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Joden in de heerlijkheid Bredevoort in 1783 
Bron: Nationaal Archief, Nassause Domeinraad, inv.nr. 2335, ongefolieerd 

Joden te Bredevoort  
No 1.  
Lijst van de Jooden alhier in Bredevoort  

• Gompher Benjamin hier gebooren geen octroij de vrouw uit Zwol en heeft een dogter, zijn 
heteering bestaat uit koopmanschap sets catoen en meer andere waeren.  

• Aaron Izak hier gebooren geen octroij en de vrou hier ook geboren zijn hantering bestaat in 
slagten, dog arm.  

• Moses Benjamin hier geboren, de vrou hier van ldaan geen octroij heeft een zoon, zijn hantering 
bestaat in Coopmanschap sits catoen en meer andere waren.  

• Salomon Berends heeft twintig jaar hier gewoond met zijn vrouw uit Duitsland uit Darmstad geen 
octroij, zijn werk is boekbinden, dog arm heeft twee dogters.  

• Rachel Joseph weduwe van Mendel Izak geen octroij, heeft 23 jaar hier gewoond haar hantering 
bestaat in slagten, heeft drie zoone en drie dogters, dog arm.  

• Carst Izak alhier gebooren, geen octroij, zijn vrouw uit Duitsland, heeft twee dogters, zijn 
hanteering bestaat in slagten, dog arm.  

• Israel Izak hier gebooren gaat zijn brood bidden.  
• Wolf Benjamin heeft een octroij van zijn voorzaten van den 17 septemb. 1700 heeft een vrou, een 

zoon en een dogter, zijn hantering is glazemaken, dog arm.  
• Beeltjen Izak hier geboren is blint en arm.  

Bredevoort den 23 Septemb. 1783.  
Was getekend 
Frerik Buekers voogt.  

Joden te Aalten 
Copie  
No. 2  

• In marge: Hantering Winkel en Slagten.  
Gompert David man vrouw en twee soons, een knegt segt octrooij te hebben van zijn vader David 
Marcus.  

• In marge: Doet winkel en eenige koopmanschap. 
Jacob David, Man Vrouw Nege Kinderen en een Knegt, segt octrooij te hebben van zijn vader.  

• In marge: Doet eenige koopmanschap. 
Isaak David, Man Vrouw en vier Kinderen, is arm en heeft geen octrooij.  

• In marge: Koopmanschap in slagten. 
Aron Gompert, Man Vrouw twee kinderen en een knegt, heeft geen octrooij.  

• In marge: Slagten en alderhande koopmanschap. 
Jacob Mosis, Man Vrouw en vier Kinderen, heeft octrooij van haar vader.  
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• David Selig met een soon, doet een kleine Negotie, is arm, segt octrooij te hebben en aan de 
Rentmeester betaalden.  

• In marge: Hanteren glazemaken, slagten en wat koopmanschap.  
Jacob Mosis, Man vrouw en een Knegt, heeft octrooij van zijn vader Mosis Walligh.  

• In marge: Coopman in Lompen.  
Isak David, Man Vrouw en Soon woonde in de jodekerk is arm en was bij de Rentmeester 
aangetekent.  

Aldus door den voogd van Aelten overgegeven.  

Joden te Winterswijk 
Copie 
Lijst der Jooden in Winterswijk woonagtig. 
No. 3.  

• Abraham Arends en Clara Abrahams Ehel: doende in Baaijen, Caetoenen, Delfs Aardengoed, 
oude Klederen en Slagten, hebbende zes kinderen, een getrouwt te Ahuis. Een te ter Borg. Een te 
Hasselt en een in Winterswijk.  

• Salomon Berendsen en Vrouw, doende als boven, hebbende zes kinderen, waarvan er een te 
Haaxbergen getrouwt is, en de overige haar in huijs, als mede in Lotrijbriefjes.  

• Joseph Salomon en Rachel Levij Ehel: doende in oude klederen, Honig, Wasch, Slagten, 
hebbende geen kinderen, dog een broeders dogter bij haar in huijs.  

• Benjamin Bernards en vrouw, hebbende 3 a 4 kinderen, doende een winkel, een zoort van 
Lombaart, oude klederen en slagten.  

• Israël Moses en vrouw, bij haar hebbende een zusters zoon, doende niets dan in slagten.  
• Meijer Michel en vrouw, hebbende 4 kinderen, doende in lompen, eijeren etc.  
• Jacob Moses, doet niets  
• Philip Jacob en vrouw, doende in slagten.  
• Jacob Levij en vrouw, bij haar hebbende een broeders dogter, doende in slagten.  

Alle welke bovenstaande alhier zedert een geruimen tijd van jaren gewoond hebben.  

• David Levij en vrouw, doende in honig, wasch, oude klederen, loterijbriefjes en slagten, welke in 
den jare 1781 getrouwt en zedert dien tijd hier gewoond hebben.  

• Caspar Abraham en Zusanna Zelig ehel: doende in oude klederen, caetoenen, loterijbriefjes. 
Zijnde in de maand Sept: 1783 getrout en hier blijven wonen.  

• D'Weduwe Abraham Levi, hebbende vijf kinderen, doende in niets, dog herbergt de gemeene en 
reizende vreemde Joden.  
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Joden te Dinxperlo 
Copie 
Weledele Heer Roelvink. 
No. 4  
Zende hiernevens volgens Ued. order de lijst der huijshouding der Joden in Dinxperlo als volgt  

• De Jood David Miggel Gans zijn vrouw schoondogter en twe kinder geen bestaan als breiden en 
spinnen, dus geheel arm gewoond seder den jaer 1752.  

• Emanuel Levij octrooij van den jaare 1763 den 5 april. Deze vrouw na overlijden van haar man 
Emanuel Levij hertrouwd nu Abram Isak zijn vrou en zuster geen bestaan als breiden en spinnen 
dus arm.  

• Beesman Herts een blinde vrou een zoon geen bestaan als wat op halen van oude vodden dat 
thans verboden is, derhalven geheel arm gewoond al 28 a 29 jaar.  

• Isak David Gans zoon van David Miggel Gans zijn vrou en een kind, bestaan slagten gewoond 
twe jaer.  

• Nog een Joodin Kate Benjamin heel oud haar vader al hier gewoond word van de gereformeerde 
Diaconi gedeeltelijk onderhouden.  

Zo dat UEd: hier uit deze naukeurige lijst den staat der Jooden in Dinxperloo wel kunt opmaken. Blive 
met agting UWEDWDienaer  
w. get: Gerrit Westerhoff  
In marge: Dinxperloo den 1. Decemb: 1783. 


