin 

Abraham Jacobs 25 aug 1795 
(ouders niet bekend) 

Henriette Jacob Jozef 1836 
d.v. Jacob Josef en Helena van Leuven 

Abraham Levis 12 juni 1778 
z.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Clara Levis 8 juli 1820 
d.v. Levi Philip Levis en Sara Roost 

9 nov 1810 in Oirschot 
en aldaar begraven 

20 juni 1864 
Woensel 

Henrietta Roos 28 juni 1839 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Mechelina Roos 10 juni 1845 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Nathan Roos 19 sep 1832 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Rosa Roos 11 mrt 1835 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Samuel Roos 10 feb 1838 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Sara Roos 27 feb 1844 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Simon Roos 12 dec 1833 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

12 juni 1846 
Sluis 

12 juni 1846 
Sluis 

12 juni 1846 
Sluis 

12 juni 1846 
Sluis 

12 juni 1846 
Sluis 

12 juni 1846 
Sluis 

Johanna Levis 1768 
d.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Levi Levis 4 mei 1774 
z.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Philip Levis 19 mei 1813 
z.v. Levi Philip Levis en Sara Roost 

Levi Philips Levis 11 apr 1775 
z.v. Philip [Levis] en Sebilla David Roost 

Roos Levis 8 nov 1781 
d.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Babeth Meijer 18 mei 1907 
d.v. Barend Abraham en Rosa de Groot 

Sophia Meijer 29 sep 1905 
d.v. Barend Abraham en Rosa de Groot 

Machiel Oppenheym 7 mrt 1807 
z.v. Jacob en N.N. 

20 sep 1832 in Oirschot 

10 juni 1846 in Oirschot 

30 dec 1845 in Oirschot 

5 mrt 1929 
Veghel 

15 dec 1926 
Amsterdam 

Soesman Roos 23 mei 1842 12 juni 1846 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Willemijna Roos 8 mrt 1841 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Benedictus Roost 21 juni 1806 16 juni 1846 
z.v. Nathan Abraham en Judith Antwerpen 
Benjamin Welstants 

Benjamin Roost 10 juni 1806 16 juni 1846 
z.v. Nathan Abraham en Judith Antwerpen 
Benjamin Welstants 

Caat (Catharina) Roost 19 apr 1774 
d.v. Abraham David Roost en Sara Levie Samuels 

David Roost 10 sep 1795 
z.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Hanna Roost 10 apr 1797 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Abraham Roos 27 aug 1836 12 juni 1846 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Benjamin Roos 28 juni 1839 28 juni 1840 in Oirschot 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Judich Roost 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Marjan Roost 6 juni 1775 
d.v. Salomon David en Clara Alexander 

Marjan Roost 19 apr 1804 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

7 sep 1838 in Oirschot 

8 juni 1842 in Oirschot 

14 juni 1808 in Oirschot 
en aldaar begraven 

18 okt 1830 
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Nathan Roost 8 juni 1769 
z.v. Abraham David Roost en Sara Levie Samuels 

Roos Roost 28 mrt 1800 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Salomon David Roost 28 apr 1749 
z.v. David Abrahams en N.N. 

Samuel Roost 12 feb 1803 
z.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Sara Roost 22 mei 1783 
d.v. Salomon David Roost en Clara Alexander 

Sara Roost 4 mrt 1808 
d.v. Nathan Abraham Roost en Judith Benjamin Welstants 

Isidore de Wit 27 mei 1886 13 apr 1898 
d.v. Lazarus en Allegonda Docters Eindhoven 

2 nov 1827 in Oirschot 

9 feb 1839 in Oirschot 

17 dec 1853 in Oirschot 

* Zie ook G.J.A. Schampers De Joodse familie Hartog in Tongelre, Woensel, Eindhoven, in: 
De Brabantse Leeuw 45. (1996) nr. 4 
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