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De joodse begraafplaats 

van Eersel 

 
Dit pad leidt vanaf de Molenweg naar de joodse begraafplaats 

 

 
Nederland kent circa 230 joodse begraafplaatsen. Soms als onderdeel van 
een groter geheel zoals in Roermond, soms als grotere dodenakker zoals in 
Eindhoven en Geffen, maar vaak ook zijn het heel kleine, intieme 
begraafplaatsen. Eén daarvan is er te vinden in Eersel. 
 
Op verschillende plaatsen is er al het een en ander over dit onderwerp 
geschreven, echter vanuit verschillende invalshoeken of fragmentarisch. 
In deze publicatie staat de begraafplaats centraal en wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkelingen die zich rond dit thema hebben afgespeeld. 
 
 
Inleiding 
Een joodse begraafplaats is een voor de joden heilige plaats, waar zij hun 
doden begraven. Het Jodendom kent meerdere namen voor begraafplaats, 
waaronder: 
Bet Chajiem (huis van het leven) 
Bet Olam (huis van de wereld) 
Bet Kevarot (huis der graven) 
Beet Hakewarot (huis der graven) 
 
Joodse begraafplaatsen zijn vaak heel oude begraafplaatsen omdat ze 
volgens de joodse traditie niet mogen worden geruimd. Het lichaam is 
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geleend en mag niet worden verminkt. Na de dood keert de ziel terug naar 
de Schepper en het lichaam wordt weer aan de aarde toevertrouwd. 
 
In de eerste helft van de 16e eeuw kwamen er veel joden naar Nederland. 
Gewoonlijk worden ze in twee groepen verdeeld. De eerste groep kwam uit 
Spanje en Portugal. Zij worden wel Sefardische joden genoemd naar 
Sefarad, de Bijbelse naam voor Spanje. De tweede groep kwam uit Oost-
Europa en Duitsland en worden Asjkenazische joden genoemd. Deze 
vervolgden vonden in Nederland een nieuwe thuishaven, maar de tolerantie 
ging niet zo ver dat hen net als de autochtonen een graf in dorp of stad werd 
gegund.. 
Bovendien is volgens de joodse religieuze wetten een begraafplaats 
weliswaar gewijd, maar een lijk is onrein en binnen de grenzen van een dorp 
of stad is geen plaats voor iets dat onrein is. Vandaar dat joodse 
begraafplaatsen vaak, in ieder geval van oorsprong, niet in de bebouwde 
kom liggen.  
 
Het ‘jodenkerkhof’ van Eersel 
In een bosperceel tussen de Molenweg, bedrijventerrein Haagdoorn, de 
autosnelweg A-67 en de N-397, nabij ’t Stuivertje, ligt heel onopvallend een 
rechthoekig perceel dat door betonnen palen met draad is omgeven. Het 
maaiveld is enigszins verhoogd en om het perceel is nog een droge gracht of 
sloot te herkennen. De omheining heeft geen poort, de bodem is begroeid en 
er staan slechts enkele bomen. De aanblik doet het niet vermoeden, maar 
toch is dit een begraafplaats: de oude joodse begraafplaats van de Kempen. 
 
De begraafplaats dateert van het einde van de 18e eeuw en is slechts enkele 
decennia in gebruik geweest bij een groep joden die sinds het laatste kwart 
van de 18e eeuw in de Kempen, met name in de plaatsen Bladel, Reusel, 
Eersel, Bergeijk en Lommel1 woonachtig waren. 
 
Van een synagoge is in deze dorpen niets bekend. Vermoedelijk was de 
gemeenschap te klein om een eigen bedehuis te stichten en te onderhouden. 
De bijeenkomsten zullen bij een der leden aan huis zijn gehouden, zoals 
gebruikelijk bij de kleine gemeenten. 
 

 
1 Tot 1808 hoorde Lommel bij de meierij van ’s-Hertogenbosch, dus de Noordelijke 

Nederlanden. Bij het verdrag van Fontainebleau (1807) werd Lommel toegevoegd aan het 
Franse keizerrijk en ging Luijksgestel, dat van oudsher tot de Zuidelijke Nederlande 
behoorde, over naar het Koninkrijk Holland. 
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afbeelding 1 De begraafplaats 

 

 
afbeelding 2 De ligging vanuit de lucht (bron: Google Maps) 
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Schoolmeester Panken 
De bekende schoolmeester/heemkundige Petrus Norbertus Panken 
(1819 – 1904) schrijft drie keer iets over de joodse begraafplaats van Eersel 
in zijn dagboeken. 
In 1864 schrijft hij: 

Het is toevallig dat te Duizel, ook op kermis Donderdag het voorgaande 
jaar, het lijk van eenen te Bladel gestorven jood2 werd vervoerd, dat op 
het Israëlitisch kerkhof onder Eindhoven is begraven, werwarts sedert 
eenige jaren die natie in deze streek wonende, hunne dooden brengt, 
welke nog kort geleden algemeen de laatste rustplaats onder Eersel 
bekwamen, doch die daarvan meer afzien, dewijl die in den akker 
liggende begraafplaats geene omheining of vrijheid aanbiedt.3 
 
 

 
 

 
De joodse begraafplaats voor de renovatie van 2017 

 
2 Panken moet hier doelen op Emanuel de Groot + 7 oktober 1863 te Bladel 
3 De dagboeken van meester Panken 1858-1870, pag. 508 
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Panken is hiermee een belangrijke bron waar het gaat om het tijdstip waarop 
de begraving hier is opgehouden. Verderop in dit verhaal zal blijken dat 
ruimtegebrek als motief niet overtuigt, maar ook de inmiddels geslonken 
populatie kan een motief hebben gevormd. 
 
Hoewel de schoolmeester -naar later blijkt- de begraafplaats niet precies wist 
te liggen, weet hij niettemin te melden dat er geen afscheiding of omheining 
rond de begraafplaats aanwezig is. De vraag dringt zich dan op of de 
omheining en de sloot pas na 1864 zijn aangebracht. Voor de sloot ligt dat 
niet voor de hand, want die ligt op eigen grond en daarvoor zouden dan 
wellicht graven geroerd moeten zijn hetgeen volgens het joodse geloof niet is 
toegestaan. Voor de omheining ligt dat anders. Hoewel de begraafplaats 
feitelijk niet meer werd gebruikt in 1869 toen de Begraafwet in werking trad, 
kan deze wet toch aanleiding zijn geweest voor het aanbrengen daarvan. 
Volgens deze wet moesten begraafplaatsen immers van een muur of 
omheining worden voorzien.4 
 
 
Op zondag 1 mei 1881 bezocht meester Panken volgens zijn dagboek de 
begraafplaats toen hij uit Duizel naar huis terugkeerde. Dat was de eerste 
keer dat hij er een bezoek bracht want hij schrijft: 

Een jongeling, die mij vergezelde, wist mij, op mijn verzoek, deze 
gewezen begraafplaats te toonen. 

 
In ‘Bijvoegsels voor de beschrijving van Bergeijk’ noteert Panken naar 
aanleiding van dit bezoek op pagina 158-159 nog het volgende:  

Deze begraafplaats is met een kleine gracht of sloot geheel omringd. 
Weinige jaren geleden was aan de ingang (westzijde) nog een poortje. 
Thans zag ik daarvan 2 palen overeind en ‘t kerkhof meerendeels met 
groot, oud eikenstruikgewas voorzien. 

Kennelijk werd het terrein ook niet meer onderhouden, want naar joods 
gebruik mag er geen beplanting op een begraafplaats. De bomen die er nu 
op staan zijn waarschijnlijk ook ‘geplant’ door de natuur zelf. 
 
 
 
De ontwikkeling van de begraafplaats 
De eerste keer dat de begraafplaats nauwkeurig in kaart werd gebracht was 
in 1832 bij de invoering van het kadaster maar ook daarvoor is er wel het een 
en ander gedocumenteerd. 
 
De stichting 
Met de komst van Jonas Samuel met zijn gezin naar Eersel in 1779 begint 
het verhaal van de joodse begraafplaats. Daarvoor had hij met zijn gezin van 
1771 tot 1779 in Veghel gewoond.5 Dat beviel aanvankelijk niet zo goed want 
in 1780 deed hij een poging naar Veghel terug te keren.6 Toen dat niet lukte 

 
4 De omheining met betonnen palen zoals die er tot 2017 was, is, -gezien het 

materiaalgebruik-, van veel latere datum. 
5 Zijn achterkleinzoon Simon Philip Goudsmit (Oud-Beierland, 9 november 1844 – 

Amsterdam, 28 mei 1889) was de oprichter van het warenhuisconcern Bijenkorf 
6 Het gemeentebestuur van Veghel had hem weliswaar op 21 januari 1779 voorzien 

van een borgbrief voor de verhuizing naar Eersel, maar een terugkeer zag dat 
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kocht hij op 31 juli 1780 een woning aan de oostzijde van de Markt. Zijn 
inkomsten kreeg hij naar alle waarschijnlijkheid uit het slagersvak, maar 
daarnaast ligt het voor de hand dat hij ook andere handelsactiviteiten aan de 
dag legde. Er woonde meer familie in de buurt. Zijn broer Meijer woonde ook 
in Eersel en zijn zus Rebecca, die met Jacob Wiener was getrouwd, woonde 
in het naburige Bergeijk. 
Zakelijk ging het Jonas blijkbaar goed want hij bezat in Eersel ook nog een 
perceel landbouwgrond en een tweede perceel had hij in eigendom samen 
met zijn broer Meijer. En naar dat laatste perceel in de Haagdoorn gaat onze 
aandacht uit. 
 
In 1792 wordt zijn vrouw Johanna Samson ziek en in november van dat jaar 
ziet het er naar uit dat zij het niet lang meer zal maken. Op zaterdag de 17e 
van de maand wordt voor de schepenen van Eersel ten huize van Jonas en 
Johanna een testament opgemaakt. ‘Ten huize’, want Johanna is ziek “te 
bedde leggende”. Enige tijd later is Jonas weduwnaar en begraaft zijn vrouw 
zeer waarschijnlijk op zijn eigen grond op de Haagdoorn: het begin van de 
begraafplaats; een begraafplaats voor de joden uit de omgeving zoals Bladel, 
Eersel, Bergeijk en Lommel die onderling sterk verwant waren. 
 
 
Uitbreidingen 
Twee keer is er sprake van uitbreiding van de begraafplaats. Op zondag 25 
september 1814 maakt notaris De Bie uit Eersel een transportakte op. 
 
Verkoper is de landbouwer Louwerens Quinten uit Eersel en koper is Jacob 
Benjamin Weener, koopman, wonend te Bergeijk die mede optreedt namens 
Jonas Samuel Goudsmets wonende te Oud Beijerland en Meijer Samuel 
Bloemhoff wonende te Eersel, beide laatste eigenaren van ‘de joodse 
kerkhof’. Het verkochte verandert voor 12 gulden van eigenaar en wordt als 
volgt omschreven: 
 

een perceel land genaamd de Noordhoek van Wijnant Aarts van de 
gemeente tot circa 4 roeden, oost en noord tegen de jodenkerkhof 
gelegen en afgepaald verklaart de comparant te transporteren het 
voormeld gedeelte oost en noord de comparant, west Hendrik en 
Adriaan van Mol en zuid Johannes van Mol en west den Joodenkerkhof 
tot vergroting van het jodenkerkhof.7 

 
Een tweede uitbreiding vindt plaats in 1821 als de gebroeders Hendrik en 
Adriaan van Moll -beide al op leeftijd- die op Schadewijk wonen een stuk 
grond verkopen dat wordt omschreven als: 
 

Een gedeelte van het perceel genaamd Hijtveld gelegen aan de 
Haagdoorn, in 1792 opgemeten onder nummer 1473, groot 13 lopen en 
27 roeden van de wal van dien oost in het vierkant, oost tegen en tot 
vergroting van den Jodenkerkhof nieuwe maat 70 ellen, oude maat 5 
roeden, gelegen oost het jodenkerkhof, zuid, noord en west de 
verkopers. 

 
bestuur niet zitten. Joden werden weliswaar gedoogd, maar uitbreiding van hun 
aantal werd niettemin ongewenst geacht. 

7 RHCe, notaris Adrianus de Bie archief 15085 inv. 21 
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Om de akte op te maken die als koopsom 11 gulden vermeldt, komt notaris 
Adrianus de Bie op dinsdag 11 september 1821 bij de verkopers aan huis 
waar ook Meijer Bloemhof aanwezig is om namens de kopers op te treden. 
Het staat in de akte als volgt omschreven: 
 

Meijer Bloemhof, vleeshouwer te Eersel, voor zich en voor Samuel 
Goudsmets, vleeshouwer wonend te Lommel alsmede Jacob Wiener, 
oude kleerkoper wonend te Bergeijk alsook voor Manuel de Groot, 
Manuel Driessen, Isak Driessen, alle drie vleeshouwers te Bladel en 
alle tezamen mededeelhebbers van de voornoemde jodenkerkhof.8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oude klerenkoper 

 
afb. collectie Joods Historisch Museum 

 
 

 
Als in 1832 het kadaster wordt ingesteld vinden we het terrein als volgt 
gedocumenteerd in kaart en omschrijving. 

 
 

8 RHCe, notaris Adrianus de Bie archief 15085 inv. 28 
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Het terrein met perceelnummer 89 blijkt dan 430 m² groot te zijn welke 
afmeting tot op de dag van vandaag nog van toepassing is. Door de 
aanwezigheid van de omringende greppel is het netto oppervlak aanzienlijk 
kleiner, namelijk slechts om en nabij de 270 m². 
 
 
Oorlogsschade 
Eind 1958 vraagt het Ministerie van Financiën inlichtingen over de staat van 
onderhoud vóór 1940 aan het college van B en W in verband met mogelijke 
toekenning van een rijksbijdrage. Het ging daarbij om de toepassing van een 
regeling voor de in de oorlogsjaren ontstane schade. 
Het college antwoordde daarop dat vóór 1940 de begraafplaats matig werd 
onderhouden; dat de begraafplaats was afgezet met betonnen palen welke 
onderling zijn verbonden met ijzerdraad en omgeven door een sloot; dat, 
sinds mensenheugenis op deze begraafplaats niemand meer is begraven en 
dat van een graf dan ook geen spoor is te bekennen. 
 
Onderhoud door de burgerlijke gemeente 
Op 11 november 1974 brengt de heer E.C. Keizer namens het Israëlitisch 
Kerkgenootschap een inspectiebezoek aan de begraafplaats en wordt daarbij 
vergezeld door een ambtenaar van de gemeente. De heer Keizer heeft 
daarbij gevraagd of de begraafplaats van gemeentewege ordelijk gehouden 
kan worden. (Omvergegooide palen, die er liggen, weer recht te zetten, het 
opkomend hout er uit te halen, oude bomen eruit halen, alles een beetje 
netjes maken.) 
 
Het kerkgenootschap schrijft daarop een brief aan het college van B en W.  
met het verzoek de zorg voor de joodse begraafplaats over te nemen. 
 
Vóór 1940 waren er circa 150 joodse gemeenten die elk gemiddeld 1 à 2 
begraafplaatsen onderhielden. 
Op dat moment heeft het genootschap echter de zorg voor circa 200 verlaten 
joodse begraafplaatsen. 
Dat vormt een zware last voor de tijdens de oorlog letterlijk gedecimeerde 
gemeenschap. 
Als daad van piëteit jegens de weggevoerde en niet teruggekeerde joodse 
landgenoten blijken veel burgerlijke gemeenten de onderhoudslast op zich te 
willen nemen en dat verzoek richt men nu ook tot Eersel. 
 
Burgemeester en wethouders laten weten bij brief van 29 november 1974 tot 
wederopzegging zorg te zullen dragen voor het onderhoud en schrijven 
daarbij: 

Aan de gemeente-opzichter hebben wij opdracht verstrekt bij bedoelde 
begraafplaats de paaltjes op orde te stellen, het opkomend hout 
alsmede oude bomen eruit te halen en een en ander een net aanzien 
te geven. 
Jaarlijks zal zulks gebeuren. 

 
Het genootschap uit zijn dankbaarheid bij brief van 3 januari 1975, maar in 
de praktijk bleek dat weinig voor te stellen.9 
 

 
9 RHCe, archief gemeentebestuur Eersel 1930-1974 inv. nummer 712 
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Mede naar aanleiding van de TV-uitzending van ‘Verborgen Verleden’ in 
2014 wordt de gemeente door een inwoner geattendeerd op de belabberde 
staat waarin de begraafplaats verkeert. 
Wethouder Chris Tönnissen zegt daarover in het Eindhovens Dagblad van 
24 september 2016: “Van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap –
formeel eigenaar van het perceel- begrepen we dat de grafrust bij de joodse 
begraafplaats moet worden gerespecteerd.” Met een desolate aanblik als 
resultaat……tot het voorjaar van 2017. 
 
Grafmonumenten 
Begraafplaatsen van Sefardische joden worden doorgaans gekenmerkt door 
liggende grafstenen, terwijl op Asjkenazische begraafplaatsen de grafstenen 
of graftafels meestal rechtop staan.  
Volgens de joodse traditie is iedereen in de dood gelijk. Gedenktekens zijn 
over het algemeen sober en zonder veel versiering. 
De joden die in deze streek woonden waren niet vermogend en dat kan de 
verklaring vormen voor het gebruik van relatief goedkope houten 
monumenten die in de loop der tijd zijn vergaan. Uit getuigenverklaringen valt 
echter op te maken dat er tot circa 1980 nog enkele vervallen grafstenen 
aanwezig waren.10 
 
 
 
Wie zijn er begraven? 
Wie er begraven zijn is niet met zekerheid bekend. Een begraafregister 
bestaat niet (meer), of het is in elk geval niet bekend. Genealogisch 
onderzoek kan een doeltreffend middel vormen om tot enig inzicht te komen.  
Indekeu en Goudsmit11 komen tot een lijst die enkele omissies heeft op het 
vlak van de onderlinge verwantschappen. Onze studie komt echter ook tot 
dezelfde personen die hier hun laatste rustplaats gevonden zouden hebben.  
 

Bladel 

• Benjamin Joseph, geb. te Beberifers [Duitsland] op 11 mrt 1747, 

ovl. (74 jaar oud) te Bladel op 26 jun 1821. 

• Anna Andriesse, dr. van Andries Manuel Andriesse en 

Catharina Hertog, geb. te Bladel op15 jun 1755, ovl. (64 jaar oud) 

te Bladel op 31 okt 1819. 

• Sophia de Groot, geb. te Bladel op 25 jul 1828, ovl. (4 jaar oud) 

te Bladel op 1 feb 1833. 

• Helena de Groot, geb. te Bladel op 23 mrt 1832, ovl. (11 

maanden oud) te Bladel op 14 mrt 1833. 

• Sientje de Groot, geb. te Bladel op 21 jan 1847, ovl. (8 dagen 

oud) te Bladel op 29 jan 1847. 

• Catharina Hertog (Hartogh) weduwe van Andries Manuel 

Andriesse, geb. te Neerstraat [Duitsland] op 17 sep 1723, ovl. (94 

 
10  Het om 6 à 7 stenen gaan. 
11  Over Papen, Geuzen en Smousen, Historiek van katholieke, protestantse en 

joodse geloofsgemeenschappen te Lommel in de 17e en 18e eeuw, Bruno 
Indekeu en Juan Goudsmit, VZW Kempenland 1995 
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jaar oud) te Bladel op 19 feb 1818. 

• Emanuel Andriesse, geb. te Bladel op 12 jul 1757, ovl. (66 jaar 

oud) te Bladel op 21 dec 1823. 

• Eva Isaak (de Korte), geb. te Hessen-Kassel [Duitsland] op 

15 feb 1754, dr. Isaäk en Maria Arma, ovl. (70 jaar oud) te Bladel op 

6 mrt 1824. 

• Ruben Andries Andriesse, geb. te Bladel op 12 mei 1763, ovl. 

(77 jaar oud) te Bladel op 21 feb 1841. 

• Catharina alias Vogel Asser, geb. te Amsterdam op 12 dec 

1761 dr. van Asser en Saartje, ovl. (80 jaar oud) te Bladel op 10 

aug 1842. 

• Doodgeb. zoon van Izak Andriesse en Eva Israël alias de 

Winter, geb. te Bladel op 29 apr 1820. 

• Eva Jacobs, geboren 5 mei 1775 te Amsterdam (of te 

Gelhousen, omgeving Hannover), gehuwd met Simon 

Diependaal en overleden op 10 juni 1828 te Bladel. 

 

 

Eersel 
 

• Johanna Simon Levi alias Samson, echtgenote van Jonas 

Samuel Levi (Goudsmit), ovl. waarschijnlijk te Eersel circa 1795. 

• twee jong overleden kinderen van Jonas Samuel Levi 

(Goudsmit) en Johanna Simon Levi, geb. te Eersel circa 1785. 

• Meijer (Abraham) Samuel Levi (Bloemhof), zn. van Samuel 

Levi Segal en Eva Mozes, geb. te Wetterau [Duitsland] 

circa 1746, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Eersel op 26 feb 1828. 

• Catharina Jacob Isaacs, geb. te Kloosterburen circa 1759, ovl. 

(ongeveer 89 jaar oud) te Eersel op 26 feb 1848. 

 

 

Lommel 

• Meijer Jonas, zn. Jonas Samuel Levi (Goudsmit) en Johanna 

Simon Levi, geb. te Eersel in 1795, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) 

te Lommel op 20 maart 1808. 

 

• Drie kinderen van Samuel Jonas Goudsmit en Brunella 

(Brunette) (Bertha) Levie Lehman (Lehmans): 

o Levie (Leeman), geb. te Lommel in 1804, ovl. (ongeveer 15 

jaar oud) te Lommel in 1819. 

o Simon, geb. te Lommel in 1805, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) 

te Lommel in 1830. 

o Elias, geb. en ovl. te Lommel in 1807 
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Bergeijk 
• Rebecca Samuel Levi, dr. van Samuel Levi en Eva Mozes, geb. 

te Busecker [Duitsland] circa 1750, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te 

Bergeijk op 4 sep 1810. 

• Jacob Benjamin Menachem Wiener, geb. te Wenen circa 1750, 

oude kleerkoper, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Bergeijk op 

21 aug 1822. 

• Manus Wiener, geb. te Bergeijk circa 1788, koopman; 

ongehuwd, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Bergeijk op 

13 dec 1833. 

• Joseph Wiener, geb. te Bergeijk circa 1790, oude klerenkoper; 

ongehuwd, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Bergeijk op 

30 mei 1827. 

• Herman Klein, geb. te Bergeijk op 27 feb 1838, z. David Klein en 

Eva Benjamin Wiener, ovl. (3 jaar oud) te Bergeijk op 19 apr 

1841. 

totaal 26 personen 

 
 
Uit genealogisch onderzoek in de Kempengemeenten blijkt dat er in de 
betreffende periode (1790-1848) joden zijn overleden in Eersel, Bergeijk, 
Bladel en Lommel. Hun totale aantal bedraagt 2612. Gemiddeld levert dat een 
oppervlak op van ca. 10 m² per graf. Dat er sprake zou kunnen zijn van 
begraving in meerdere lagen is niet aannemelijk en daarmee kan de 
verhoogde ligging dan ook niet worden verklaard. Vermoedelijk is er sprake 
van een zogenaamde neutrale grondbalans, dat wil zeggen dat de verhoging 
kan worden verklaard uit het opbrengen van grond die door het graven van 
de greppels beschikbaar kwam. Dat bijgevolg de ondergrond op het niveau 
van de begravingen droger werd maakte het terrein bovendien nog 
geschikter voor zijn doel. 
 
 
Verborgen verleden. 
In de uitzending van het TV-programma ‘Verborgen verleden’ van 27 
september 2014 ging de bekende sportpresentator Jack van Gelder op zoek 
naar zijn joodse roots.13 
Van Gelder bleek af te stammen van Abraham Bloemhof die hier in 1828 
werd begraven. 

 
12  Dit aantal behoeft niet per definitie het exacte aantal begravingen te zijn, maar 

een grote afwijking daarvan is zeker niet aan de orde. 
13  Serie documentaires waarin prominente Nederlanders worden gevolgd tijdens 

hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis. 
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Still uit de NPO NTR documentaire  

. 
 

 
fragment uit de overlijdensakte van Abraham Bloemhof 

 
Lange tijd werd de begraafplaats niet of nauwelijks onderhouden door de 
gemeente en zodoende toonden de TV-beelden een troosteloze aanblik van 
de begraafplaats. Dat bleek reden te zijn voor de gemeente om bij monde 
van wethouder Chris Tönnissen in het Eindhovens Dagblad van 24 
september 2016 te reageren: “Nadat ik de uitzending had gezien, besefte ik 
ineens wat voor bijzondere plek we in Eersel hebben. Een plek die een 
nettere inrichting verdient.” 
In overleg met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de formele 
eigenaar van de begraafplaats, heeft de gemeente besloten het terrein op te 
knappen. 
 
 
In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Eersel de begraafplaats 
opgeknapt, beter toegankelijk gemaakt en voorzien van een eenvoudig 
informatiebord. 
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Burgemeester Anja Thijs onthult het informatiebord (foto Gerard de Greef) 

Op woensdag 28 juni 2017 werd de oplevering met een officieel tintje 
gevierd. Op uitnodiging van de gemeente, die werd vertegenwoordigd door 
burgemeester Anja Thijs en wethouder Chris Tönissen, waren diverse 
afstammelingen aanwezig van hier begraven joden waaronder ook Jack van 
Gelder. 
Het Interprovinciaal Opperrabbinaat was ook aanwezig in de persoon van 
opperrabbijn Binyomin Jacobs die sprak over het belang om plaatsen als 
deze onder de aandacht te brengen van de nieuwe generatie, zeker met het 
oog op het opnieuw ontluikende antisemitisme. “Zo komt men te weten dat in 
Nederland al heel lang joodse gemeenschappen hebben gewoond, dat we er 
altijd al geweest zijn. Ook in kleinere plaatsen als Eersel. En dat we altijd 
goed wisten te integreren." 
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De begraafplaats op topografische kaarten 
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Toegankelijkheid 
De omgeving van de begraafplaats is vrij toegankelijk. Het terrein zelf is 
afgescheiden door een hekwerkwerk van prikkeldraad waarin geen poort 
aanwezig is waardoor het regulier betreden niet mogelijk is. 
 

 
 
 
Vaak laten bezoekers, met name 
die van Asjkenazische afkomst, een 
steentje op het graf achter, ten 
teken dat men er is geweest en de 
doden heeft herdacht. De oorsprong 
van dit gebruik is oud en stamt 
mogelijk uit de oudtestamentische 
tijd, toen het Joodse volk een 
nomadisch bestaan leidde. Mensen 
werden begraven op de plek waar 
ze stierven en de graven werden 
gemarkeerd met hopen stenen.  

Soms werd de overledene op een harde grond onder een hoop stenen 
begraven. Om het graf te markeren en te voorkomen dat de overledene werd 
opgegeten door dieren, werden er stenen op gelegd. Andere bezoekers 
vulden de stenen uit respect aan. 
 
 
bronnen: 

▪ Joods Historisch Museum te Amsterdam 
▪ Verborgen in Brabantse Bodem, joodse begraafplaatsen in Noord-

Brabant, J. Bader / M. Cahen, Stichting Zuidelijk Historisch Contact 
Tilburg 2002. 

▪ Over Papen, Geuzen en Smousen, Historiek van katholieke, 
protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel in de 17e 
en 18e eeuw, Bruno Indekeu en Juan Goudsmit, VZW Kempenland 
1995 

▪ Oase in ’n woestijn, De joodse gemeente van Eindhoven (1770-
1920), J. Bader, Breda 1999 

▪ Drie Zaligheden, een bijdrage tot de geschiedenis van Eersel, Duizel, 
Steensel, De Kempen Pers B.V. 1989, inzet pag. 74 van J. 
Spoorenberg 

▪ De Rosdoek, periodiek van Heemkundige Studiekring de Acht 
Zaligheden, no. 68 1993, J. Spoorenberg met vervolg van Th. van der 
Aalst 

▪ wikipedia 
 
Met een woord van dank aan Leo Spanjers voor diens bijdrage. 

 
© oktober 2021 
 
W.L.P. Coolen 
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 Ter inleiding  
 Bij decreet van keizer Napoleon van 18 augustus 1810 werd het 

systeem van de naamgeving formeel vastgesteld zoals we het 
heden ten dage nog kennen, namelijk één of meerdere variabele 
voornamen, gevolgd door een vaste, erfelijke familienaam. In 
Nederland hadden de meeste mensen al een vaste familienaam, 
dus veranderde er feitelijk niet veel. In sommige streken van het 
land werd echter nog het patroniem gebruikt en bij de joden werd 
uitsluitend het patroniem14 gebruikt. Door het decreet moesten 
joden een familienaam aannemen. Sommigen namen niet alleen 
een nieuwe familienaam aan, maar ook een nieuwe voornaam. 
 En zo kon het zijn dat de kinderen uit dit gezin verschillende 
namen gingen voeren: Goudsmit, Bloemhof en Groenewoud. 

 

 
14  Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe 

de vader van de naamdrager heet. 
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BIJLAGE 1 
 
Parenteel van Andries Manuel Andriesse. 
 
 
 
I. Andries Manuel Andriesse, geb. vermoedelijk te Amsterdam, 

ovl. te Roosendaal op 10 feb 1807 ("na den Oudenbosch 
getransporteerd"), begr. te Oudenbosch, tr. met Catharina 
Hertog (Hartogh), geb. te Neerstraat [Duitsland] op 17 sep 1723, 

ovl. (94 jaar oud) te Bladel op 19 feb 1818. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Anna Andriesse, geb. te Bladel op 15 jun 1755, ovl. 

(64 jaar oud) te Bladel op 31 okt 1819, volgt IIa. 
2. Emanuel Andriesse, geb. te Bladel op 12 jul 1757, 

ovl. (66 jaar oud) te Bladel op 21 dec 1823, volgt IIb. 
3. Caatje Andriesse, geb. circa 1760, wonend in 1790 in 

de Jodenkerkstraat bij de Blaauwbrug in Amsterdam. 
4. Ruben Andries Andriesse, geb. te Bladel op 

12 mei 1763, ovl. (77 jaar oud) te Bladel op 
21 feb 1841, volgt IIc. 

5. Johanna Andriesse, geb. te Bladel in 1768, ovl. 
(ongeveer 80 jaar oud) te Roosendaal op 15 jan 1848, 
begr. te Oudenbosch, tr. met Joseph Moses (Morel), 

geb. te Bengen [Duitsland] in 1764, koopman, ovl. (50 
jaar oud) vermoedelijk te Bergen op Zoom 
vermoedelijk 31 jan 1814. 

6. Joseph Andries Andriesse, geb. te Bladel op 

7 feb 1770, ovl. (79 jaar oud) te Roosendaal op 
31 jul 1849, volgt IId. 

7. Marianna Andriesse, geb. te Bladel in 1772, ovl. 

(ongeveer 76 jaar oud) te Breda op 23 feb 1848, volgt 
IIe.  

 
IIa. Anna Andriesse, dr. van Andries Manuel Andriesse (I) en 

Catharina Hertog, geb. te Bladel op 15 jun 1755, ovl. (64 jaar 
oud) te Bladel op 31 okt 1819, tr. met Benjamin Joseph de 
Groot, zn. van Joseph de Groot en Vogeltje, geb. te 

Beberifers [Duitsland] Duitsland op 11 mrt 1747, koopman; 
slachter, ovl. (74 jaar oud) te Bladel op 26 jun 1821. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Emanuel de Groot, geb. te Bladel op 16 mrt 1802, ovl. 

(61 jaar oud) te Bladel op 7 okt 1863, volgt IIIa.  
 
IIIa. Emanuel de Groot (IIIa), zn. van Benjamin Joseph de 

Groot (koopman; slachter) en Anna Andriesse (IIa), geb. te 
Bladel op 16 mrt 1802, vleeshouwer, ovl. (61 jaar oud) te Bladel 
op 7 okt 1863, tr. (beiden 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Bladel op 27 okt 1820 met Rachel Andriesse, dr. van Joseph 
Andries Andriesse (IId) (koopman) en Anna Gabriël van Ham (zie 
IIIf. 

 



bijlage 1  - Andriesse  

 2  

IIb. Emanuel Andriesse, zn. van Andries Manuel Andriesse (I) en 
Catharina Hertog, geb. te Bladel op 12 jul 1757, vleeschhouwer 
(slagter), ovl. (66 jaar oud) te Bladel op 21 dec 1823, tr. met Eva 
Isaak (de Korte), geb. te Hessen-Kassel [Duitsland] op 
15 feb 1754, dr. Isaäk en Maria Arma, ovl. (70 jaar oud) te Bladel 
op 6 mrt 1824. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
1. Marianne Andriesse, geb. te Bladel in 1777, tr. met 

Meijer Gabriël van Ham, zn. van Gabriël Meijer en 

Helena Philip, geb. te Oisterwijk in 1775, koopman.  
2. Izak Andriesse, geb. te Bladel op 6 aug 1788, ovl. (84 

jaar oud) te Tilburg op 8 jun 1873, volgt IIIb2. 
 
IIIb. Izak Andriesse (Andriessen), zn. van Emanuel Andriesse 

(IIb) [blz. 2]  (vleeschhouwer) en Eva Isaak (de Korte), geb. te 
Bladel op 6 aug 1788 (15 aug 1788), vleeshouwer; kramer; 
winkelier (vleeschhouwer; koopman; kramer), ovl. (84 jaar oud) 
te Tilburg op 8 jun 1873, 

 tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bladel op 
29 apr 1819 (Opvallend is de huwelijksakte: gehuwd zijn Manuel 
Isaac Andriesse, geb. Bladel en Netersel, zn. Manuel Andriesse 
en Anna de Korte met Eva Israel, geb. Rossum, dr. Levie Israel 
en Sara Wolf) met Eva Israël alias de Winter, geb. te Rossum 

op 10 apr 1788 dr. van Israël de Winter en Sara de Wolf, ovl. (82 
jaar oud) te Tilburg op 30 okt 1870. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
1. Andries Andriessen, geb. te Reusel op 9 jul 1823. 
2. Emanuel (Manuel) Andriesse (Andriessen), geb. te 

Bladel op 6 sep 1825, tr. (31 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Nijmegen op 25 sep 1856 met Mietje Wallig, 

geb. dr. Emmanuel Wallig (uitdrager) en Sophia 
Braunsberg.  

3. Israël Andriesse, geb. te Bladel op 

15 aug 1828 (getuigen: Joël Wertheimer, 32 jaar, 
kramer en Hertog Andriessen, 33 jaar, kramer). 

4. Levie Andriessen, geb. te Tilburg op 21 jan 1831, 

koopman, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Tilburg op 20 jan 1858 met Aaltje Levison, 
geb. te 's-Hertogenbosch op 30 aug 1833.  

5. Eva Andriesse, geb. te Tilburg op 4 mrt 1835, ovl. (6 

maanden oud) te Tilburg op 17 sep 1835. 
 Het gezin woonde in Bladel op het Helleneind, maar werd 

uitgeschreven op 28 maart 1829 wegens verhuizing naar Tilburg. 
  
 Bij hen staan in Bladel ook ingeschreven: 
 - Eva Jacobs, geboren 5 mei 1775 te Amsterdam (of te 

Gelhousen, omgeving Hannover), gehuwd met Simon 
Diependaal en overleden op 10 juni 1828 te Bladel; 

 - Meijer Levie Klosser, gehuwd, geboren te Amsterdam en in 

november 1828 vertrokken naar Helmond. 
 

 
IIc. Ruben Andries (Ruben (Hendrik)) Andriesse ((Andriesse)), zn. 

van Andries Manuel Andriesse (I) en Catharina Hertog, geb. te 
Bladel op 12 mei 1763, vleeschhouwer (vleeshouwer, koopman), 
ovl. (77 jaar oud) te Bladel op 21 feb 1841, tr. (resp. 27 en 28 
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jaar oud) te Amsterdam op 23 mei 1790 met Catharina alias 
Vogel Asser, geb. te Amsterdam op 12 dec 1761 dr. van Asser 

en Saartje, ovl. (80 jaar oud) te Bladel op 10 aug 1842. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Joost (Joseph) Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 

10 jan 1789, vleeschhouwer, ovl. (76 jaar oud) te 
Vlissingen op 14 nov 1865, tr. (resp. 32 en ongeveer 
31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Klundert op 
9 mrt 1821 met Kaatje Joseph Cohen, geb. te 

Klundert circa 1790.  
2. Emanuel Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 

7 mei 1790, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam op 
31 aug 1856, tr. (Burgerlijke Stand) met Saartje Philip 
David Hoogenveen.  

3. Reina Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 
15 feb 1793, ovl. (72 jaar oud) te Woensel op 
7 okt 1865, volgt IIIc3. 

4. Napoleon Hertog Ruben (Andriesse), geb. te Bladel 
op 10 jan 1796, ovl. (75 jaar oud) te Aarle-Rixtel op 
3 mrt 1871, volgt IIId4. 

5. Eva (Rose) Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 
17 mei 1799, tr. (resp. 27 en ongeveer 42 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Bladel op 7 mei 1827 met 
Jacob Hertog Koperenberg, zn. van Mozes Hertog 

Koperenberg en Ida Levij Silverenberg, geb. in 1785 
zn. Mozes Hertog Koperenberg en Ida Levij 
Silverenberg.  

6. Anna Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 
3 nov 1802. 

7. Johanna Ruben (Andriesse), geb. te Bladel op 

14 okt 1804, volgt IIIe. 
 
IIIc. Reina Ruben (Andriesse), dr. van Ruben Andries Andriesse 

(IIc) (vleeschhouwer) en Catharina alias Vogel Asser, geb. te 
Bladel op 15 feb 1793, ovl. (72 jaar oud) te Woensel op 
7 okt 1865, begr. te Woensel, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) 
(1) (Burgerlijke Stand) te Wormer op 14 feb 1819 met Jacob 
Levie de Vries, geb. te Wormer op 2 dec 1792 zn. Levie de 
Vries en Betje Natrans Hoedemaaker, vleeschhouwer, ovl. (27 
jaar oud) te Wormer op 15 aug 1820. 

  
 
 Reina Ruben (Andriesse), tr. (resp. 32 en 42 jaar oud) 

(2) (Burgerlijke Stand) te Bladel op 19 jan 1826 met Moses 
(Elias) Meijer Samuel (Bloemhof), zn. van Meijer (Abraham) 
Samuel Levi (Bloemhof) en Catharina Jacob Isaacs, geb. te 
Eersel op 17 okt 1783, koopman, ovl. (84 jaar oud) te Eindhoven 
op 10 aug 1868. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
1. Catharina (Kaatje) Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 

20 dec 1826, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam op 
5 aug 1900, tr. (resp. 34 en ongeveer 40 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam op 10 apr 1861 
met Jacob Frenk, geb. te Rotterdam circa 1821 zn. 

Sara Henoch Frenk, weduwnaar van Hijntje Danser.  
2. Meijer Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 7 sep 1828, 
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slagter, ovl. (90 jaar oud) te Eindhoven op 
24 dec 1918, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Eindhoven op 10 sep 1863 met Fannij 
Hertzdahl, geb. te Sittard op 10 mei 1830 dr. Bernard 
Hertzdahl en Zara Wolff.  

3. Elisabeth (Betje) Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 

8 sep 1830, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 
11 jul 1889, tr. (resp. 22 en ongeveer 36 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam op 6 apr 1853 
met Meyer Hofstede, geb. te Zevenhuizen circa 1817 

zn. David Hofstede en Judik Jozeph.  
4. Joost Bloemhoff, geb. te Bladel op 24 nov 1832, 

vleeschhouwer, ovl. (71 jaar oud) te Vught wonende te 
Woensel op 10 dec 1903, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 
jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Maassluis op 
22 aug 1860 met Sara de Reeder, dr. van Jacob de 

Reeder en Jette David Lewenstein, geb. te Maassluis 
circa 1834. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 38 
en ongeveer 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 
Rotterdam op 30 nov 1870 met Roosje Spitter, geb. 

te Delfshaven circa 1835 dr. Izaak Spitter en Sara de 
Winter.  

5. Abraham Bloemhof, geb. te Bladel op 23 jun 1834, 

klokkenmaker, ovl. (90 jaar oud) te Apeldoorn op 
4 feb 1925, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke 
Stand) te Maassluis op 29 dec 1858 met Cato de 
Reeder, dr. van Jacob de Reeder en Jette David 

Lewenstein, geb. te Maassluis op 20 jan 1827. Uit dit 
huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en ongeveer 56 
jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam op 
2 mei 1888 met Hanna Israel Aandagt, geb. te 
Amsterdam circa 1832 dr. Israël Aandagt en Lea 
Simon Vos.  

 
IIId. Napoleon Hertog Ruben (Andriesse) (Andriesse), zn. van 

Ruben Andries Andriesse (IIc) [blz. 2]  (vleeschhouwer) en 
Catharina alias Vogel Asser, geb. te Bladel op 10 jan 1796, 
dagloner (koopman), ovl. (75 jaar oud) te Aarle-Rixtel op 
3 mrt 1871, tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bladel 
op 2 mei 1820 met Esther Cohen (Kohen), geb. te Vlijmen in 

jun 1795 dr. Emanuel en Zoetje Cohen, ovl. (67 jaar oud) te 
Aarle-Rixtel op 25 jul 1862. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
1. Catharina Andriesse, geb. te Bladel op 5 feb 1821, tr. 

(resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Aarle-Rixtel op 13 aug 1845 met Joseph Salomon 
Levi, geb. te Oisterwijk op 25 okt 1822 zn. Salemon 

Levie en Dina Wallach, slager.  
2. Elisabeth Andriesse, geb. te Bladel op 2 mrt 1824, 

ovl. (34 jaar oud) te Eindhoven op 11 jun 1858, begr. 
waarschijnlijk te Woensel, tr. (resp. 33 en 28 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Aarle-Rixtel op 1 sep 1857 
met Meijer Wertheijm, zn. van Joël 

Wertheijm (kramer) en Hanni alias Johanna Elisa ( 
Anna) Meijer Samuel (Bloemhof), geb. te Bladel op 
22 mrt 1829, koopman; slager, ovl. (59 jaar oud) te 
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Eindhoven op 3 mei 1888, begr. waarschijnlijk te 
Woensel.  

3. Sara Andriesse, geb. te Bladel op 24 nov 1825, tr. 

(resp. 28 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Aarle-Rixtel op 12 sep 1854 met Andries Samuel 
Levy (Andries Samuel Levie) Groenewoudt, zn. van 

Samuel Levie Levij Groenewoudt (slagter) en Marjan 
(Mariana) Salomon David (Roost), geb. te 
Steenbergen te Steenbergen op 18 okt 1805, slagter 
(vleeschhouwer), ovl. (80 jaar oud) te Aarle-Rixtel op 
25 jun 1886.  

4. Eva Andriesse, geb. te Bladel op 6 jul 1827. 
5. Sophia Andriesse, geb. circa 1829, ovl. (ongeveer 1 

jaar oud) te Aarle-Rixtel op 7 feb 1830. 
6. Andries Andriesse, geb. te Aarle-Rixtel op 

23 jun 1829, tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te St. Oedenrode op 10 feb 1868 met 
Elisabeth van Saxen, geb. te St. Oedenrode op 
23 nov 1837 dr. Jacob van Saxen en Cornelia de Wit.  

7. Sophia Andriesse, geb. te Aarle-Rixtel op 

19 okt 1831, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Aarle-Rixtel op 18 jul 1864 met Marcus 
Frank, geb. te Breda op 4 dec 1839, koopman.  

 
IIIe. Johanna Ruben (Andriesse), dr. van Ruben Andries Andriesse 

(IIc)2 (vleeschhouwer) en Catharina alias Vogel Asser, geb. te 
Bladel op 14 okt 1804, tr. (resp. 36 en 38 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Bladel op 13 jun 1841 met Philip Jacobson, geb. te 
Dorbian bij Wilna [Russian Federation] op 10 jun 1803, slachter, 
ovl. (92 jaar oud) te Vught (krankzinnigengesticht?) op 
26 feb 1896. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Sophia Jacobson, geb. te Aarle-Rixtel op 3 aug 1843. 

 
IId. Joseph Andries Andriesse (Andriessen, bij proces verb. van 15 

Juli 1812 is op grond van het Keizerlijk Besluit van 18 aug. 1811, 
door verklaring van hem zelf de geslachtsnaam Andiessen 
aangenomen), zn. van Andries Manuel Andriesse (I) en 
Catharina Hertog, geb. te Bladel op 7 feb 1770, koopman, ovl. 
(79 jaar oud) te Roosendaal op 31 jul 1849,  

 otr. (1) te Bladel op 9 mei 1801, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar 
oud) (Schepenbank) te Bladel op 24 mei 1801 (circa 1800) met 
Anna Gabriël (Gabriel, Gabriël) van Ham, dr. van Gabriël 

Meijer en Helena Philip, geb. te Oisterwijk circa 1772 dr. Gabriel 
Meijer en Helena Philip, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te 
Roosendaal op 29 dec 1814. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Rachel Andriesse, geb. te Reusel op 30 mei 1802, 

ovl. (62 jaar oud) te Bladel op 19 mei 1865, volgt IIIf.  
 
 Joseph Andries Andriesse (Andriessen, bij proces verb. van 15 

Juli 1812 is op grond van het Keizerlijk Besluit van 18 aug. 1811, 
door verklaring van hem zelf de geslachtsnaam Andiessen 
aangenomen), tr. (resp. 46 en 33 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) 
te Roosendaal op 4 apr 1816 met Regina Veugeltje, geb. te 
Planich [Duitsland] op 28 jul 1782 dr. Moses Isaac Veugeltje en 
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Marianna Hartog, weduwe van Isaac Rotschild. 
  
 
IIIf. Rachel Andriesse, dr. van Joseph Andries Andriesse 

(IId)5 (koopman) en Anna Gabriël van Ham, geb. te Reusel op 
30 mei 1802, ovl. (62 jaar oud) te Bladel op 19 mei 1865, begr. 
waarschijnlijk te Woensel op de joodse begraafplaats, tr. met 
Emanuel de Groot (zie IIIa). 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
1. Benjamin de Groot, geb. te Bladel op 25 sep 1821, 

vleeshouwer; ongehuwd, ovl. (74 jaar oud) te 
Gestel en Blaarthem op 1 dec 1895. 

 Op 18 maart 1895 verhuist Benjamin met zijn broer 
Hertog en zus Eva naar Gestel bij Eindhoven. 

2. Andries de Groot, geb. te Bladel op 22 nov 1824, ovl. 
(81 jaar oud) te Oirschot op 19 sep 1906, volgt IV 

3. Catharina de Groot, geb. te Bladel op 19 feb 1826, 

ongehuwd, ovl. (28 jaar oud) te Schijndel wonend te 
Bladel op 17 nov 1854, begr. vermoedelijk te Veghel. 

4. Sophia de Groot, geb. te Bladel op 25 jul 1828, ovl. (4 

jaar oud) te Bladel op 1 feb 1833. 
5. Joseph de Groot, geb. te Bladel op 17 apr 1830, 

fabrikant, ovl. (80 jaar oud) te Gestel en Blaarthem op 
12 feb 1911, tr. (resp. 42 en ongeveer 32 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Breda op 29 mei 1872 met 
Engelina Oppenheimer, geb. te Breda circa 1840. 

 Op 24 juni 1864 naar Oirschot gegaan.  
6. Helena de Groot, geb. te Bladel op 23 mrt 1832, ovl. 

(11 maanden oud) te Bladel op 14 mrt 1833. 
7. Hertog de Groot, geb. te Bladel op 17 nov 1835, 

slager; ongehuwd, ovl. (69 jaar oud) te Gestel op 
14 nov 1905. 

8. Bethje de Groot, geb. te Bladel op 22 okt 1837, ovl. 

(71 jaar oud) te Eindhoven op 19 dec 1908, 
tr. (Burgerlijke Stand) te Bladel op 22 feb 1877 met 
Meijer Oppenheimer, geb. te Uden op 24 feb 1846, 

rijksambtenaar.  
9. Eva de Groot, geb. te Bladel op 30 okt 1839, 

ongehuwd, ovl. (68 jaar oud) te Eindhoven wonend te 
Gestel op 18 jan 1908. 

10. Gabriel de Groot, geb. te Bladel op 13 jan 1842, 

slager, ovl. (79 jaar oud) te Delft wonend te Rotterdam 
op 30 nov 1921, tr. (resp. 34 en 32 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Waalwijk op 6 jun 1876 met 
Grietje Cohensius, geb. te Besoijen op 2 apr 1844.  

11. Sientje de Groot, geb. te Bladel op 21 jan 1847, ovl. 

(8 dagen oud) te Bladel op 29 jan 1847. 
 
IV. Andries de Groot, zn. van Emanuel de Groot (IIIa) 

(vleeshouwer) en Rachel Andriesse (IIIf) 6, geb. te Bladel op 
22 nov 1824, vleeschhouwer, ovl. (81 jaar oud) te Oirschot op 
19 sep 1906, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Bladel op 13 feb 1850 met Sophia Falk, geb. te Roermond op 

16 aug 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Sientje de Groot, geb. te Oirschot op 19 mrt 1858, 
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ovl. (81 jaar oud) te Veghel op 25 aug 1939, tr. (resp. 
29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Oirschot op 
2 aug 1887 met Daniel de Winter, geb. te Veghel op 

20 okt 1858 zn. Israël de Winter en Regina de Jongh, 
koopman, ovl. (46 jaar oud) te Oirschot op 
20 feb 1905, begr. te Oirschot Joodse begraafplaats. 

2. Joseph de Groot, geb. te Oirschot op 20 aug 1860, 

veehandelaar. 
 
IIe. Marianna Andriesse, dr. van Andries Manuel Andriesse (I) en 

Catharina Hertog, geb. te Bladel in 1772, ovl. (ongeveer 76 jaar 
oud) te Breda op 23 feb 1848, tr. met Meijer Gabriël van Ham, 

zn. van Gabriël Meijer en Helena Philip, geb. te Oisterwijk 
circa 1766, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Breda op 8 jun 1849. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Philip van Ham, geb. te Roosendaal op 9 okt 1816. 
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BIJLAGE 2 
 
Parenteel van Joseph de Groot. 
 
 
 
I. Joseph de Groot, tr. met Vogeltje n.n.. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Benjamin Joseph de Groot, geb. te 

Beberifers [Duitsland] op 11 mrt 1747, ovl. (74 jaar 
oud) te Bladel op 26 jun 1821, volgt II. 

 
II. Benjamin Joseph de Groot, zn. van Joseph de Groot (I) en 

Vogeltje, geb. te Beberifers [Duitsland] Duitsland op 11 mrt 1747, 
koopman; slachter, ovl. (74 jaar oud) te Bladel op 26 jun 1821, tr. 
met Anna Andriesse, dr. van Andries Manuel Andriesse en 
Catharina Hertog, geb. te Bladel op 15 jun 1755, ovl. (64 jaar 
oud) te Bladel op 31 okt 1819. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Emanuel de Groot, geb. te Bladel op 16 mrt 1802, ovl. 

(61 jaar oud) te Bladel op 7 okt 1863, volgt III. 
 
III. Emanuel de Groot, zn. van Benjamin Joseph de Groot 

(II)  (koopman; slachter) en Anna Andriesse, geb. te Bladel op 
16 mrt 1802, vleeshouwer, ovl. (61 jaar oud) te Bladel op 
7 okt 1863, tr. (beiden 18 jaar oud) (BS) te Bladel op 27 okt 1820 
met Rachel Andriesse, dr. van Joseph Andries 

Andriesse (koopman) en Anna Gabriël van Ham, geb. te Reusel 
op 30 mei 1802, ovl. (62 jaar oud) te Bladel op 19 mei 1865. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
1. Benjamin de Groot, geb. te Bladel op 25 sep 1821, 

vleeshouwer; ongehuwd, ovl. (74 jaar oud) te 
Gestel en Blaarthem op 1 dec 1895. 

 Op 18 maart 1895 verhuist Benjamin met zijn broer 
Hertog en zus Eva naar Gestel bij Eindhoven. 

2. Andries de Groot, geb. te Bladel op 22 nov 1824, ovl. 
(81 jaar oud) te Oirschot op 19 sep 1906, volgt IV2. 

3. Catharina de Groot, geb. te Bladel op 19 feb 1826, 

ongehuwd, ovl. (28 jaar oud) te Schijndel wonend te 
Bladel op 17 nov 1854. 

4. Sophia de Groot, geb. te Bladel op 25 jul 1828, ovl. (4 

jaar oud) te Bladel op 1 feb 1833. 
5. Joseph de Groot, geb. te Bladel op 17 apr 1830, 

fabrikant, ovl. (80 jaar oud) te Gestel en Blaarthem op 
12 feb 1911, tr. (resp. 42 en ongeveer 32 jaar 
oud) (BS) te Breda op 29 mei 1872 met Engelina 
Oppenheimer, geb. te Breda circa 1840. 

 Op 24 juni 1864 naar Oirschot gegaan. 
6. Helena de Groot, geb. te Bladel op 23 mrt 1832, ovl. 

(11 maanden oud) te Bladel op 14 mrt 1833. 
7. Hertog de Groot, geb. te Bladel op 17 nov 1835, 

slager; ongehuwd, ovl. (69 jaar oud) te Gestel op 
14 nov 1905. 

8. Bethje de Groot, geb. te Bladel op 22 okt 1837, ovl. 

(71 jaar oud) te Eindhoven op 19 dec 1908, tr. (BS) te 
Bladel op 22 feb 1877 met Meijer Oppenheimer, geb. 
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te Uden op 24 feb 1846, rijksambtenaar.  
9. Eva de Groot, geb. te Bladel op 30 okt 1839, 

ongehuwd, ovl. (68 jaar oud) te Eindhoven wonend te 
Gestel op 18 jan 1908. 

10. Gabriel de Groot, geb. te Bladel op 13 jan 1842, 

slager, ovl. (79 jaar oud) te Delft wonend te Rotterdam 
op 30 nov 1921, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) (BS) te 
Waalwijk op 6 jun 1876 met Grietje Cohensius, geb. 
te Besoijen op 2 apr 1844. 

11. Sientje de Groot, geb. te Bladel op 21 jan 1847, ovl. 

(8 dagen oud) te Bladel op 29 jan 1847. 
 
IV. Andries de Groot, zn. van Emanuel de Groot 

(III) (vleeshouwer) en Rachel Andriesse, geb. te Bladel op 
22 nov 1824, vleeschhouwer, ovl. (81 jaar oud) te Oirschot op 
19 sep 1906, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (BS) te Bladel op 
13 feb 1850 met Sophia Falk, geb. te Roermond op 

16 aug 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Sientje de Groot, geb. te Oirschot op 19 mrt 1858, 

ovl. (81 jaar oud) te Veghel op 25 aug 1939, tr. (resp. 
29 en 28 jaar oud) (BS) te Oirschot op 2 aug 1887 met 
Daniel de Winter, geb. te Veghel op 20 okt 1858 zn. 

Israël de Winter en Regina de Jongh, koopman, ovl. 
(46 jaar oud) te Oirschot op 20 feb 1905, begr. te 
Oirschot Joodse begraafplaats.  

2. Joseph de Groot, geb. te Oirschot op 20 aug 1860, 

veehandelaar. 
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BIJLAGE 3 
 
Parenteel van Samuel Levi. 
 
 
 
I. Samuel Levi, geb. te Frankfurt am Main [he, Duitsland] 

circa 1710,  
 tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1735 met Eva Mozes. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Jonas Samuel Levi (Goudsmit), geb. te 

Giessen [he, Duitsland] op 4 mei 1739, ovl. (77 jaar 
oud) te Oud-Beijerland op 18 feb 1817, volgt IIa. 

2. Meijer (Abraham) Samuel Levi (Bloemhof), geb. te 
Wetterau [Duitsland] circa 1746, ovl. (ongeveer 82 jaar 
oud) te Eersel op 26 feb 1828, volgt IIb. 

3. Jacob Samuel Levi (Groenewoud), geb. te 

Reiskirchen [he, Duitsland] circa 1749, ovl. (ongeveer 
78 jaar oud) te Steenbergen op 14 okt 1827, volgt IIc. 

4. Rebecca Samuel Levi, geb. te 

Busecker [he, Duitsland] circa 1750, ovl. (ongeveer 60 
jaar oud) te Bergeijk op 4 sep 1810, volgt IId. 

 
IIa. Jonas Samuel Levi (Goudsmit), zn. van Samuel Levi Segal (I) 

1] en Eva Mozes, geb. te Giessen op 4 mei 1739, slager; 
koopman, ovl. (77 jaar oud) te Oud-Beijerland op 18 feb 1817, tr. 
(ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1765 met Johanna Simon Levi 
alias Samson, ovl. waarschijnlijk te Eersel circa 1795. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
1. Samuel Jonas (Goudsmit), geb. te Veghel 

circa 1769, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Roermond 
op 16 apr 1845, volgt IIIa 

2. Simon Jonas (Goudsmit), geb. te Veghel circa 1773, 

ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Oud-Beijerland op 
12 feb 1834, volgt IIIb. 

3. Jacob Jonas (Goudsmit), geb. te Veghel op 

11 apr 1779, ovl. (90 jaar oud) te Eindhoven op 
6 aug 1869, volgt IIIc. 

4. twee jong overleden kinderen (Goudsmit), geb. te 

Eersel circa 1785. 
5. Meijer Jonas (Goudsmit), geb. te Eersel in 1795, ovl. 

(ongeveer 13 jaar oud) te Lommel op 20 mrt 1808. 
 
 Jonas Samuel Levi (Goudsmit), tr. (resp. ongeveer 54 en 

ongeveer 37 jaar oud) (2) circa 1794 met Schoontje Meijer 
Israel Frank, geb. te 's-Heerenberg [ge] op 10 sep 1756 dr. 

Meijer Israel Frank en Betje NN, ovl. (86 jaar oud) te 
Oud-Beijerland op 6 mrt 1843. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Eva Jonas Samuel (Goudsmit), geb. te Bladel op 

12 mrt 1797, ovl. (40 jaar oud) te Zevenbergen op 
10 mei 1837, begr. te Oudenbosch, tr. (BS) met 
Eliazar Joseph Eliasar Cohen, geb. te Klundert op 

4 mei 1797, besn. te Klundert op 12 mei 1797, slager; 
koopman en van 1837-1845 houder van de bank van 
lening in Schiedam, ovl. (47 jaar oud) te Schiedam op 
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27 jan 1845.  
2. Mozes Jonas Samuel (Goudsmit), geb. te 

Lommel op 22 jun 1800, ovl. (83 jaar oud) te 
Rotterdam op 24 dec 1883, tr. (resp. 45 en 23 jaar 
oud) (BS) te Brielle op 27 jun 1845 met 
Rachel (Rozette) van den Berg, geb. te Brielle op 
24 mrt 1822 dr. Nathan van den Berg en Hester de 
Vries.  

3. Elias Jonas Samuel (Goudsmit), geb. te 

Lommel circa 1802, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te 
Oud-Beijerland op 30 jan 1816. 

4. Rebecca Jonas Samuel (Jonas) (Goudsmit), geb. te 

Lommel in 1804, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Brielle 
op 29 dec 1876, tr. (BS) met Salomon Philip 
Mendels, geb. circa 1801, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) 

te Brielle op 24 jan 1859.  
 
IIIa. Samuel Jonas (Goudsmit), zn. van Jonas Samuel Levi 

(Goudsmit) (IIa) (slager; koopman) en Johanna Simon Levi, geb. 
te Veghel circa 1769, koopman in oude kleren (1814), ovl. 
(ongeveer 76 jaar oud) te Roermond op 16 apr 1845, otr. te 
Lommel op 7 mei 1803, tr. (ongeveer 34 jaar oud) (Mutualiteit) te 
Lommel op 29 mei 1803 (MU. trouwboek: "Samuel Jonas 
jongman gebooren te Vechel en thans woonagtig alhier en Bruin 
Lemele jongedochter geboortig van Wessendal in Frankenland, 
seedert laast elf jaeren gewoond hebbende in Amsterdam") met 
Brunella (Bruintje) (Bertha) Levie Lehman (Lehmans), geb. te 
Wiesental [bw, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
1. Levie (Leeman) (Goudsmit), geb. te Lommel in 

mrt 1804, ovl. (15 jaar oud) te Lommel op 30 jun 1819. 
2. Simon (Goudsmit), geb. te Lommel op 24 jul 1805, 

kramer, ovl. (24 jaar oud) te Lommel, -wonend in de 
Lepelstraat-, op 24 apr 1830. 

3. Elias (Goudsmit), geb. en ovl. te Lommel in 1807. 
4. Hartog (Goudsmit), geb. te Lommel circa 1807, ovl. 

(ongeveer 78 jaar oud) te Roermond op 28 jun 1885, 
volgt IVa. 

5. Abraham Goudsmit, geb. te Lommel op 26 apr 1811, 

ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1871, tr. (resp. 35 en 24 
jaar oud) (BS) te Eindhoven op 24 aug 1846 met 
Bolina Hertzberger, geb. te Roermond op 2 okt 1821 

dr. Andreas Hertzberger en Vogel Wijnberg.  
6. Catharina Goudsmids, geb. te Oisterwijk op 

30 okt 1812. 
7. Sibilla Goudsmits, geb. te Oisterwijk op 17 okt 1814, 

tr. (beiden 31 jaar oud) (BS) te Roermond op 
4 aug 1846 met Salomon Vossen, geb. te 

Güsten [sa, Duitsland] op 23 apr 1815 zn. Andreas 
Vossen en Francisca Stock, slachter.  

 
IVa. Hartog (Goudsmit), zn. van Samuel Jonas (Goudsmit) (IIIa) 

(koopman in oude kleren (1814) en Brunella (Brunette) (Bertha) 
Levie Lehman, geb. te Lommel circa 1807, ovl. (ongeveer 78 jaar 
oud) te Roermond op 28 jun 1885, tr. (resp. ongeveer 34 en 30 
jaar oud) (1) (BS) te Oirschot op 2 jun 1841 met Dina (Dientje) 
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Doctors, dr. van Hartog Docters (vleeschhouwer) en Schoontje 

Wallag, geb. te Oirschot op 5 jun 1810, ovl. (41 jaar oud) te 
Roermond op 10 okt 1851. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Jeannetta Goudsmit, geb. te Roermond op 

23 nov 1843, ovl. (64 jaar oud) te Roermond op 
7 sep 1908. 

2. Samuel Goudsmit, geb. circa 1848, ovl. (ongeveer 8 

jaar oud) te Roermond op 4 feb 1856. 
3. Isaac Goudsmit, geb. te Roermond op 15 aug 1849. 
4. Sibilla Goudsmit, geb. te Roermond in aug 1851, ovl. 

(5 weken oud) te Roermond op 4 sep 1851. 
 
 Hartog (Goudsmit), tr. (resp. ongeveer 45 en 27 jaar oud) 

(2) (BS) te Oss op 28 jun 1852 met Elisabeth Cohen, geb. te 

Oss op 11 mrt 1825 dr. Roelof Cohen en Eva Soesmans de 
Roos. 

 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
1. Jonas Goudsmit, geb. te Roermond op 8 mrt 1853, 

ovl. (75 jaar oud) te Venlo op 22 feb 1929. 
2. Simon Goudsmit, geb. te Roermond op 11 dec 1855. 
3. Levie Goudsmit, geb. te Roermond op 3 sep 1857, 

ovl. (73 jaar oud) te Roermond op 19 mei 1931. 
4. Rudolf Goudsmit, geb. te Roermond op 12 nov 1861. 
5. Jozef Goudsmit, geb. te Roermond op 12 dec 1863, 

ovl. (9 maanden oud) te Roermond op 26 sep 1864. 
6. Isidore Goudsmit, geb. circa 1865, ovl. (ongeveer 69 

jaar oud) te Roermond op 15 dec 1934. 
 
IIIb. Simon Jonas (Goudsmit), zn. van Jonas Samuel Levi 

(Goudsmit) (IIa) (slager; koopman) en Johanna Simon Levi, geb. 
te Veghel circa 1773, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te 
Oud-Beijerland op 12 feb 1834, otr. (resp. ongeveer 27 en 
ongeveer 29 jaar oud) te Oud-Beijerland op 31 mei 1800 
(gaardersboek), tr. (MU) met Lena Hartog Koopman, geb. 

circa 1771 dr. Hartog Philips Koopman en Sara Jozeph, ovl. 
(ongeveer 70 jaar oud) te Oud-Beijerland op 4 aug 1841. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Gerritje (Goudsmit), geb. te Oud-Beijerland op 

9 apr 1802, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 
14 okt 1885, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar 
oud) (BS) te Oud-Beijerland op 9 jun 1822 met Levie 
van den Berg, geb. te Nieuw-Beijerland circa 1800 zn. 

Salomon van den Berg en Rijntje Nathans.  
2. Hartog Goudsmit, geb. te Oud-Beijerland op 

25 jul 1804, vleeschhouwer, tr. (resp. 31 en ongeveer 
33 jaar oud) (BS) te Oisterwijk op 14 nov 1835 met 
Maria Mijer alias van de Mijdenberg, geb. te Oisterwijk 

in 1802 dr. Mijer Aron en Sara Somson.  
3. Philip Goudsmit, geb. te Oud-Beijerland op 

15 sep 1809, ovl. (77 jaar oud) te Oud-Beijerland op 
22 apr 1887, volgt IVb. 

4. Samuel Simon Goudsmit, geb. te Oud-Beijerland op 

4 apr 1812, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) (BS) 
te Alphen a/d Rijn op 20 mei 1842 met Rozette 
Levisson, geb. te Aarlanderveen circa 1820 dr. 
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Abraham Levisson en Saartje Hartog Lewijt.  
 

 

 
Figuur 1 Oud-Beijerland kende in de 19e eeuw een aanzienlijke joodse 

gemeenschap. Op de foto de synagoge die in 1995 werd gesloopt. 

 
IVb. Philip Goudsmit (IVb), zn. van Simon Jonas (Goudsmit) (IIIb) en 

Lena Hartog Koopman, geb. te Oud-Beijerland op 15 sep 1809, 
leerlooier; koopman, ovl. (77 jaar oud) te Oud-Beijerland op 
22 apr 1887, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (BS) te Eindhoven op 
11 mei 1842 met zijn nicht Catharina (Caatje) Goudsmit, dr. 

van Jacob Jonas (Goudsmit) (IIIc) (koopman) en Sibella 
(Isabella) Samuel Wijnberg (zie IVd). 

 
IIIc. Jacob Jonas (Goudsmit) (Goudsmit), zn. van Jonas Samuel 

Levi (Goudsmit) (IIa)1 (slager; koopman) en Johanna Simon 
Levi, geb. te Veghel op 11 apr 1779, koopman, ovl. (90 jaar oud) 
te Eindhoven op 6 aug 1869, otr. te Woensel op 13 apr 1805, tr. 
(resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) (Municipaliteit) te Eindhoven 
op 26 mei 1805 (MU trouwboek Eindhoven: "Jacob Jonas 
jongman, gebooren te Veggel, en woonende alhier, laast 
gewoond hebbende te Lommel, en Sebilla Salomon 
meerderjaarige jongedogter, gebooren en woonende te Woensel 
enz.") met Sibella (Isabella) Samuel Wijnberg, geb. te Woensel 

circa 1774, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Eindhoven op 
1 mrt 1857. 

 Jacob had een winkel in de Rechtestraat (C 102 gew. 235 gew. 
254) 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Samuel (Goudsmit), geb. te Eindhoven op 
12 jul 1806, ovl. (74 jaar oud) te Waalwijk op 
25 sep 1880, volgt IVc. 

2. Eva (Goudsmit), geb. te Eindhoven op 15 mei 1809, 
ovl. (82 jaar oud) te Eindhoven op 3 jan 1892, tr. (BS) 
met Aron Levi Keiser.  

3. Aldegonda Goudsmit, geb. te Eindhoven circa 1812, 

ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Eindhoven op 
25 okt 1878, tr. (BS) met Michael Jacob Weijl, geb. te 

Nijkerk [ge] in 1809, linnenfabrikant.  
4. Catharina (Caatje) Goudsmit, geb. te Eindhoven op 

1 mei 1813, ovl. (74 jaar oud) te Oud-Beijerland op 
18 aug 1887, volgt IVd. 
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IVc. Samuel (Goudsmit), zn. van Jacob Jonas (Goudsmit) (IIIc) 

(koopman) en Sibella (Isabella) Samuel Wijnberg, geb. te 
Eindhoven op 12 jul 1806, winkelier, ovl. (74 jaar oud) te 
Waalwijk (inwonend bij dochter Betje) op 25 sep 1880, tr. (resp. 
27 en ongeveer 30 jaar oud) (BS) te Arnhem op 17 jun 1834 met 
Johanna (Hanna) Prins, geb. te Arnhem circa 1804 dr. Liebman 
Isaac Prins en Diena Hijmans, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te 
Waalwijk op 15 apr 1884. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Kaatje Goudsmit, geb. te Eindhoven op 18 jun 1840. 

 
IVd. Catharina (Caatje) Goudsmit, dr. van Jacob Jonas (Goudsmit) 

(IIIc) (koopman) en Sibella (Isabella) Samuel Wijnberg, geb. te 
Eindhoven op 1 mei 1813, ovl. (74 jaar oud) te Oud-Beijerland op 
18 aug 1887, tr. met haar neef Philip Goudsmit (zie IVb4). 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Simon Philip Goudsmit, geb. te Oud-Beijerland op 

9 nov 1844, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 
28 mei 1889, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (BS) te 
Eindhoven op 30 okt 1872 met Sara Keiser, dr. van 
Aron Levie Keiser (koopman) en Eva Goudsmit, geb. 
te Eindhoven op 8 jul 1848. 

 
 Warenhuis 'De Bijenkorf' is in 1870 opgericht door 

Simon Philip Goudsmit en is uitgegroeid van een 
kleine fourniturenwinkel op de Nieuwendijk 132 in 
Amsterdam tot een warenhuisketen in het bovenste 
marktsegment met vestigingen in diverse steden. 

 
IIb. Meijer (Abraham) Samuel Levi (Bloemhof), zn. van Samuel 

Levi (I) en Eva Mozes, geb. te Wetterau [Duitsland] circa 1746, 
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Eersel op 26 feb 1828, tr. met 
Catharina Jacob Isaacs, geb. te Kloosterburen circa 1759, ovl. 
(ongeveer 89 jaar oud) te Eersel op 26 feb 1848. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
1. Moses (Elias) Meijer Samuel (Bloemhof), geb. te 

Eersel op 17 okt 1783, ovl. (84 jaar oud) te Eindhoven 
op 10 aug 1868, volgt IIId. 

2. Belia (Elisabeth) (Betje) Meijer Samuel (Bloemhof), 

geb. te Eersel circa 1786, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) 
te Zierikzee op 1 nov 1834, tr. (resp. ongeveer 38 en 
ongeveer 58 jaar oud) (BS) te Zierikzee op 21 jul 1824 
met Samuel Benjamin Polak, geb. te 

Podznan [po, Poland] (Posen) circa 1766 zn. Benjamin 
Polak en Rebekka Gedalje, koopman; debitant in loten.  

3. Samuel Meijer Samuel (Blomhof), geb. te Eersel op 

4 okt 1793, ovl. (89 jaar oud) te Eersel op 20 mrt 1883, 
volgt IIIe. 

4. Marianne (Maria Anna) Meijer Samuel (Bloemhof), 

geb. te Eersel op 11 jun 1796, ovl. (83 jaar oud) te 
Tiel op 20 nov 1879, tr. (resp. 35 en ongeveer 46 jaar 
oud) (BS) te Eersel op 13 jan 1832 met Samuel Adler, 

geb. te Werlau [Duitsland] in 1786, koopman.  
5. Jacob (Jacques) Meijer Samuel (Blomhof), geb. te 

Eersel op 4 jun 1800, ovl. (86 jaar oud) te Eindhoven 
op 30 nov 1886 (volgens de akte zn. van Meijer 
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Blomhof en Sara Kohein), tr. (BS) met Maria Anna 
van Son, geb. te Lithoijen op 4 apr 1820, ovl. (87 jaar 

oud) te Eindhoven op 26 nov 1907.  
6. Hanni alias Johanna Elisa ( Anna) Meijer Samuel 

(Bloemhof), geb. te Eersel op 29 dec 1801, ovl. (78 

jaar oud) te Bladel op 31 jan 1880, volgt IIIf. 
7. Hermanus Meijer Samuel (Blomhof), geb. te Eersel 

op 4 feb 1805, later rk, vleeshouwer, ovl. (82 jaar oud) 
te Eersel op 18 nov 1887. 

 Herman was ongehuwd en woonde bij zijn broer 
Samuel. Net als diens gezin staat hij als 
rooms-katholiek in het bevolkingsregister. 

8. Mieke (Jannette) Meijer Samuel (Bloemhof), geb. te 
Eersel in 1807, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Zierikzee 
op 24 apr 1889, tr. (BS) met Nathan Samuel Polak, 

geb. te Zevenbergen in 1801, ovl. (ongeveer 70 jaar 
oud) te Zierikzee op 6 sep 1871.  

9. Sara Meijer Samuel (Bloemhof), geb. te Eersel op 

4 feb 1808, ovl. (90 jaar oud) te Valburg op 
30 jan 1899, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar 
oud) (BS) te Eersel op 5 apr 1836 met Joseph Cohen, 

besn. te Aalst op 9 jul 1808, fuselier.  
 
IIId. Moses (Elias) Meijer Samuel (Bloemhof), zn. van Meijer 

(Abraham) Samuel Levi (Bloemhof) (IIb) en Catharina Jacob 
Isaacs, geb. te Eersel op 17 okt 1783, koopman, ovl. (84 jaar 
oud) te Eindhoven op 10 aug 1868, tr. (resp. 42 en 32 jaar 
oud) (BS) te Bladel op 19 jan 1826 met Reina Ruben 
(Andriesse), dr. van Ruben Andries 

Andriesse (vleeschhouwer) en Catharina alias Vogel Asser, geb. 
te Bladel op 15 feb 1793, ovl. (72 jaar oud) te Woensel op 
7 okt 1865. 

 Het gezin woonde in Bladel in de Raamstraat. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Catharina (Kaatje) Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 

20 dec 1826, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam op 
5 aug 1900, tr. (resp. 34 en ongeveer 40 jaar oud) (BS) 
te Rotterdam op 10 apr 1861 met Jacob Frenk, geb. 

te Rotterdam circa 1821 zn. Sara Henoch Frenk, 
weduwnaar van Hijntje Danser.  

2. Meijer Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 7 sep 1828, 

slagter, ovl. (90 jaar oud) te Eindhoven op 
24 dec 1918, tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) (BS) te 
Eindhoven op 10 sep 1863 met Fannij Hertzdahl, geb. 
te Sittard op 10 mei 1830 dr. Bernard Hertzdahl en 
Zara Wolff.  

3. Elisabeth (Betje) Bloemhoff, geb. te Oosterhout op 
8 sep 1830, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 
11 jul 1889, tr. (resp. 22 en ongeveer 36 jaar oud) (BS) 
te Rotterdam op 6 apr 1853 met Meyer Hofstede, geb. 
te Zevenhuizen circa 1817 zn. David Hofstede en 
Judik Jozeph.  

4. Joost Bloemhoff, geb. te Bladel op 24 nov 1832, 

vleeschhouwer, ovl. (71 jaar oud) te Vught wonende te 
Woensel op 10 dec 1903, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 
jaar oud) (1) (BS) te Maassluis op 22 aug 1860 met 
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Sara de Reeder, dr. van Jacob de Reeder en Jette 

David Lewenstein, geb. te Maassluis circa 1834. Uit dit 
huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 38 en ongeveer 35 
jaar oud) (2) (BS) te Rotterdam op 30 nov 1870 met 
Roosje Spitter, geb. te Delfshaven 11 jul 1835, dr. 

Izaak Spitter en Sara de Winter.  
5. Abraham Bloemhof, geb. te Bladel op 23 jun 1834, 

klokkenmaker, ovl. (90 jaar oud) te Apeldoorn op 
4 feb 1925, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) (BS) te 
Maassluis op 29 dec 1858 met Cato de Reeder, dr. 
van Jacob de Reeder en Jette David Lewenstein, geb. 
te Maassluis op 20 jan 1827, tr. (resp. 53 en ongeveer 
56 jaar oud) (2) (BS) te Amsterdam op 2 mei 1888 met 
Hanna Israel Aandagt, geb. te Amsterdam circa 1832 

dr. Israël Aandagt en Lea Simon Vos.  
 
 Reina Ruben (Andriesse), dr. van Ruben Andries 

Andriesse (vleeschhouwer) en Catharina alias Vogel Asser, tr. 
(resp. 25 en 26 jaar oud) (1) (BS) te Wormer [nh] op 14 feb 1819 
met Jacob Levie de Vries, geb. te Wormer op 2 dec 1792 zn. 
Levie de Vries en Betje Natrans Hoedemaaker, vleeschhouwer, 
ovl. (27 jaar oud) te Wormer op 15 aug 1820. 

  
 
IIIe. Samuel Meijer Samuel (Blomhof), zn. van Meijer (Abraham) 

Samuel Levi (Bloemhof) (IIb) en Catharina Jacob Isaacs, geb. te 
Eersel op 4 okt 1793, later rk, vleeshouwer, ovl. (89 jaar oud) te 
Eersel op 20 mrt 1883, heeft een onwettige relatie (resp. 
ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) in 1823 met Paula Bel1, 

ged. te Eersel op 14 nov 1798 dr. Petrus Bel en Henrica 
Rademakers, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Eersel op 
4 jun 1888. 

 Uit deze relatie een dochter: 
1. Hendrika Bloemhof, geb. te Eersel op 12 sep 1823. 

 
 tr. (resp. 58 en 40 jaar oud) (2) (BS) te Eersel op 15 mei 1852 

met Anna Margaretha Vertessen, dr. van Simon Vertessen en 
Anna Maria Goossens, geb. te Luijksgestel op 12 apr 1812. 

 
 Het echtpaar Blomhof-Vertessen woonde op de Dijk in Eersel en 

staat in het bevolkingsregister als rooms-katholiek. Kennelijk is 
hij toegetreden tot de Rooms-katholieke Kerk. De familienaam 
'Blomhof' wordt gevoerd. 

 
 
IIIf. Hanni alias Johanna Elisa ( Anna) Meijer Samuel (Bloemhof), 

dr. van Meijer (Abraham) Samuel Levi (Bloemhof) (IIb) en 
Catharina Jacob Isaacs, geb. te Eersel op 29 dec 1801, ovl. (78 
jaar oud) te Bladel wonend te Tilburg op 31 jan 1880, tr. (resp. 25 
en 31 jaar oud) (BS) te Bladel op 1 nov 1827 met Joël 
Wertheijm, geb. te Bocholt [nw, Duitsland] op 20 sep 1796 zn. 

Meijer Levij Wertheijm en Gudeld Heijmann, kramer, ovl. 
(hoogstens 73 jaar oud) voor 1870. 

                                                             
1
 Paula Bel, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (BS) te Eersel op 14 feb 

1829 met Simon Kwinten (Quinten), ged. te Eersel op 17 jul 1806, bouwman. 
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 Het gezin Wertheijm woonde op de Markt in Bladel. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Helena Wertheijm, geb. te Bladel op 17 okt 1827 
gewettigd bij huwelijk, ongehuwd, ovl. (27 jaar oud) te 
Bladel op 17 jan 1855. 

2. Meijer Wertheijm, geb. te Bladel op 22 mrt 1829, ovl. 
(59 jaar oud) te Eindhoven op 3 mei 1888, volgt IVe. 

3. Levie Wertheijm, geb. te Bladel op 30 jan 1831, 

sigarenmaker, ovl. (48 jaar oud) te Rotterdam op 
16 jul 1879, tr. (BS) met Mietje Hamburger.  

4. Jacob Wertheijm, geb. te Bladel op 10 mrt 1833, 

koopman; ongehuwd, ovl. (44 jaar oud) te Bladel op 
22 jul 1877. 

5. Heiman Wertheijm, geb. te Bladel op 12 feb 1835, 

ovl. (72 jaar oud) te Strijp op 5 sep 1907, volgt IVf. 
6. Samuel Wertheijm, geb. te Bladel op 11 okt 1837, 

koopman; ongehuwd, ovl. (33 jaar oud) te Bladel op 
14 dec 1870. 

7. Abraham Wertheijm, geb. te Bladel op 13 mrt 1841, 

ovl. (68 jaar oud) te Hilvarenbeek op 16 okt 1909, tr. 
(30 jaar oud) (BS) te Bladel op 26 feb 1872 met Julie 
Elkan, geb. te Brunen [Duitsland].  

 
IVe. Meijer Wertheijm, zn. van Joël Wertheijm (kramer) en Hanni 

alias Johanna Elisa (Anna) Meijer Samuel (Bloemhof) (IIIf), geb. 
te Bladel op 22 mrt 1829, koopman; slager, ovl. (59 jaar oud) te 
Eindhoven op 3 mei 1888, tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) (1) (BS) te 
Aarle-Rixtel op 1 sep 1857 met Elisabeth Andriesse, dr. van 

Napoleon Hertog Ruben (Andriesse) (dagloner) en Esther 
Cohen, geb. te Bladel op 2 mrt 1824, ovl. (34 jaar oud) te 
Eindhoven op 11 jun 1858. 

  
 
 Meijer Wertheijm, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (2) (BS) te 

Eindhoven op 5 mei 1859 met Sara Hochheimer (Hoogheimer), 

geb. te Bocholt [nw, Duitsland] op 30 nov 1832 dr. Salomon 
Hochheimer en Clara Liefman. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Jonas Wertheijm, geb. te Eindhoven in 1860, ovl. 

(minder dan één jaar oud) te Bladel wonend te 
Woensel op 31 aug 1860. 

 
IVf. Heiman Wertheijm, zn. van Joël Wertheijm (kramer) en Hanni 

alias Johanna Elisa (Anna) Meijer Samuel (Bloemhof) (IIIf), geb. 
te Bladel op 12 feb 1835, slachter; koopman, ovl. (72 jaar oud) te 
Strijp op 5 sep 1907, tr. (BS) met Henriette Hochheimer, geb. te 

Bocholt [nw, Duitsland] op 1 apr 1842, ovl. (81 jaar oud) te 
Eindhoven op 14 apr 1923. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
1. Julius Wertheijm, geb. te Bladel op 25 feb 1879, ovl. 

(4 maanden oud) te Bladel op 23 jul 1879. 
2. Jacob Wertheijm, geb. te Bladel op 29 apr 1881, 

sigarenfabrikant; makelaar in ruwe tabak. 
3. Clara Wertheijm, geb. te Bladel op 25 mei 1883. 

 
IIc. Jacob Samuel Levi (Groenewoud), zn. van Samuel Levi Segal 
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(I)1 en Eva Mozes, geb. te Reiskirchen [he, Duitsland] (vlgs. 
overlijdensakte: Rijskirche) circa 1749, vleeshouwer, ovl. 
(ongeveer 78 jaar oud) te Steenbergen op 14 okt 1827, begr. te 
Oudenbosch, tr. (1) met Johanna Andriese. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
1. Samuel Levie Levij Groenewoudt, geb. te 

Steenbergen circa 1780, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te 
Oirschot op 24 apr 1842, volgt IIIg. 

 
 Jacob Samuel Levi (Groenewoud), tr. (2) met Helena Lion, 

geb. te Hilvarenbeek circa 1748, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 
Steenbergen op 22 apr 1811, begr. te Oudenbosch . 

  
 
 Jacob Samuel Levi (Groenewoud), tr. (resp. ongeveer 65 en 

28 jaar oud) (3) (BS) te Steenbergen op 9 sep 1814 met 
Antonetta Cohen, geb. te Loon op Zand op 27 jun 1786, ovl. (58 
jaar oud) te Steenbergen op 24 mei 1845, begr. te 
Bergen op Zoom . 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Sara Levij Groenewoud, geb. te Steenbergen op 

1 mrt 1818, ovl. (86 jaar oud) te 's Gravenhage op 
15 feb 1905, tr. (26 jaar oud) (BS) te Steenbergen op 
10 jan 1845 met Joseph Cohen, geb. te Zevenbergen.  

 
 Antonetta Cohen, tr. (resp. 42 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (BS) 

te Steenbergen op 22 jan 1829 met Nathan Salomon Frank, zn. 
van Salomon Jacob Frank en Meeke Nathan, geb. te 
Valkenswaard circa 1797. 

  
 
IIIg. Samuel Levie Levij (Samuel) Groenewoudt (Groenewoud), zn. 

van Jacob Samuel Levi (Groenewoud) (IIc) (vleeshouwer) en 
Johanna Andriese, geb. te Steenbergen circa 1780, slagter 
(slager), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Oirschot op 24 apr 1842, 
met Marjan (Mariana) Salomon David (Roost), dr. van 

Salomon David Roost en Clare Alexander, geb. te Oirschot op 
6 jun 1775, ovl. (76 jaar oud) te Oirschot op 24 jan 1852. 

 
 Volgens het bevolkingsregister van 1837 woont het gezin in 

Valkenswaard op het adres Dorp 86. 
 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Andries Samuel Levy (Andries Samuel Levie) 
Groenewoudt, geb. te Steenbergen te Steenbergen 

op 18 okt 1805, slagter (vleeschhouwer), ovl. (80 jaar 
oud) te Aarle-Rixtel op 25 jun 1886, tr. (34 jaar oud) 
(1) (BS) te Goes [ze] op 19 mrt 1840 met Catharina 
Cohen, tr. (resp. 48 en 28 jaar oud) (2) (BS) te 
Aarle-Rixtel op 12 sep 1854 met Sara Andriesse, dr. 
van Napoleon Hertog Ruben (Andriesse) (dagloner) en 
Esther Cohen, geb. te Bladel op 24 nov 1825.  

2. Mozes Samuel Levij Groenewoudt, geb. te 

Steenbergen op 12 jan 1808, ovl. (85 jaar oud) te 
Gorinchem op 5 jul 1893, volgt IVg. 

3. Levij Levij Groenewoud, geb. te Steenbergen op 



bijlage 3  - Bloemhof / Goudsmit / Groenewoud  

 10  

30 dec 1811, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1868, volgt 
IVh. 

4. Clara Samuel Levij Groenewoudt, geb. te Budel op 
9 sep 1816 ( In de geboorteakte wordt ze 
ingeschreven als Clara Samuel Levij), ongehuwd, ovl. 
(57 jaar oud) te Oirschot op 18 apr 1874. 

 
IVg. Mozes Samuel Levij Groenewoudt, zn. van Samuel Levie Levij 

Groenewoudt (IIIg)9 (slagter) en Marjan (Mariana) Salomon 
David (Roost), geb. te Steenbergen op 12 jan 1808 of 28 dec 
1808?, koopman, ovl. (85 jaar oud) te Gorinchem op 5 jul 1893, 
tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (BS) te Woensel op 26 mei 1842 met 
Elisabeth Hartog, geb. te Tongelre op 5 apr 1816 dr. Jonas 
Hartog en Veronica Hertog, ovl. (77 jaar oud) te Gorinchem op 
5 jul 1893. 

 
 Op 29 maart 1879 verhuizen Mozes, zijn vrouw Elisabeth, zoon 

Samuël en de dochters Johanna en Veronica naar Gorinchem. 
 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. N.N. Groenewoudt, geb. te Oirschot op 

8 jun 1843 (doodgeb.). 
2. N.N. Groenewoud, geb. te Oirschot op 

26 jun 1844 (doodgeb.). 
3. Samuel Groenewoud, geb. te Oirschot op 

3 mei 1845, leerlooier, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam 
op 28 dec 1929, tr. (resp. 38 en 27 jaar oud) (BS) te 
St. Oedenrode op 9 jan 1884 met Bernardina 
Schooning, geb. te Oss op 18 jun 1856.  

4. Hartog Groenewoud, geb. te Oirschot op 2 mei 1847, 
koopman. 

 Hartog vertrekt naar Londen op 21 september 1874. 
5. Jacob Groenewoud, geb. te Oirschot op 8 okt 1849, 

leerlooier.  
 Jacob verhuist op 14 augustus 1879 naar St. 

Oedenrode. 
6. Johanna Groenewoud, geb. te Oirschot op 

17 mei 1852, ovl. (48 jaar oud) te Gorinchem op 
6 nov 1900. 

7. Salomon Groenewoud, geb. te Oirschot op 
28 mei 1854, Biografie Salomon verhuist op 21 juni 
1878 naar Gestel. 

8. Veronica Groenewoud, geb. te Oirschot op 

30 mrt 1856, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 
7 jul 1937. 

 
IVh. Levij Levij Groenewoud, zn. van Samuel Levie Levij 

Groenewoudt (IIIg) (slagter) en Marjan (Mariana) Salomon David 
(Roost), geb. te Steenbergen op 30 dec 1811, leerlooier; 
koopman; slager, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1868, tr. (resp. 
41 en 31 jaar oud) (BS) te Vught op 28 jan 1853 met Roos 
Koppens, geb. te Oisterwijk op 22 feb 1821 dr. Jacob Koppens 

en Prins Sousman de Roos, ovl. (47 jaar oud) te Oirschot op 
18 mei 1868, begr. te Oirschot Joodse begraafplaats. 

   
 Levie verhuist in 1876 met zijn 3 kinderen en schoonzus Maria 
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Koppens naar Tilburg. 
 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Doodgeb. zoon Levi, geb. te Oirschot op 

24 dec 1853. 
2. Marianna Levie, geb. te Oirschot op 3 aug 1855, ovl. 

(1 jaar oud) te Oirschot op 24 jan 1857. 
3. Jacob Levi Bij de geboorteakte is later in de marge 

een opmerking / correctie geplaatst die vermeldt dat de 
naam van de vader moet worden gelezen als 
'Groeneveld' en niet 'Levi' als gevolg van het vonnis 
van de arrondissementsrechtbank van Den Bosch d.d. 
13 november 1896, geb. te Oirschot op 2 nov 1856, 
koopman; ongehuwd, ovl. (61 jaar oud) te Tilburg op 
19 jan 1918 (Jacob Groenewoud). 

4. Elisabeth (Betje) Groenewoud, geb. te Oirschot op 

27 mrt 1859, ovl. (81 jaar oud) te Warnsveld [ge] op 
3 jan 1941, volgt V. 

5. Doodgeb. zoon Levi, geb. te Oirschot op 10 jan 1863. 
6. Samuel Levie (Groenewoud), geb. te Oirschot op 

29 mrt 1864, ovl. (61 jaar oud) te Tilburg op 
26 nov 1925, tr. (33 jaar oud) (BS) te Haarlem [nh] op 
31 mrt 1897 met Lea Cauveren, geb. te 
Aarlanderveen dr. Salomon Joseph Cauveren en 
Beletje Mozes de Vries.  

 
V. Elisabeth (Betje) Groenewoud alias Levie, dr. van Levij Levij 

Groenewoud (IVh) (leerlooier; koopman; slager) en Roos 
Koppens, geb. te Oirschot op 27 mrt 1859, ovl. (81 jaar oud) te 
Warnsveld op 3 jan 1941, tr. (resp. 39 en 53 jaar oud) (BS) te 
Tilburg op 6 dec 1898 met Samuel van Gelder, geb. te 

Zutphen op 22 feb 1845 zn. Abraham Jacob van Gelder en 
Rebecca de Winter, koopman. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Rosa van Gelder, geb. te Zutphen op 1 jan 1900. 

 
IId. Rebecca Samuel Levi, dr. van Samuel Levi (I)1 en Eva Mozes, 

geb. te Busecker [he, Duitsland] circa 1750, ovl. (ongeveer 60 
jaar oud) te Bergeijk op 4 sep 1810, tr. met Jacob Benjamin 
Menachem Wiener, geb. te Wenen circa 1750, oude kleerkoper, 
ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Bergeijk op 21 aug 1822. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Manus Wiener, geb. te Bergeijk circa 1788, koopman; 

ongehuwd, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Bergeijk op 
13 dec 1833. 

2. Samuel Benjamin Wiener, geb. te Bergeijk 

circa 1789, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te 
Oud-Beijerland op 11 apr 1826, tr. (resp. ongeveer 34 
en ongeveer 24 jaar oud) (BS) te Oud-Beijerland op 
30 nov 1823 met Belia Salomon Sluis, geb. te 
Dordrecht circa 1799 dr. Salomon Marcus Sluis en 
Rebecca Davids van Crevel, ovl. (ongeveer 46 jaar 
oud) te Oud-Beijerland op 28 jan 1845.  

3. Joseph Wiener, geb. te Bergeijk circa 1790, oude 
klerenkoper; ongehuwd, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te 
Bergeijk op 30 mei 1827. 
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4. Eva Benjamin Wiener, geb. te Bergeijk in 1794, ovl. 

(ongeveer 78 jaar oud) te Valkenswaard op 
24 jan 1872, volgt IIIh. 

 
IIIh. Eva Benjamin Wiener, dr. van Jacob Benjamin Menachem 

Wiener (oude kleerkoper) en Rebecca Samuel Levi (IId) 11, geb. 
te Bergeijk in 1794, koopvrouw, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te 
Valkenswaard op 24 jan 1872, tr. (resp. ongeveer 29 en 26 jaar 
oud) (BS) te Bergeijk op 20 apr 1823 met David Klein, zn. van 

Mozes Samuel en Josephina Paulgen, geb. te 
Erp Kanton Lechenich [nw, Duitsland] in aug 1796 zn. van Mozes 
Samuel Klein en Josephina Taubgen, koopman, ovl. (65 jaar 
oud) te Bergeijk op 28 nov 1861. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
1. Mozes David Klein, geb. te Aarle-Rixtel op 

3 mrt 1824, slachter, ovl. (77 jaar oud) te Stratum op 
30 aug 1901, tr. (resp. 38 en 32 jaar oud) (1) (BS) te 
Susteren op 27 okt 1862 met Judich Hertog, geb. te 

Linne op 9 feb 1830 dr. Mousus Hertog (slager) en 
Mina Kroonenberg, tr. (resp. 46 en 33 jaar oud) 

 

Toen Eva met David Klein wilde gaan trouwen kon ze geen geboortebewijs 

overleggen omdat zij tot de Israëlitische gemeente behoorde die toen geen 

registratie daarvan bijhield. Bovendien beschikte zij ook niet over het 

bewijs van overlijden van haar moeder Rebekka Samuel Levi, die in 

Bergeijk was overleden maar niet was opgenomen in het 

overlijdensregister. 

Daarom werd er een zogenaamde akte van bekendheid opgesteld voor de 

rechtbank. Liefst zeven getuigen legden een verklaring af. Dat waren 

Samuel Jonas Goudsmit (53), slachter te Lommel, Fronica (Veronica) 

Salomon Levi Wijnberg (51), koopvrouw in Eindhoven, Antony Maas (50), 

landbouwer in Bergeijk, Sebilla Salomon Levi Wijnberg (48), koopvrouw 

in Eindhoven, Jan van den Dungen (43), landbouwer in Bergeijk, Abraham 

Mozes Bloemendaal (36), looier in Eindhoven, en Antony van Valenberg 

(35), landbouwer in Bergeijk. Zij verklaren dat Eva Benjamin Wiener een 

wettige dochter is van wijlen Jacob Benjamin Wiener, in leven koopman in 

oude kleding in Bergeijk, overleden op 21 augustus 1822, begraven in 

Eersel en van wijlen Rebekka Samuel Levi, in leven zonder beroep, 

gewoond hebbende in Bergeijk en aldaar overleden op 4 september 1810 en 

de volgende dag begraven in Eersel. Zij verklaren verder dat Eva in 

Bergeijk op het Eikereind is geboren in het jaar 1794. 

 

bron: RHCe Eindhoven, coll. A-0207 deel 056, toegangsnummer 21, inv. 1389, volgnummer 24,  akte 

van bekendheid d.d. 26 februari 1823. / akte burgerlijke stand Bergeijk akte 1823 nummer 6. 
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(2) (BS) te Valkenswaard op 2 jan 1871 met Adelheid 
Zanders, geb. te Bracht [nw, Duitsland] op 7 apr 1837 

dr. Salomon Zanders en Veronika Schnucks.  
2. Rosettha Klijn, geb. en ovl. te Aarle-Rixtel op 

10 okt 1825. 
3. Jacob David Klijn, geb. te Aarle-Rixtel op 

15 mrt 1827, ovl. (33 dagen oud) te Aarle-Rixtel op 
17 apr 1827. 

4. Joseph David Klein, geb. te Bergeijk op 29 mrt 1828, 

ovl. (74 jaar oud) te Tilburg op 28 mei 1902, volgt IVi. 
5. Samuel David Klein, geb. te Bergeijk op 6 apr 1832, 

slachter; koopman, ovl. (59 jaar oud) te Stratum op 
22 nov 1891. 

6. Herman David Klein, geb. te Bergeijk op 27 feb 1838, 

ovl. (3 jaar oud) te Bergeijk op 19 apr 1841. 
 
 
 
IVi. Joseph David Klein, zn. van David Klein (koopman) en Eva 

Benjamin Wiener (IIIh)12 (koopvrouw), geb. te Bergeijk op 
29 mrt 1828, slager; koopman, ovl. (74 jaar oud) te Tilburg op 
28 mei 1902, tr. (BS) met Cornelia Kauffman dr. Herman 

Kauffman, geb. te Lanaken op 25 jun 1834, ovl. (53 jaar oud) te 
Tilburg op 18 nov 1887. 

 
 Op 24 december 1869 verhuist het gezin van Bergeijk naar 

Tilburg. (wijk Kerk; Oerle-Broekhoven) 
 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. David Klein, geb. te Bergeijk op 23 nov 1868. 
2. Herman Klein, geb. te Tilburg op 1 aug 1870, 

koopman. 
3. Eva Klein, geb. te Tilburg op 28 aug 1872.  
 Op 31 januari 1896 is ze uit Tilburg vertrokken met 

bestemming Lisieux in Frankrijk. 
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