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Toelichting 
 
 
Doel 
 
Deze lijst van beroepen is bedoeld als hulpmiddel bij het digitaliseren van de ondertrouwinschrijvingen 
binnen het kader van het prpject ‘Ja, ik wil!’. De lijst is bedoeld om deelnemers aan dit project de in de 
akten vermelde beroepen te helpen ontcijferen door weer te geven welke beroepen tot nog toe al zijn 
aangetroffen. 
 
Samenstelling 
 
De lijst is samengesteld dankzij de bijdragen van deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. De 
vermedlingen in deze lijst zijn gebaseerd op de gegevens zoals die door de controleurs van het project 
‘Ja, ik wil!’ gecheckt zijn en als zodanig in de database van het project zijn opgenomen. 
 
Actualiteit en versie 
 
Aangezien het project ‘Ja, ik wil!’ nog lopend is, zullen in de loop der tijd nieuwe beroepen en/of 
spellingsvarianten worden toegevoegd. De datum van de laatste bijwerking vindt u altijd 
rechtsonderaan (versie [datum]) de bladzijde. 
 
Spelling 
 
De vermeldingen zijn de letterlijke weergave van de vermeldingen zoals die in de Amsterdamse 
ondertrouwinschrijvingen zijn aangetroffen. In overeenstemming met de invoerinstructies van het 
project ‘Ja, ik wil!’ hebben de deelnemers de exacte spelling zoals vermeld in de 
ondertrouwinschrijving overgenomen. Een beroep kan daardoor in vele spellingsvarianten in de lijst 
voorkomen; invulinstructie blijft echter om de vermelding in te voeren zoals die letterlijk in de 
ondertrouwinschrijving staat. Belangrijke opmerkingen hierbij zijn: 
• de ij is zowel in de vorm i j (onder de I) als in de vorm y (onder de Y) opgenomen, al naar gelang de 

invoer van de deelnemer 
• - hoofdlettergebruik is in de lijst in overeenstemming gebracht met de tegenwoordig geldende 

regels ten aanzien van hooflettergebruik 
 
Uitleg 
 
Gaandeweg zullen aan de beroepsvermeldingen waar nodig toelichtingen worden toegevoegd. 
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Copyright 
 
Deze lijst is samengesteld dankzij de inzet van vele vrijwilligers, zowel deelnemers als invoerders. 
Overname van deze lijst of delen daarvan is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative 
Commons 4.0 licentie Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-
project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt 
u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. 
 
Vragen en meer informatie 
 
Meer informatie over het project vindt u op  
• onze projectwebsite, www.collective-action.info/ja-ik-wil  
• Vele Handen, https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/ja_ik_wil  
 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Projectleider René van Weeren, bereikbaar via 
(030) 253 63 28, of via ja-ik-wil.gw@uu.nl. 
 
 
 
Utrecht, januari 2015.

 versie 29 januari 2015 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
http://www.collective-action.info/ja-ik-wil
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/ja_ik_wil


 
 
 
 
 
aanspreker 
aardeschuytvoerder deser stad 
adelborst onder Capn. Emaus 
adelborst onder de comp. van de Hr. Majoor Bicker 
adelborst van de ratelwacht 
adt. 
adt. voor d Hove van Hollant 
adv. hooft ingelande en penningmr van de Seijpe 
adv.t 's Hoffs van Hollandt 
advoc. voor den Hove van Hollandt 
advocaat 
advocaet 
advocaet voor de provinciale hove van Uijtrecht 
advokaat 
advt. 
advt. en secrs. tot Diemen 
advt. voor de hove van Hollant 
aenspreecker 
aenspreeker 
aenspreker 
aertwercker 
afbrander 
affsetter 
afsetter 
agent van sijn Hoogvorstelijke doorlugtighijd den Regeerende  Heer Hertog van Saxen Gotha 
anckersmit 
anckersmitsgesel 
andrajer 
ankersmit 
antouven fabriceur 
apotecer 
apoteecker 
apoteeker 
apotekar 
apotekaris 
apoteker 
apothecar 
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apothecker 
apotheker 
appelcoper 
appelcruijer 
appelmeester 
appotekaer 
arbeider 
arbeider an de strate 
arbeider in 't glashuys 
arbeijde 
arbeijder 
arbeijder aan de Appelmarckt 
arbeijder aen d' Waegh 
arbeijder aen de Appelmarckt 
arbeijder aen de stadt 
arbeijder aen de straet 
arbeijder aen de strate 
arbeijder aen de waeg 
arbeijder aen de waegh 
arbeijder aen 't Westindisch huijs 
arbeijder in 't Oostindische slachthuijs 
arbeijder op 't Oostindisch huijs 
arbeijer 
arbeijer aan de Waech 
arbeyd. 
arbeydende van Hendrickie Frericx 
arbeyder 
arbeyder aen de straedt 
arbeyder aen de strate 
arbeyder aen de straten 
arbeyder aen de waech 
arbeyder aen de wage 
arbeyder an de straet 
arbeyder an de strate 
arbeyder in stads' werk 
arbeyder in 't sout 
arbeyder van de waghe 
arbeydr. 
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arbeyer 
arbijder 
arbyder 
arebeijder 
armesijnswercker 
armesijnwerker 
armesijwercker 
armosijnwerker 
aschcoper 
ascoper 
asswercker 
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baander 
backer 
backergesel 
backergesell 
backergeselle 
backerknecht 
backersgesel 
backersgeselle 
backersgezelle 
backersknecht 
backker 
baeckeboordergesel 
baenbasijwercker 
baender 
baenknecht 
baes in 't werckhuijs 
baes in 't werkhuijs 
baker 
bakersknecht 
bakker 
bakkergeselle 
bakkersgesel 
bakkersgezelle 
bakkersknecht 
balancemaecker 
baleijnwercker 
balijnemaker 
balijnwerker 
ballansiemaeker 
ballastschipr. 
balynsnijder 
balynsnyder 
bancketbacker 
bancketbackergesel 
bandemaecker 
banketbacker 
banketbakker 
banquetbacker 
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barbier 
barbier te scheep 
barbiers reetschapmaecker 
beddekoper 
beddevercoper 
bedienaar des Goddelijke Woorde in de Engelsche Gemeente alhier, van de provincie van Fife in Noordbrittanije 
bedienaar des Goddelijken Woord 
bedienaar des Goddelijken Woords 
bedienaar des Goddelijken Woorts 
bedienaar des Godlijcken Woort in de France Kercke 
bedienaer des Goddelijken Woordt tot Breukelen 
Bedienaer des Goddelijken Woort Waelse Gemeente 
bedienaer des Goddelijken Woorts 
bedienaer des Goddelijken Woorts alhier 
Bedienaer des Goddelijken Woorts te Franicker 
bedienaer des Goddelijken Woorts tot Wijk te Deurstede 
bedienaer des Godelijke Woorts 
bedinaar des Goddelijcken Woorts in de Gereeformeerde Kerk hier ter steede 
bedinaar des Goddelijken Woord 
bedinaar des Goddelijken Woorts op 't eylant Marken 
beeldhouwer 
beelhouder 
beelsnijder 
beelthauwer 
beelthouder 
beelthouwer 
beeltsnijder 
beesemaecker 
beesemmaker 
beesthouder 
behuijtbacker 
belanchemaeker 
belijnwerker 
beratwercker 
beroepen predikant op Urk 
beroepen predikant te Rare 
beroepen predikant van Vuuren en Daalen 
berryemaker 
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besaentouwer 
beschuijtbacker 
beschuijtbackergesel 
beschuijtbackerknecht 
beschuijtbackersknecht 
besemmaker 
bestelder 
bestelder op  't Rotterdamse veer 
bestelder van 't Leijtse veer 
bestelder van 't Swolse veer 
betielbacker 
beugelaer 
beukenmaecker 
beursveger 
beurtman van Breda op Amstelredam 
beusemaecker 
beusemmaecker 
beusemmaeker 
beusemmaker 
bicksteenman 
bicksteenverkooper 
bierbescheper 
bierbeschoijer 
bierdaeger 
bierdraager 
bierdraeger 
bierdrager 
bierdraijer 
bierewercker 
bierschoijer 
biervoerder 
binnelands varendman 
binnelandsvaarder 
binnelandsvaerder 
binnelandsvarendgeselle 
binnelandsvarendman 
binnelandtsvaerd. 
binnelandtsvaerder 
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binnelandtvaerder 
binnelandvaardr 
binnelanstvoerder 
binnelansvaarder 
binnelanswaarder 
binnelantsvader 
binnelantsvaders 
binnelantsvaedr. 
binnelantsvaerder 
binnelantsvaerdergesel 
binnelantsvaerdersgesel 
binnelantsvaerdr. 
binnelantsvarder 
binnelantvaeder 
binnelantvaerder 
binnelantvaerdergesel 
binnenlandsvaarder 
binnenlandsvaerder 
binnenlandtsvaerder 
binnenlantsvaarder 
binnenlantsvader 
binnenlantsvaeder 
binnenlantsvaerder 
binnenlantsvaerders 
binnenlantsvaerdr. 
binnenlantvaerder 
binnenschipr op Leijden 
binnenvad.r van 't Pesthuijs 
binnenvader van 't Engelse Gasthuijs 
binnevader in 't Rasphuys 
binnevadr. van Pesthuijs 
binnevaerder 
blaauverwer 
blaauwverfwer 
blaauwverwer 
blaeueverwer 
blaeuverver 
blaeuververgesel 
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blaeuverwer 
blansemaaker 
blauhoedemaker 
blausteenkooper 
blauverwer 
blauwverver 
blauwverwersknecht 
bleecker 
bleeker 
bleker 
blickslaager 
blickslager 
blickwercker 
blicslager 
blikslager 
blindeman 
blockemaeker 
blokemaecker 
blokemaker 
bloockemaecker 
bloockemaker 
bloockemakergesel 
bloockmaker 
bloocmaecker 
bloocmaker 
blookemaeker 
blookemaker 
blookmaaker 
blookmaker 
bockeroocker 
bode 
bode op Den Bosch 
bode op Vriesland 
bode ter admiralitijt 
bode van de admiraliteijt 
bode vande gekommitteerde Raden vande Staten van Hollant en Westvrieslant 
boecbinder 
boecdrucker 
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boechouder 
boechouder van de Oostindische compagnie 
boeckbinder 
boeckdrucker 
boeckdrukker 
boeckebinder 
boeckedrucker 
boeckedruckergesel 
boeckhouder 
boeckhouwer 
boeckvercooper 
boeckvercoper 
boeckvergulder 
boecmaker 
boecvercoper 
boeijerschipper 
boejerschipper 
boekbinder 
boekdrucker 
boekdrukker 
boekebinder 
boekebindr. 
boekedrucker 
boekhouder 
boekhouder in de Wage 
boekhoudere 
boekhoudr. 
boekhouwer 
boekslootemaaker 
boekvercoper 
boekvergulder 
boekverkooper 
boekverkoper 
boer 
boeratwercker 
boetseder 
bolijnwercker 
bomasijnwerker 
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bombasijnbereijder 
bombasijnbereyder 
bombasijnwercker 
bombasijnwerckergesel 
bombasijnwerker 
bombasynwercker 
bombasywercker 
bombazijnbereijder 
bombazijnwercker 
bombazijnwerker 
bomezijwercker 
bommebasijnwerker 
bommerijnwerker 
bommesijnwercker 
bonnettemaker 
bontwercker 
bontwerckergesel 
bontwerker 
bontwerkergesel 
boode op Dordrecht 
boode op Tiel 
boode op Zeeland 
boode van de weeskamer 
boommaecker 
boommaeker 
boommaker 
boomsluijter 
boorder 
boordmaecker 
booremaaker 
booremaeker 
boormaecker 
boormakergesel 
bootsges 
bootsgesel 
bootsman op de Oostinde werff 
borattier 
borattwercker 
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boratwercker 
boratwerker 
borduerwerker 
Borduurder 
borduurwerker 
borduyrwercker 
boremaacker 
boremaecker 
boremaker 
borenmaecker 
borstelmaecker 
boschieter 
bossecruijtmaecker 
boterkooper 
bottercoper 
bouratwercker 
bouratwerker 
boutwerker 
boxemaecker 
braatwerker 
brander 
brander van de wijn & olyvaten 
brander van de wijn en olijvaten 
brandersknecht 
brandewijnbrander 
brandewijnvercoper 
brantemmermaker 
bratwercker 
Bratwerker 
bratwever 
breuckmeester 
briefbestelder van Utrechtse veer 
briefbesteleer 
brievebestelder 
brillemaaker 
brillemaecker 
brillemaker 
brillemakergesel 
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brilleslijper 
brokaetwercker 
broodbacker 
brootvercoper 
brouwer 
brouwergesel 
brouwerknecht 
brouwersgesel 
brouwersgezelle 
brouwerskengt 
brouwersknecht 
brouwersknecht van Spiers 
brouwersknegt 
brouwersmr.knecht 
buersknecht 
buijtenschipr 
burgemeester Gouda 
burgermr 
burghemeester en ontfanger van de heerlijkhijt Lichtevoor 
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caachman 
caarsemaker 
caartafzetter 
caartemaecker 
caartemaker 
caartofsetter 
caeghman 
caeghman op Texel 
caegman 
caerdemaecker 
caerdesetter 
caersemaker 
caertaffsetter 
caertafsetter 
caertemacker 
caertemackergesel 
caertemaecker 
caertemaker 
caerter 
caertsetter 
caffatier 
caffawercker 
caffawercker gesel 
caffawerckergesel 
caffawerckr 
caffawerker 
caffewercker 
calanderman 
calcdrager 
calotmaker 
cammaker 
cammelotter 
cammemaec. 
cammemaecker 
cammemaker 
cannecoper 
cannemaecker 
capiteijn 
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capiteijn ten dienste deser lande onder het regiment van den collonel Prins van Bronsweijk Beeveren  

tans garnisoen houdende in de Graaff 
capiteijn ter zee ten dienste deeser landen 
capiteijn ter zee ten dienste dezer lande 
capiteijn van het Ed. Mog. collegie ter admiraliteijt alhier 
capitein ter zee ten dienste deser landen 
capitein van 't Corps Keizerlijke Artillerie Genie 
capiteyn ter zee ten dienste deesen landen 
capitijn te waeter 
capitijn ter zee ten dienste van het Edele Mogende Collegie ter Admiraliteit alhier 
capitijn ter zee van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt alhier 
capitijn van 't Edel Moogende College ter Admiraliijd aan de Maas 
cappiteijn ter zee ten dienste deser Landen ressorterende onder het Edelmogende Collegie  

ter Admiraaletijt alhier 
capt. en secretaris van zijn konincklijke Maiestijt van Poolen 
capt. ter zee 
capt. van een comp. voetknechten 
capt.n bij 't 5.e Batt.n der Bataafsch Infanterie van S. Roser 
capt: luijtenant vant Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteijt alhier 
capteijn ter zee ter dienst van de admiraliteijt 
carfawercker 
cargadoor 
cartemaker 
cassier 
cathegiseerder 
catoendrucker 
catoendruker 
catoendrukker 
catoenverfwer 
catoenverver 
cattoendrucker 
chercher 
chijrurgijn 
chirirgijn 
chirugeijn 
chirugijn 
chirugijn maioor onder eerste Battaillon van den heer luitenant genraal maioor Smissaart  

in garnisoen te Namen 
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chirurgij 
chirurgijn 
chirurgijn maior onder het eerste battilion van den luitenant generaal maioor Smissart  

in garnisoen te Nameur 
chirurgijn majoor 
chirurgin 
chrurgijn 
chrurijgijn 
churgijn 
churugijn 
chyrurgijn 
chyrurgyn 
cirurgijn 
cistemaecker 
cladschilder 
clanderknecht 
clandermaker 
clandersknegt 
cleeremaaker 
cleerm. 
cleermaacker 
cleermack. 
cleermacker 
cleermaec 
cleermaeck 
cleermaeck. 
cleermaecker 
cleermaeckersgesel 
cleermaeker 
cleermaker 
cleermakersgesel 
cleijnschuitvoerder 
clercq ter secretarij alhier 
clerq 
clerq ter secretaris en commissaris van 't Leijtseveer 
cloockemaker 
cnoopemaeker 
cnoopemaker 
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cnoopmaecker 
cnoopmaker 
cnoopvercoper 
cnopenmaker 
cock 
coeckebacker 
coekebacker 
coekebackergesel 
coesier 
coetsier 
coetzier 
cofferbeslager 
coffermaecker 
coffermaker 
cokermaecker 
cokermaker 
colecteur 
colleckteur 
collecteur 
collecteur van bieren 
collecteur van de bieren 
collecteur van den comtoire van den bestiaelen 
collecteur van 't gemael 
Collegeraad van zijne Majesteit de Keijzer aller Russen & deszelfs consul generl. bij de Staten van  

de Rhijn Confederatie. Rijder der Order van St. Anne. 
collekteur 
colleteteur 
colleteur 
colleteur van 't gemael 
colvemaecker 
combuijsemaecker 
combuijsemaker 
comenijhouder 
comis tot Groll 
comm. fiscaal ter reschersche 
commandeur 
commandeur na Indien 
commandeur op de werff 
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commandeur op Groenlant 
commenihouder 
commenijhouder 
commenijhoudr 
commies ter rescherse alhier 
commies van de convoijen & liesenten tot Thiel 
commies van 't Ed. Collegie ter Admiraaleteit alhier 
commis generaal bij 't Ed. Mog. collegie ter admiraliteit alhier 
commis over de coopmanschappen van de Westindische compagnie 
commis ter recherce 
commis ter recherche 
commis ter reserchie alhier ter stede 
commiss van t veer op Amsterdam 
commiss. 
commiss. in de deselate boedels binnen deser steede 
commissaris 
commissaris dezer stad 
commissaris vant Gouse veer 
compassemaecker 
compassemaeker 
compassemaker 
comvoijlooper 
confeijturier 
confiturier 
conrecter deser stede 
constaepel 
constapel 
constverkoper 
consul generaal van d' Canarijse eijlanden weegens desen Staat 
contrefijter 
controlleur 
convoijlooper 
convoijloper 
convoylooper 
conxmenijhouder 
coockermaker 
coolmeter 
coop. 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
 
cooperslaager 
cooperslaeger 
cooperslager 
coopma 
coopman 
coordewercker 
coorendrager 
coorenverschieter 
coorncoper 
coorndraeger 
coorndrager 
coornmeter 
coornsetter 
coornverschieter 
copergieter 
coperslager 
coperslagher 
coperwercker 
coraelvercoper 
corendrager 
corenmeter 
corensetter 
Corentin taelmeester 
corprael 
corrector 
cousecoper 
cousewever 
coussecoper 
cousseverver 
coussewerver 
coutssier 
coutzier 
craemer 
cramer 
croondrager 
cruijdenier 
cruijer 
cruijnier 
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cruijtleser 
cruijtmaker 
cruydenier 
cruyndenier 
cuijper 
cuijpergesel 
cuijpersknegt 
cuiper 
cuiperknecht 
cuyper 
cuypergesel 
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damastrijder 
damastwercker 
damastwerckergesel 
damastwerckr 
damastwerker 
decker 
deekenwerker 
der medecijnen doctor 
der rechten professoor 
deurwaarder vant comptoir van de hoofdelijke betaling 
deurwaerder 
deurwaerder van de Edmog Heeren de gecommitteerde Raden van Holland 
deurwaerder van de gemeene lants middelen 
deurwaerder van de gemene lantsmiddelen 
deurwaerder van de oude kerc 
deurwaerdr. van den Hove van Hollant 
deuwaerder der gemeene lants middelen 
diam slijper 
diamandslijper 
diamantslijper 
diamantslijper en juwelier 
diamantsnijder 
dienaer 
dienaer des godlijken woorts 
dienaer des godtl. woorts 
dienaer des Godtlicken Woorts tot Ouderkerck 
dienaer van de Hr hooftofficier 
diender 
distalateur 
distelateur 
distelatuer 
distulateur 
Do. 
doct in de medesijne 
docter in beyde rechten 
docter in de medesijns 
docter medicina 
doctor 
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doctor in medicine 
doctor medicinae 
doctor medicine 
doctor medicine proffesser 
doogscherder 
doosemaecker 
doosemaeker 
doosmaeker 
doossemaecker 
dotr. in de medicijnen 
dr. in de medecijnen 
dr. in de rechten 
dr. medicine 
draatpletter 
draatrecker 
draepenier 
draettrecker 
dragscheerder 
draijer 
drajer 
drapenier 
drapier 
drappier 
drayer 
drochscheerder 
drogasterijhouder 
droghscheerdr 
droghscherder 
drogist 
drogscheerder 
drogscherder 
droochscheerder 
droochscheerdergesel 
droochscheerderschaerslijper 
droochscheerdr. 
droogasterijhouder 
drooge gasterijhouder 
droogegasterijhouwer 
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drooghgasterijhouwer 
drooghscheeer 
drooghscheer 
drooghscheerder 
drooghscheerdergesel 
drooghscheerdr 
drooghscheerdr. 
drooghscheerdr: 
drooghscheerer 
droogscheerder 
droogscheerdergesel 
droogscheerdr 
droogscheerdr. 
droogscheerer 
droogscherder 
droooghscheerder 
drooscheerdr. 
drucker 
drukker 
duffeldrapier 
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ebbehoutwerker 
ebbenhoutwercker 
ebbenhoutwerckergesel 
ebbenhoutwerker 
eeckmaaker 
eeckmaker 
essayeur 
evoordraijer 
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fabriceur 
fabriker 
fabrikeur 
fabriqueur 
factoor 
factoor in greijnen 
factor 
farendgesel 
feguurlindwerker 
feguurwerker 
felpwercker 
felpwerker 
ferfkooper 
figuerelintwerker 
figuerwerker 
figuijrsnijder 
figuurluitwercker 
figuurt en lintwerker 
figuurwerker 
fijnschilder 
fijnschildr 
fijnschildr. 
fioolmaeker 
fioolspeelder 
flepwerker 
flesbeslager 
flesemaecker 
floerswercker 
floerswerker 
floerswever 
flotschuijtevoerder 
flotschuijtvoerder 
flueel Werker 
flueelwerker 
fluijtemaker 
fluweelwercker 
fluweelwerker 
foelislaager 
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foelislager 
foelliewerker 
folijslager 
formdraijer 
France kramer 
frangiewercker 
franjemaaker 
franjewercker 
franjewerker 
frans cramer 
Franse kramer 
Franse winckelier 
Fransz schoolmeester 
fruijtkooper 
fruijtvercoper 
fruijtverkooper 
fuguurwerker 
fulfwerker 
fullesman 
fulpwercker 
fulpwerker 
fulwerker 
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gaarentwijnder 
gaarntwijnder 
gaaswerker 
gaeswerker 
galonwercker 
garbeleerdr. 
garekoper 
garenkooper 
garenstwinder 
garentwijnder 
garentwijner 
garentwinder 
garentwindr 
gebloemt fluweelwerker 
geelgieter 
geerstkoper 
generaal opsiender van de stadtsgraeff & modderwerken 
generael van de convoije en lissente 
general van den convoyen 
gerbeleerder 
gerechtsbode van de Beverwijk 
geschutboorder 
geschutgieter 
gespmaecker 
getrouwen dienaer des H. Evangelij 
gewesen generael 
gietermaecker 
gietermaker 
gildeknecht van binnenlantsvaerdergild 
gimist 
glaasemaaker 
glaasemaeker 
glaasemaker 
glaasmaaker 
glaasmacker 
glaasmaker 
glaesemaeckergesel 
glaesemakergesel 
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glaesmaker 
glasblaeser 
glasblaser 
glasemaacker 
glasemacker 
glasemaecker 
glasemaeckergesel 
glasemaeker 
glasemaker 
glasemakersgesel 
glaseschrijver 
glaskooper 
glasmaecker 
glasschilder 
glasschrijver 
glasvercoper 
glazemaker 
gommer 
gouddraattrecker 
gouddraedtrecker 
gouddraettrecker 
goudekantwercker 
goudeleermaker 
goudeleerwercker 
goudsdraatrekker 
goudsmidt 
goudsmit 
goudtdraatrecker 
goudtdraattrecker 
goudtdraetpletter 
goudtdraettrecker 
gout draetrecker 
goutdraat trekker 
goutdraatpletter 
goutdraatrecker 
goutdraattrecker 
goutdraattreker 
goutdraattrekker 
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goutdraet trecker 
goutdraetpletter 
goutdraetreck 
goutdraetrecker 
goutdraettrecker 
goutdraettreker 
goutdraettrekker 
gouthouder 
gouthouwer 
goutlaakewerker 
goutlaeckewercker 
goutlakewerker 
goutleermaeckerknecht 
goutleerschilder 
goutleerwercker 
goutpletter 
goutrecker 
goutslaager 
goutslaeger 
goutslager 
goutsmid 
goutsmidt 
goutsmit 
goutsmitgesel 
goutsmith 
goutsmitsgesel 
goutsmitt 
gouttelder 
gouwelakenwerker 
gr.werker 
graatbogemaacker 
graatboogemaaker 
graefmaecker vant Antonis kerchof 
graencoper 
graever 
graveerder in parlemoer 
gravemaker van de N: Kerck 
gravemakersknecht 
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graver 
grijndrapier 
grijnwercker 
grijnwerker 
Groeningerlant binnenlantsvaerder 
groenkoper 
groenman 
groenverkooper 
groenverkoper 
groffgrijnwercker 
grofgrainwercker 
grofgrainwerker 
grofgreijnwerker 
grofgrijnwercker 
grofgrijnwercker 
grofgrijnwerker 
grofreynwercker 
grofsmidt 
grofsmit 
grograijnwercker 
grograijnwerckergesel 
grograinier 
grograinnier 
grograinwercker 
grograynwercker 
grogreijnwercker 
grootschipper 
groutgrijnwercker 
grutter 
gruttere 
gruttersknecht 
gruttersknegt 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
  
haarsnijder 
haeckemaker 
haekemaeker 
Haerlemer schipper 
haerweever 
hakemaaker 
handelaer 
hanschoenmaecker 
hanschoenmaker 
hanscuijer 
hanscuijerbaes 
hanskuyer 
hantschoemaker 
hantschoenmaaker 
hantschoenmaeker 
hantschoenmaker 
harinckpacker 
haringpacker 
harnasmaecker 
harnasmaker 
harpoutker van t regiment van Troxis 
harshoorenwerker 
hechtemaecker 
Heer van de beijde Emmenessen 
Heer van Nieucoop 
Heer van Vromade, regerent schepen en raadt 
Heer van Zuijdpolsbroek, commisaris deeser stad 
Heere van de Vlakkekamp, scheepen & Raad der stad Thiel, en gecommitteerde ter vergadering van de Staaten Ge     
Nederlande 
heetparsser 
hefftemakergesel 
heftemaker 
heghtemaeker 
heghtemaker 
hegtemaacker 
hegtemaker 
heijer 
helbardier van Ed. Mog. College ter Admiraleteijt alhier 
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herberggier 
herbergier 
heteparsser 
hever 
hochtemaker 
hoedebantmaecker 
hoedebantmaeker 
hoedecasmaker 
hoedecraemer 
hoedecramer 
hoedekraemer 
hoedekramer 
hoedemaacker 
hoedemaaker 
hoedemacker 
hoedemaecker 
hoedemaecker chappier 
hoedemaeckergesel 
hoedemaeker 
hoedemaker 
hoedemakergesel 
hoedermaecker 
hoedeschoonmaker 
hoedestoffeerde 
hoedestoffeerder 
hoedstoffeerder 
hoefsmid 
hoefsmidt 
hoefsmit 
hoekmaker 
hoendercooper 
hoendercoper 
hoepelkooper 
hoevenier 
holdraijer 
holtdraijer 
hoofmeester 
horlogiemaaker 
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horlogiemaeker 
horlogiemaker 
horlogimaaker 
horologiemaecker 
Horologiemaeker 
horologiemaker 
houdtdrager 
houtcooper 
houtcoper 
houtcramer 
houtfelder 
houtiesmaeker 
houtjesmaker 
houtkooper 
houtkoper 
houtsaeger 
houtsager 
houtsagermolenaer 
houtsagers molenaars 
houtsagersmolenaar 
houtsagersmolenaer 
houtsagersmoolenaer 
houtsagher 
houtsaghmolenaer 
houtslager in de Zuyderkerck 
houtvlotter 
houtwercker 
houtwerker 
houtwinckelier 
houtzager 
houtzagersmolenaer 
hovenier 
hovenier op de heerlijkhijt Berkenrode 
Hr. van Hoogersmilde 
Hr. van Ooster & Wester Soeburg & Raad tot Vlissingen 
huijckemaacker 
huijckemacker 
huijckemaecker 
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huijsman 
huijsmansknecht 
huijsmansknegt 
huijstimmergesel 
huijstimmergezel 
huijstimmerghesel 
huijstimmerm. 
huijstimmerman 
huijstimmermangesel 
huijvetter 
huistimmergesel 
huistimmerman 
huistimrgesel 
hulpwerker 
hulpwever 
huydevetter 
huydevettersgselle 
huykemaker 
huysman 
huystimmergesel 
huystimmerghesel 
huystimmerman 
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iivoordraijer 
ijsekramer 
ijsercoper 
ijsercraemer 
ijsercramer 
ijvoordrayer 
impostmeester 
inbrenger in de banck van leeningh 
ingernieur 
instrumentmaecker 
iserdraattrecker 
iserkooper 
iserkramer 
istermentmaeker 
iverensleper 
ivoordraaijer 
ivoordraijer 
Ivoordrajer 
ivoordrayer 
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jager 
Japonsedekemaaker 
Japonserocmaecker 
jiuoelier 
juwelier 
juwelier en goutsmit 
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kaaghschipr. 
kaagman 
kaar.maker 
kaarsemaaker 
kaarsemaeker 
kaarsemaker 
kaartemaker 
kaartsetter 
kaaskooper 
kaersemaaker 
kaersemaeker 
kaersemaker 
kaersemakergesel 
kaerssemaecker 
kaerssemaker 
kaertaffsetter 
kaerte afsetter 
kaertemaaker 
kaertemaker 
kaertesetter 
kaertmaeker 
kaertoffsetter 
kaescooper 
kafawerker 
kaffatier 
kaffawercker 
kaffawerker 
kaffemaaker 
kalckmeeter 
kamerbekleeder 
kamerdienaer 
kamerschilder 
kammaker 
kammecoper 
kammemaacker 
kammemaaker 
kammemaecker 
kammemaeker 
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kammemaker 
kammer 
kammeryxdoekwerker 
kamoesleermaaker 
kamois leer maker 
kannecoper 
kannedecker 
kannekooper 
kanonboorder 
kapitein onder het regiment van den luitenant generaal Sonmerlatte garnisoen houdende in Groningen 
karemaker 
karnmelkverkooper 
karreman 
karsemaker 
kartemaker 
kassier 
katoendrucker 
katoendruker 
katoenverfver 
katoenverwer 
keersemaaker 
keersemaker 
keersmaker 
kelderknecht 
keurmeester van de hennep 
keurmeester van de sij 
kistemaaker 
kistemaecker 
kistemaeckergesel 
kistemaeker 
kistemaker 
kistemakergesel 
kistemk. 
kistenmaker 
kistmaker 
kladderman 
klanderknecht 
klanderman 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
  
klandr.man 
klat schilder 
klatschild 
klatschilder 
klatschildr 
klatschildr. 
kledemaker 
kledermaaker 
kleercoper 
kleerem 
kleerem. 
kleeremaaker 
kleeremaecker 
kleeremaeker 
kleeremaker 
kleerevercoper 
kleereverkooper 
kleerkooper 
kleerkoper 
kleermaacker 
kleermaaker 
kleermacker 
kleermaecker 
kleermaeker 
kleermaer 
kleermaker 
kleermakergesel 
kleermakersgesel 
kleermakersgeselle 
kleermr. 
kleerverkooper 
klerck 
klerck op de thresorije 
klerck ter secretarie alhier 
klerck van de camer van desolate boedels 
klercq van penninghmeesters van Comptoir ter Admiraletijt 
kleremaaker 
kleremaeker 
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klerk op t Oost Indes huijs 
klerk ter reekenkaamer van schravelijckxe domeyne van Hollant 
klerk ter secret. 
klerk ter Thesauriers Exterordinar 
klerk ter Thresorie Ordinaris 
klerk ter Weescamer 
klermaker 
kleurder van leer 
klompmaker 
knecht in de Waach 
knecht op de Groenschuijt 
knecht op de moddermolen 
knecht op Leijse veert 
knecht op 't Delfse veer 
knecht op 't Delftse veer 
knecht op 't Goutseveer 
knecht op 't Haerlemmer veer 
knecht op 't Leijtse veer 
knecht op 't Uyterse veer 
knecht van de iachtha. buijten Antonis Poort 
kneght van de Vrouw van Jaersvelt 
knegt op 't Uijterse Veer 
knoopemaeker 
knoopemaker 
knoopemakergesel 
knoopgieter 
knoopmaacker 
knoopmaaker 
knoopmaecker 
knoopmaeker 
knoopmaker 
knoopmakergesel 
knopemaecker 
knopemaker 
knopemakergesel 
knopmaker ende soldaet onder Capt Emaus 
kock 
kocxghesel 
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koeckebac 
koeckebacker 
koehouwer 
koekebacker 
koekebaker 
koekebakker 
koekebakkersknegt 
koesier 
koetsier 
koetzier 
koffermaker 
koffijverkoper 
koffimaaker 
koijman 
kok 
kokermacker 
kokermaker 
kolcklecter van de wijnen 
kolmeter 
komenijhouder 
komenijs houwer 
komenyhouder 
komfiturier 
komfoijlooper 
kommenijhouder 
konstschilder 
konstverkooper 
konvooijloper 
koockermaaker 
kookermaker 
koopergieter 
kooperslaager 
kooperslager 
koopgesel 
koopman 
koordewerker 
koordewinkelier 
koorencoper 
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koorendraager 
koorendrager 
koorendrager & ligterman 
koorenmeter 
koorensetter 
koorenzetter 
koorncoper 
koorndraager 
koorndrager 
koornsetter 
kopasmaker 
koperdraetrecker 
kopergieter 
koperslaeger 
koperslager 
koperwerker 
korendrager 
korenharper 
korenkooper 
korenschieter 
korensetter 
korenzetter 
kornmeter 
koster 
koster tot Diemen 
koster van de Amstelkerck 
koster van de Walekerk 
koster van den Amstelkerck 
kousekooper 
kousekoper 
kousemaaker 
kousemaeker 
kousemaker 
kousevercop. 
kouseverwer 
kousewever 
koussecoper 
koussemaker 
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koussevercoper 
kousvercoper 
kraamer 
kraemer 
kraenknecht 
kramer 
kranckebesoecker 
krankbesoeker 
krankebesoeker 
kruidenier 
kruienier 
kruijdenier 
kruijder 
kruijer 
kruijnier 
kruijtmaaker 
kruijtmaeker 
kruydenier 
kuijper 
kuiper 
kunstdrukker 
kunstemaacker 
kunstschilder 
kurckesnijder 
kurksnijder 
kuyper 
kuypergesel 
kuypergeselle 
kuypersgeselle 
kuypr. 
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laackemaecker 
laackenbereyder 
laackenverwer 
laackenwercker 
laackenwever 
laackewercker 
laackewerker 
laakedrapier 
laakenbereijder 
laakenberijder 
laakendrapier 
laakenstopper 
laakentrapier 
laakenverfwer 
laakenwerker 
laakenwever 
laakeverfver 
laakeverwer 
laakewerker 
laamaacker 
laarmaaker 
lackenbereijdr 
lackenwercker 
lademaecker 
lademaker 
laeckemaker 
laeckenbereijder 
laeckenbereyd. 
laeckenbereyder 
laeckenberijder 
laeckencoper 
laeckendrapier 
laeckendrappier 
laeckenmaecker 
laeckenreder 
laeckenstopper 
laeckenweever 
laeckenwerck. 
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laeckenwercker 
laeckenwerker 
laeckenwever 
laeckewerck. 
laeckewercker 
laedemaecker 
laedemaeker 
laekebereyder 
laekecoper 
laekencoper 
laekenstopper 
laekenverwer 
laekenwerker 
laekewercker 
laekewerker 
laekewerwer 
laekewever 
lakebereijder 
lakeberijder 
lakecooper 
lakecoper 
lakedrappier 
laken bereijder 
lakenbereijder 
lakenbereijdr 
lakenbereyder 
lakenberijder 
lakencoper 
lakendraepier 
lakendrapier 
lakendrappier 
lakenkooper 
lakenkoper 
lakenmaker 
lakenparser 
lakenparsser 
lakenpasser 
lakenstoffer 
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lakenstopper 
lakentrapier 
lakenvercoper 
lakenverwer 
lakenverwersknecht 
lakenvoller 
lakenwercker 
lakenwerker 
lakenwever 
lakestopper 
lakeverwer 
lakewercker 
lakewerckergesel 
lakewerker 
lakewever 
lakwerker 
lamaaker 
lamaker 
lamfersmaker 
lamoencoper 
lamoenverkooper 
lampemaeker 
lampemaker 
lancetmaker 
landkaertemaaker 
lantaernmaker 
lantarenvulder 
lantbouwer 
lantmeeter 
lantmeeter en mr. metselaar 
lavoordraijer 
ledermaecker 
leerbereider 
leerbereijd. 
leerbereijder 
leerbereijdergesel 
leerbereyder 
leerberijder 
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leercoper 
leerkoper 
leermeester 
leertouwer 
leestemaecker 
legateurwercker 
legatuurwercker 
leijdecker 
leijndrajer 
Leijtse schipper 
leijtsemaeker 
lepelmaker 
Leraar der Doopsgezinde Gemeente dezer Stat 
letersetter 
lettergieter 
lettersetter 
letterzetter 
leutenant in het Regiment Cavallerie van Zijn Hoogheijt den Heere Prinse van Birkenvelt 
leydecker 
leydeckergesel 
leydekker 
lichteman 
lichterman 
lieutenant in dienst van de Ed: Mog. Heeren Raden ter Adt: 
lieutenant van capt. Ruse 
lighterman 
ligterman 
lijdecker 
lijmsieder 
lijnbandtmaaker 
lijndraeijer 
lijndraejer 
lijndraeyer 
lijndrager 
lijndraij[er] 
lijndraijer 
lijndraijergesel 
lijndrajer 
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lijndrayer 
lijndrayergesel 
lijndreyer 
lijndrijer 
lijnslager 
lijnwaetpacker 
lijstemaaker 
lijstemaeker 
lijstevergulder 
lijwaetvercoper 
lijwatier 
lindewerker 
lindewever 
lindtwercker 
lindtwerker 
lindwerker 
linnecoper 
linnenkooper 
linnenwever 
linnevercoper 
linneweever 
linnewercker 
linnewerker 
linnewever 
linnewevergesel 
lintwercer 
lintwercker 
lintwerckergesel 
lintwerker 
lintwerkergesel 
livoordraijer 
livordrijver 
loijer 
loijersknecht 
loopman 
loosman 
lootgieter 
lootgieter en lijdecker 
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lootgietergesel 
lootgietersgesel 
lootsman 
loyer 
luijtenant 
luijtenant te water 
luijtenant ter zee 
luijtenant van capt: Gerrit Dircks Koot 
luytenant 
luytenant te waeter 
lyndrayer 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
m. dr. 
maakelaar 
maakelaer 
maeckelaer 
maekelaer 
maeklaer 
makelaar 
makelaer 
makelaer en rooymeester 
mandemaaker 
mandemacker 
mandemaecker 
mandemaeker 
mandemaker 
mandemakergesel 
mandenmaecker 
manefactuurwerker 
mannefacktuurwerker 
mannefactuurwerker 
mannefaktuurwerker 
manufactoorwercker 
manufactuurwerker 
manufaktuurwercker 
mareschalk van Eemlant 
markmeester van de N: mart 
mastemaaker 
mastemaecker 
mastemaker 
mastenmaecker 
mastertman 
masteverkooper 
materoos 
matimaticus 
matrassemaaker 
matroos 
med. doc.or 
med. doct. 
med. doctor 
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med. doter 
med. dr. 
medecijne docter 
medecijne doctor 
medecijnmr. 
medecina doctor 
Medecinae Anatomiac et Botanicus professor op de universiteit van de stad en lande 
medecine doct. 
medecine docter 
medecine doctor 
medecins dr. 
medesine dokter 
medicijne doctor 
medicijnen doctor 
medicina doctor 
medicinae doctor 
medicine docter 
medicine doctor 
medicine doctr. 
medicus 
meester kistemaker 
melckverkooper 
melkboer 
melkvercoper 
melkverkooper 
melkverkoper 
messelaar 
messelaer 
messemaacker 
messemaaker 
messemaecker 
messemaeker 
messemaker 
messeverkooper 
metse. 
metsela. 
metselaar 
metselaer 
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metselaergesel 
metselaersbaes 
metselear 
metsemaecker 
metslaar 
metzelaar 
metzelaer 
meulenaar 
meulenaer 
meulenaergesel 
meulenwerker 
militair 
modderman 
modderschouwer 
moelenaergesel 
molemaacker 
molemaaker 
molemaeker 
molenaar 
molenaer 
molenaergesel 
molenaersgesel 
molenaersknecht 
molenmaker 
molenmr 
moolenaar 
moolenaer 
mosterman 
mouter 
moutmaaker 
moutmaecker 
moutmaker 
mr. 
mr.bakker 
mr.broodb. 
mr.brouwersknecht 
mr.chirurgijn 
mr.chirurgijn 
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mr.cleermaeker 
mr.glasemaecker 
mr.glasemaker 
mr.hoedemaecker 
mr.huijstimmerman 
mr.kistemaker 
mr.kleermaker 
mr.knecht in de brouwerij van de Parel 
mr.laakeberijder 
mr.loodg.r 
mr.lootgieter 
mr.mestemaker 
mr.metselaar 
mr.metselaer 
mr.metselaer 
mr.pompmaecker 
mr.scheepstimmerman 
mr.scheepstimmerman 
mr.schilder 
mr.schoenm. 
mr.seijlemaaker 
mr.seijlemaker 
mr.slager 
mr.speldemaker 
mr.steenhouwer 
mr.stoelemaeker 
mr.timmerman 
mr.timmerman 
mr.tinnegieter 
mr.varkensl. 
muelenaersknecht 
muntmeester van Gelderlant 
muscovisvaerder 
musecant 
musicant 
musiecant 
musikant 
musykinstrumentenmaker 
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mutsemaecker 
mutsemaker 
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naaldemaecker 
naaldemaker 
naaldenmaker 
nachtwercker 
naeldemaaker 
naeldemaecker 
naeldemaeker 
naeldemaker 
naeldemakergesel 
naeldenmaker 
nestelbeslager 
nestelmaecker 
norenburgier 
not. 
not. publicq 
not. publyc 
not.s van Amsteland 
notar. 
notaris 
notaris binnen deser steede 
notaris en procureur tot Purmerent 
notaris publicq 
notaris publiek 
notarisclerck 
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oliehoedemaker 
olijslager 
olyeslagergeselle 
olyslaeger 
onderschoolmr 
onderschrijver op de Oostindige werf 
ondrschoolmer 
ontfanger generaal van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiralitijt alhier 
ontfanger in de wisselb. 
oorlogiemaecker 
Oostindievader 
opdrager 
operateur 
operman 
opperman 
opperstuurman 
opsiender op de modderschouwen 
opsiender van stadsbrantemmers 
opsiender vant vulnis 
opslaeger 
opslager 
opstecker 
ordinaris kapitijn van t' Edel Mogend Coleque ter Admiralitijt alhier 
organist tot Delft 
orlogiemaker 
orologiemaker 
oud burgem. en regeerende scheepen aldaar 
oud comandeur van de Oostindische retour vlood 
oud scheepen deser steede 
oud schepen deser stede 
out burgermeester der stadt Terveer & ordinaris gecommitteerde van de provincie van Zelant ter vergadering van     
out ijsercoper 
out schepen en raedt 
out schipper 
out turfdrager 
outschipper 
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paarlgater 
packer 
paedagogus 
pallefroynier 
pampurcoper 
papiermaker 
parfumeerder 
parser 
parsser 
paruckemaaker 
paruijckemaker 
paruijckmaker 
paruijkemaaker 
paruijkemaeker 
paruijkemaker 
parukemaaker 
pasementwerker 
paskaertemaker 
passeerder 
passementier 
passementmaeker 
passementswerker 
passementwer. 
passementwerck 
passementwerckegesel 
passementwercker 
passementwerckergesel 
passementwerker 
passementwerkergesel 
passer 
passermaeker 
pastaybacker 
pasteijbacker 
pastelijncoper 
pastelijnverkooper 
pelser 
peltier 
pennebereider 
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pennekooper 
pennemaeker 
pennesnijder 
pennewercker 
penseelmaker 
penselemaecker 
pensionaris der stadt Groeningen 
pensionaris honorair der stad Vlissingen 
perfumeerder 
persser 
phelpwercker 
phlupwercker 
phulpwercker 
pickeerdr 
pijpebrander 
pijpemaacker 
pijpemaeker 
pijpemaker 
plaatsnijder 
plaatsnyder 
plaetdrucker 
plaetdrukker 
plaetsnijder 
plateelbacker 
platwercker 
platwerker 
playstergieter 
pletter 
pluijswercker 
plumassier 
pollerijmaacker 
pompmaecker 
pompmaker 
pontman 
poortier 
poppencramer 
portier van de Leijtsepoort 
portier van de Uijtrechtzepoort 
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Portugees coopman 
postgieter 
potbackersknecht 
potmaecker 
pottebacker 
pottebakker 
potteverkooper 
potteverkoper 
praesident scheepen & Heere van Cattenbroek ende Uijterdijker Mastwijk 
Pred(ikan)t bij de Waalsche Gemeente in Amsterdam 
Pred. bij de Menonite Gemeente 
Pred. te Hall in Gelderl. 
Pred. tot Westbroeck en Achtienhoven 
Predecant te Hummelo 
prededicant te Hummelo 
Prediant in de Luterse Gemeente alhier 
Predic. te Delft 
Predicand tot Uijtrecht 
Predicant 
Predicant alhier 
Predicant geweest op Cayana 
Predicant in de Waalsche gemeente 
Predicant in de Walsche Gemeente tot Harderwijk 
Predicant te Ceijlon op het eijland Colombo 
Predicant te Dordrecht 
Predicant te Wijk 
Predicant tot Groot Schermer 
Predicant tot Gusen Oukerk 
Predicant tot Hem 
Predicant tot Krabbendijk 
Predicant tot Largerac 
Predicant tot Leijderdorp 
Predicant tot Montfoort 
Predicant tot Nieu Helvoet 
Predicant tot Oostzanen 
Predicant tot Ruijnderwolde 
Predicant tot Suijderwou 
Predicant tot Wilsum 
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Predicant tot Winkel 
Predicant tot Workum in Vriesland 
Predicant van de Auxburgse Confessie tot Haarlem 
Predicant van de Luijterse Gemeente 
Predicant van de Luterse Gemeente alhier 
Predicant van de Walsche Gemeinte 
Predikant 
Predikant hier ter steede 
Predikant in de Bedijkte Schermeer 
Predikant in de Engelse Gemeente in Schotlant 
Predikant in de Luterse Gemeente 
Predikant in de Remonstrantse Kerk alhier 
Predikant in de Waalse Gemeijnte 
Predikant in de Wale Gemeijnte tot Middelburgh 
Predikant in de Walsche Gemijnte tot Weesp 
Predikant te Garderen 
Predikant te Haarlem 
Predikant te Noordwijk 
Predikant te Ransdorp 
Predikant te Schage 
Predikant tot Alckmaer 
Predikant tot Genemuijden 
Predikant tot Hem 
Predikant tot Hoogmade 
Predikant tot Ilpendam 
Predikant tot Limmen 
Predikant tot Ouderschie 
Predikant tot Paeslo & Oudemert 
Predikant tot Schaagen 
Predikant tot Scherpenzeel 
Predikant tot Thiel 
Predikant tot Tzon 
Predikant tot Venhuysen 
Predikant tot Warmenhuysen 
Predikant tot Wervershoof 
Predikant van de Auxburgse Confessie 
Predikant van de Luijterse Gemeente alhier 
Predt. 
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Predt. 
Predt. in De Sijp 
Predt. tot Barendrecht 
Predt. tot Deursen & Wierden 
Predt. tot Gisen 
Predt. tot Halteren 
Predt. tot Hem 
Predt. tot Hoochcarspel 
Predt. tot Leerdam 
Predt. tot Midly 
Predt. tot St. Laurens in Walcheren 
Predt. tot Westerborgh in Drenthe 
Predt. van Lutherse Gemeente tot Middelborg 
prentafsetter 
printedrucker 
procureur 
professoor in de rechten tot Leijden 
professor in de Historien en Welsprekentheid te Franequer 
professor in de Regten van Leijden 
proffessor in de medicine & chimi 
prokureur 
proponent in de H. Theologie 
pruijkemaaker 
pruijkemaeker 
pruijkmaaker 
pruykmaaker 
puijnhaelder 
puijnschuijtvoerder 
pulpwerker 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
Raad & burgermeester der Stad Enkhuijsen 
Raad en Resident van Sijn Ceurfurstelijcke Doorluchticheijt van Brandenburg 
Raad in de vroedschap der stad Leyden 
Raad ordinaris inder Hove Provinciael van Wtrecht 
Raadsheer in de Ed. Hove van Braband 
Raat der stad Swol 
rademaeker 
Raedsecretr. der selver stede 
Raedt der stadt Ninweegen 
Raedt ende regeerent scheepen der stadt Vtrecht 
raedt persionaris van de lande van Hollant & West Frieslant 
Raet in de Hooghen Rade voor Hollandt en Zelant en Vrieslandt 
rafwercker 
raswercker 
raswerker 
ratelwacht 
rector van de Latijnsche schole aldaer 
regeerend schepen & Raad 
regerent scheepen 
regerent schepen 
rentenier 
rentmr. 
riedemaker 
riembeslaeger 
riembeslager 
riembeslagmaecker 
riemmaker 
rietemaker 
rietmaecker 
rietmaeker 
rietmaker 
rietsnijder 
rijflijvemaaker 
rijghlijfmaker 
rijglijfmaeker 
rijglijfmaker 
rijglijvemaaker 
rijglijvemaker 
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rijlijfmaaker 
rijsende bode 
robijnslijper 
robijnsnijder 
robijnwercker 
roeremaaker 
roeremaeker 
roeremaker 
roerladenmaker 
roermaaker 
roermaeker 
roermaker 
roscammer 
roswercker 
rouzijdewerker 
ruijghstoker 
ruijter 
ruijter onder 't Reg: Holl: Lijfgarde te paard 
ruijterwacht 
ruijterwagt 
rutijckwercker 
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's Heeren dienaer 
’s Heeren dienaer 
saaghmolenaar 
saagmolenaar 
saagmolenaarsknegt 
saagmolenaer 
saagmoolenaar 
Saagmoolenaer 
saalemaaker 
sadelmaker 
saeghmolenaer 
saegmolenaer 
saijparsser 
saijverfver 
saijwercker 
saijwerker 
sailmaker 
salemaeker 
salemaker 
salmcoper 
salmkeper 
salmverkooper 
sameerensschipper 
samoureusschipper 
sanddrager 
sandschipr 
santdrager 
santkruijer 
santman 
santschipper 
sargeant 
sargiewerker 
sarretwerker 
sarsel werker 
sarsiewerker 
sarvetwercker 
sarvetwerker 
sarvetwever 
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satijndrucker 
satijndruker 
satijnwercker 
satijnwerckergesel 
sayer 
saywercker 
schaavemaeker 
schaeremaecker 
schaerenmaecker 
schafteberijder 
scharlaakenverfwer 
schasemaaker 
schavemaker 
scheepen 
scheepen & Raad 
scheepen en Raad der stad Nijmwegen gedeputeert weegens de provintie van Gelderland, in het Collegie van der    
scheepen en Raad der zelven stad 
scheepmaker 
scheepsboorder 
scheepsboorer 
scheepskleereverkooper 
scheepsknecht op 't Naerderveer 
scheepskock 
scheepsswaardemaaker 
scheepstimmer 
scheepstimmergesel 
scheepstimmerghesel 
scheepstimmerm. 
scheepstimmerman 
scheepstoemaecker 
scheeptimmergesel 
scheeptimmerman 
scheeptstimmergesel 
scheeptstimmerman 
schepen 
schepen der stad Maasstricht 
Schepen en Raad der stad Alkmaar 
schepen van Schielant 
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schepper 
schepsgecomitteert in 't Eedelmogende College ter Admiraliteyt in 't Noorderquartier 
schepstimmerman 
scheptimmergesel 
schergiant 
schermeester 
schietschuijtschipper 
schietspoelmaker 
schild. 
schilder 
schildr. 
schip.r 
schiper 
schipper 
schipper ofte varendman 
schipper op A: 
schipper op Ceulen 
schipper op Deventer 
schipper op een haegh 
schipper op een zandereus 
schipper op Emmerick etc. 
schipper op Haerlem 
schipper op Hamborg 
schipper op Hamburg 
schipper op Hamburgh 
schipper op Muijden & Naerden 
schipper op Nimwegen 
schipper op Oostindien 
schipper op Rotterd. 
schipper op Rotterdam 
schipper op Saardam 
schipper op Tessel 
schipper op Uijtrecht 
schipper op Utrecht 
schipper op Weesp 
schippergesel 
schipperknecht 
schipperknecht op Uijtrecht 
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schipperkneght op Staveren 
schippersknecht 
schippersknecht op Muijden 
schippersknecht op 't Haerlemerveer 
schippersknecht op 't Haerlemmerveer 
schipperskneght 
schippersknegt 
schipr op Haerlem 
schipr. 
schipr.knecht op 't Haerlemerveer 
schipsboorer 
schirurgijn 
schoelapper 
schoema.gesel 
schoemaeck. 
schoemaecker 
schoemaker 
schoenenlapper 
schoenlaper 
schoenlapper 
schoenm. 
schoenmaacker 
schoenmaaker 
schoenmaakergesel 
schoenmacker 
schoenmackergesel 
schoenmaeck 
schoenmaecker 
schoenmaeckergesel 
schoenmaeckersgesel 
schoenmaeckersknecht 
schoenmaeker 
schoenmaekergesel 
schoenmaer 
schoenmaker 
schoenmakergesel 
schoenmakersgesel 
schoenmr. 
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schonmaecker 
schoolmeester 
schoolmeester int Luijterse Weeshuijs 
schoolmr. 
schoolmr. en voorsanger 
schoorsteenveeger 
schoorsteenveger 
schopmaecker 
schortsmeter 
schout in de Watergraefsmeer 
schout over den dorpe van Ankeveen 
schout tot Appelteren & Altforst 
schout tot Kortehoef 
schouwer 
schreijnwerker 
schrijnwercker 
schrijnwerker 
schrijver 
schrijver binne s'Hartogenbosch 
schrijver te waeter 
schrijver ter zee 
schrijver van de directeurs 
schuijermaaker 
schuijermaecker 
schuijermaeker 
schuijermaker 
schuijtemaaker 
schuijtenvoerder 
schuijtevaeder 
schuijtevaerder 
schuijtevaerdr. 
schuijtevoeder 
schuijtevoedr. 
schuijtevoerder 
schuijtevoerdr. 
schuijttevoerder 
schuijtvaerder 
schuijtvoerder 
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schuijtvoerder na den Overtoom 
schuijtvoerdr. 
schuitevoerder 
schuiwer 
schurugijn 
schuyerhoutmaker 
schuyermaecker 
schuyermaker 
schuytevaerder 
schuytevoerd. 
schuytevoerder 
schuytevoerdr. 
schuytvoerder 
secret. deser stede 
secret. tot Ouderkerck 
secretar. aldaer 
secretaris 
secretaris den dorpenring Banke Bergeyk Rithoven Westerhoven Borkel en Schaft 
secretaris der Banne Westzaan 
secretaris deser steede 
secretaris hier ter steede 
secretaris prive van S.D.H. de Prinz van Oranie en Nassau 
secretaris Ter Aer 
secretaris tot Lopperssum 
secretaris van de huwelijxe saken aldaer 
secretaris van Kortenhoef 
secretaris van Oost Zardam 
secretaris van 't Cabinet den Konings, op 't Palijs 
secretaris van Velsen 
secrts. van 't Collegie ter Admiraliteijt alhier 
seemeleerbereijder 
seemleerbereijder 
seemleerbereijdr. 
seemleerbereyder 
seemleerberijder 
seemtouwer 
seemtouwergesel 
seepsedersknecht 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
seepsieder 
seepsiederknecht 
seepsiedersknecht 
seepziedergesel 
seeuwemaker 
seijdegrafgrijnwercker 
seijdegrijnwerker 
seijlemaacker 
seijlemaaker 
seijlemaecker 
seijlemaeker 
seijlemaker 
seijlmaecker 
seijlmaeker 
seijlmaker 
seijlschuytvoerder 
seijreder 
seijreeder 
seijverwersknecht 
seilmaeker 
semelleerbereijder 
sergant majoor van een regument te voet in dienst van de Hoogmogende Heeren Staaten van Holland en West Vri  
sergeant onder de mayoors compagnie 
sergeant onder kapt. Klaes Luijtsen 
serjant 
servetvewer 
servetwercker 
servetwerker 
servetwever 
serwetwerker 
sevaerentman 
sevemaker 
seylemaecker 
seylemaeckergesel 
seylmakergesel 
shouwer 
siekentrooster 
siepseerdersknecht 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
sijcraemer 
sijdecramer 
sijdegrijnwercker 
sijdegrijnwerker 
sijdegrofgrijnwercker 
sijdegrofrijnwerker 
sijdelaakewerker 
sijdelaeckencoopman 
sijdelaekewercker 
sijdelakenwerker 
sijdelakenwinkel 
sijdelakenwinkelier 
sijdelakewercker 
sijdelakewerker 
sijdelintwercker 
sijdemannefactuurwerker 
sijdereder 
sijdereeder 
sijdetreckwerker 
sijdeverfwer 
sijdeverver 
sijdeverwer 
sijdewercker 
sijdewerker 
sijdewinckelier 
sijdewinkelier 
sijekousemaker 
sijelakenmaker 
sijelintwerker 
sijfgrijnwercker 
sijgreijnwerker 
sijgreijwerker 
sijgretgrainwercker 
sijgrijnwercker 
sijgrijnwerker 
sijgroffgrijnwercker 
sijgroffgrijnwerker 
sijgrofgrainwercker 
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sijgrofgrainwerker 
sijgrofgreijnwerker 
sijgrofgrijnwercker 
sijgrofgrijnwerker 
sijgrograynwercker 
sijgrogrijnwerker 
sijkaerter 
sijlaakenwerker 
sijlaakewerker 
sijlaeckendrappier 
sijlaeckenwercker 
sijlaeckenwinckelier 
sijlakencoper 
sijlakenwercker 
sijlakenwerker 
sijlakenwinckelier 
sijlakewerker 
sijlemacker 
sijlemaker 
sijlemakergesel 
sijlschuijtvoerder 
sijreder 
sijredergesel 
sijreeder 
sijreeders 
sijreedr. 
sijverfwer 
sijverver 
sijverwer 
sijverwergesel 
sijwercker 
sijwerker 
sijwever 
sijwinckelier 
sijwinder 
sijwinkelier 
silverdraattrecker 
silverdraetpletter 
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silverdraettrecker 
silverpletter 
silversmid 
silversmidt 
silversmidtgesel 
silversmit 
silversmitgesel 
silversmith 
silversmitsgesel 
silversmitt 
silvertrecker 
siouwer 
siroopcoper 
sirurgijn 
sistemaker 
sjouerman 
sjouwer 
slaager 
slaeger 
slager 
slagersknecht 
slagersknegt 
sleeper 
sleeper in d' brouwerij van De Kroon 
sleeper in de zeeperij van De Kroon 
sleper 
slooper 
slootemaacker 
slootemaaker 
slootemaecker 
slootemaeker 
slootemaker 
slootmaecker 
slootmaker 
slotemaecker 
slotemaeckergesel 
slotemaeker 
slotemaker 
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slotemakergesel 
slotenmaecker 
slotmaker 
sluijsschipper 
sluijswachter 
sluijswaghter 
smalscheepman 
smalschipman 
smalschipper 
smalschipsman 
smalschipvaerdr. 
smalwercker 
smeersmelter 
smid 
smidt 
smidtgesel 
smidtsgesel 
smit 
smitgesel 
smith 
smitsgesel 
smitsgeselle 
smitt 
snaermaecker 
snaremaecker 
snijder 
snijdergesel 
snijdergezel 
snijdersgesel 
snijdrgesel 
snijroedemaker 
snyder 
snydergesel 
snydersgeselle 
soetemelckverkooper 
soetemelkverkooper 
soldaat 
soldaat alhier in guarnisoen 
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soldaat onder de maijoor 
soldaet 
soldaet  onder de cap. Naitz 
soldaet geweest onder capn. Stuart 
soldaet ond. cap. de Vries 
soldaet onder Beverweert 
soldaet onder cap. mayoor 
soldaet onder cap. Soop 
soldaet onder cap. Verdelft 
soldaet onder capitijn Vonck 
soldaet onder capn. Claes Luytsz 
soldaet onder capn. Jan Weer 
soldaet onder capt. Guits 
soldaet onder capt. Limburg 
soldaet onder capt. Pauw 
soldaet onder capt. Ruseus 
soldaet onder capt. Tack 
soldaet onder capt. Witse 
soldaet onder de cap. Prier 
soldaet onder de cap. Witz 
soldaet onder de Heer van Leeuwmert 
soldaet onder de hr. majoor 
soldaet onder de maijoor 
soldaet onder de majoor 
soldaet onder de majoor Bicker 
soldaet onder de mayoer 
soldaet onder Heesden 
soldaet onder joncheer Lodewijck 
soldaet onder kapt. Klaes Luytsz 
soldaet onder Suap 
soldaet onder Vries 
soldaet onder Witz 
soldaet ondr. cap. Verdelft 
soldaet ondr. capt. Trom 
soldaet op West Indien 
soldaet te waeter 
soldaet te water 
soldaet ter zee 
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soutdrager 
soutmeester 
soutmeeter 
soutsider 
soutwercker 
soutwerker 
Spaans handelaar 
Spaans leerbereijder 
Spaans leertouwer 
Spaans stoeldraijer 
Spaans stoelemaaker 
Spaans stoelemaker 
Spaanse stoeldraijer 
Spaansleerbereijder 
Spaansleertouwer 
Spaens leerbereijder 
Spaens leerberijder 
spaens leertouwer 
Spaens stoelmaacker 
Spaense stoelemaeker 
Spaense stoelmaeker 
Spaense stoelmaker 
spaensestoelemaker 
Spaensestoelmaker 
Spaensleerbereijder 
Spaensleertouwer 
spaerleertouwer 
speccoper 
speckcoper 
speckkooper 
speckooper 
speckoper 
speckverkooper 
speelman 
speigelmaeker 
spekkooper 
spekkoper 
speldemaecker 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
speldemaeker 
speldemaker 
speldenmaker 
spiegelmaecker 
spiegelmaeker 
spiegelmaker 
spiesemaker 
spietsemaker 
spigelmaker 
spigelmakersgesel 
spigiliewerker 
spigiliwercker 
spigilliewerker 
spijckermacker 
spijckermaecker 
spijckermaker 
spijkermaaker 
spijkermacker 
spijkermaker 
spooremaaker 
spoormaker 
sporemaker 
spykermaker 
stadsspeelman 
Stadthouder van Den Briel & 't Lant van Voorn 
stadts arbijder 
stadts reijsende bode 
stadts schutgieter 
stalknecht 
stalknegt 
stalmeester 
stats boomsluijter 
statsarbeijder 
statsarbeyder 
steencoper 
steencopersknegt 
steenhouder 
steenhouwer 
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steenhouwergesel 
steenhouwersgesel 
steenkooper 
steenkoopersknecht 
steenkoper 
steenkopersknegt 
steennebeelthouwer 
steensaeger 
steensager 
steensetter 
steenslijper 
steentiebacker 
steenties backer 
steentiesbacker 
steentiesschilder 
steentjesmaker 
steenzetter 
steigerschuijtvoerder 
steijgerschuijtvoerder 
sterkwaaterbrander 
steurman 
steygerschuytvoerde 
steygerschuytvoerder 
steygerschuytvoerer 
sticklijvemaaker 
sticklijvmaeker 
stickrelijfmaecker 
sticktelijffmaecker 
stienkoper 
stierman 
stijgerschuijtvoerder 
stoeldraeyer 
stoeldrager 
stoeldraijer 
stoeldrajer 
stoeldrayer 
stoelemaaker 
stoelemaecker 
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stoelemaeker 
stoelemaker 
stoelematter 
stoellemaaker 
stoelmaecker 
stoelmaeker 
stoelmaker 
stoffewercker 
stoffwerker 
stoofmaecker 
stoovemaker 
stovemaker 
straatemaaker 
straatemaecker 
straatemaeker 
straatemaker 
straatmaker 
straetemaecker 
straetschipper 
straetwerker 
stratemaker 
striktelijffmaker 
studeman 
student 
studiosus 
stuerman 
stuijrman 
stuurman 
stuyrman 
suijckebacker 
suijckerbacker 
suijckerbackergesel 
suijckerbackers mr. knecht 
suijckerbackersknecht 
suijdekoper 
suijkerbacker 
suijkerbackersknecht 
suijkerbackerskneght 
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suijkerbackersknegt 
suijkerbakersknecht 
suijkerbakker 
suijkerbakkersknegt 
suijkerbaskersknecht 
suijkersknecht 
suikkerbakkersknegt 
supoost in de Bank van Leeningh 
suppoost in d' Banck van Leening 
suppoost in de Bank van Leeningen alhier 
suppoost in de Bank van Leninge 
suyckerbacker 
suyckerbackergesel 
suykerbacker 
suykerbackersknecht 
suykerbakker 
swaartveeger 
swaartveger 
swaertveeger 
swaertveger 
swaertvegergesel 
swaertvegher 
swart 
swart lakenwerker 
swartverwer 
sydelintwercker 
sygrijnwerker 
sylemaker 
syreeder 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
taaffellakenwer. 
taaffellakenwercker 
tabackcooper 
tabackcoper 
tabackdoosemaecker 
tabackpijpmaecker 
tabackpijpmaker 
tabackscoper 
tabackshandeler 
tabackspinder 
tabackvercooper 
tabackvercoper 
tabackverkooper 
tabacpijpmaker 
tabakkerver 
tabakskoper 
tabakspinder 
tabakverkoper 
tabakwercker 
tabakwerker 
taebackspinder 
taebacspinder 
taeffellaeckenwercker 
taelmeester 
tafelaekwevergesel 
tafelakenwercker 
tafellakenswerker 
tafellakenwercker 
tafellakenwerker 
tafellakewercker 
talhout verkooper 
talhoutverkooper 
tamboer 
tantdrecker 
tapijtmaker 
tapijtwerker 
tapissier 
tapitwerker 
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tapper 
tassemaecker 
tassemaker 
tavernier 
teechelbacker 
teercoper 
teerwercker 
teerwerker 
teijckenaer 
terpentijnoliebrander 
theologant 
theologie candidatus 
tijkwerker 
timme. 
timmergesel 
timmerghesel 
timmerm. 
timmerman 
timmermansgesel 
tinnegieter 
tinnegietergesel 
tobackcoper 
tobackoper 
tobackpijpemaker 
tobackspinder 
tobackvercoper 
tobackverkoper 
tobackxdosemaker 
tobacspinner 
tobacswerker 
tobacwercker 
tobakkoper 
tobakspinder 
tobakswerker 
tobakwerker 
toebaccooper 
toebacdoosmaecker 
toebackerver 
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toebackkerver 
toebackkooper 
toebackooper 
toebackoper 
toebackpijpmaker 
toebackskoper 
toebackspinder 
toebackspindr. 
toebackvercooper 
toebackverkooper 
toebackverkoper 
toebackwercker 
toebackwerker 
toebacq spinder 
toebacqkooper 
toebacqrolder 
toebacqspinder 
toebacqverkooper 
toebacqwerker 
toebacspinder 
toebacvercoper 
toebacwercker 
toebakkoper 
toebakspinder 
toebakspindr. 
toebakvercooper 
toebakverkoper 
toebakwercker 
toebakwerker 
toepackspinder 
toesiender 
toesiender op de moddermolen 
tolk 
tollenaer 
touwkooper 
traencooper 
treckwercker 
treckwerker 
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trecwercker 
treikwerker 
trekwercker 
trekwerker 
trijpmaker 
trijpverver 
trijpverwer 
trijpwercker 
trijpwerkcer 
trijpwerker 
trijpwever 
trijwerker 
triliwerker 
trilliewerker 
tripwerker 
trommelmaeker 
trompetter 
trompetter te water 
trompetter van de Jan Romperstoorn 
tuijman 
tuijnder 
tuijni. 
tuijnier 
tuijnman 
tuijnnier 
Turcxs felpwercker 
turfboer 
turfdraager 
turfdraeger 
turfdrager 
turffdraeger 
turffdrager 
turffhever 
turfheever 
turfheuver 
turfhever 
turfschipper 
Turx fulpwercker 
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Turx grijnwerker 
tuynier 
tuynknecht 
tuynman 
tweede griffier van Haar Hoogmoogende 
twijnder 
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uijrwerckmacker 
uijtdrager 
uijtmaender van de achtse penning 
uitdrager 
urwerckmaker 
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V.D.M. in de Beverwijck 
vaaerentgesel 
vaandrigh 
vactoor 
vaendrich 
vaendrich van den comp. soldaten houdend garnisoen binnen dese stadt 
vaendrigh onder capn. Rodenborgh 
vaentman 
vaerend man 
vaerendgeselle 
vaerendgezelle 
vaerendman 
vaerenman 
vaerensgesel 
vaerent gesel 
vaerent gezel 
vaerentgel 
vaerentgesel 
vaerentgesell 
vaerentgezel 
vaerentman 
vaerman 
vaertaffsetter 
varckecopersknecht 
varend gesel 
varend geselle 
varend gezelle 
varend ghesel 
varende geselle mit Jochem Heynr.s Zwartehond 
varende op de Uytrechse Veerschuiten 
varende ten oorlog 
varende voor stuerman 
varendges. 
varendgesel 
varendgeselle 
varendgezel 
varendgezel en schepstimmerman 
varendgezelle 
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varendghesel 
varendman 
varendtgesel 
varengesel 
varensgesel 
varensman 
varent 
varent gesel 
varent man 
varentengeseel 
varentge. 
varentgesel 
varentgesel schipr. van de Admiraliteit 
varentgeselle 
varentgezelle 
varentm 
varentm. 
varentmaan 
varentman 
varentman soldaet 
varentman varentgesel 
varentmann 
varentsgesel 
varkenslager 
vedrigs in het regiment van de Prins van Baden Rurbach 
veerman op Rotterdam 
veersaeger 
veerschipr. op Breda 
veijlwever 
verentman 
verfkooper 
verfver 
verfvercoper 
verfverkooper 
verfverkoper 
verfwer 
vergulde lijstemaeker 
vergulder 
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verver 
verversgast 
verversknegt 
verwer 
verwersgeselle 
verwersknecht 
vetermaacker 
vetermaecker 
vetermaker 
vettewarier 
vettuwarier 
victaliverkooper 
vijlekapper 
vijselaer 
visaendrager 
vischkooper 
vischoonmaaker 
viscoper 
visdraeger 
visdrager 
vishoecmaeker 
viskooper 
viskoper 
visophaalder 
visscher 
visser 
vlaschdraeger 
vlascoper 
vleckdrucker 
vleeschhouwer 
vleeshoude. 
vleeshouder 
vleeshoudr 
vleeshouwer 
vleeshouwergesel 
vleeshouwersgesel 
vleeshouwersknecht 
vleijshouwer 
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vleshouwer 
vleyschhouwer 
vleyshouwer 
vlijshouders 
vlijshouwer 
vlodtschuytvoerder 
vloersijwercker 
vlootschuijtvoerder 
vlotschuijtevaerder 
vlotschuijtevoerder 
vlotschuijtevoerdr. 
vlotschuijttevoerder 
vlotschuijtvaerder 
vlotschuijtvoerder 
vlotschuijtvoerdr. 
vlotschuytvoerder 
vlotschuytvoerdr. 
vlottschuytevoerder 
voermaecker 
voerman 
voermansknecht 
volder 
voller 
voogelverkooper 
voordrajer 
voorzanger van de N.Z. Capel 
vormdraijer 
vrij man aen de Waech 
Vrijheer Sonsfelt 
vuijlisman 
vuilnisman 
vulder 
vullesman 
vullisman 
vullisschuytsman 
vullusman 
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waachdraeger 
waagdraager 
waagdrager 
waagemaaker 
waagenaar 
waaghddrager 
waaghdrager 
waaghdragher 
waaghdraijer 
waechdrager 
waecker 
waegdraeger 
waegdrager 
waegdrager in het veen van de Klaptuuthen 
waegemaker 
waeghdrager 
waelridder 
waeterscheepsman 
wagemaaker 
wagemaeker 
wagemaker 
wagenaar 
wagenaer 
wagenmaeker 
wagenmaker 
wagensmeerder 
wapenschilder 
wapensnijder 
wapensteensnijder 
ward inspecteur te Wesel 
warenmoesier 
warmoessier 
wasbleecker 
wasbleeker 
wasbleker 
wascoper 
waspopmaker 
waterhaalder 
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waterhaelder 
waterhaeldr 
waterscheepsknecht 
waterscheepsknegt 
waterscheepsman 
waterscheeptsman 
waterschipsman 
watthaelder 
weeger in de Waech 
weert 
weever 
weger in de Waagh 
weger in de Waegh 
wettewarier 
wever 
wevergesel 
wieldraejer 
wieldraeyer 
wieldraijer 
wieldraijergesel 
wieldrajer 
wieldrayer 
wieldreijer 
wielemaeker 
wijncooper 
wijncop. 
wijncoper 
wijncoper & factoor 
wijncopersknecht 
wijncuijp. 
wijncuijper 
wijnkooper 
wijnkoper 
wijnkuijper 
wijntapper 
wijnvercoper 
wijnverlaater 
wijnverlaatersknegt 
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wijnverlaeter 
wijnverlaetergesel 
wijnverlater 
wijnverlatersknecht 
wincelier 
winckelhouwer 
winckelier 
winckeliersknecht 
winkelhouder 
winkelier 
winkelknegt 
wisselaar 
wisselaer 
wisselaers 
wittwercker 
wittwerker 
witwasmaker 
witwercker 
witwerckergesel 
witwerker 
wolcaarter 
wolcaerder 
wolcaerter 
wolcammer 
wolkaarter 
wolkammer 
wollelakenmaker 
wollelakenneker 
wolleverver 
wollevever 
wollewasser 
wollewerker 
wollewev. 
wollewever 
wollscheijder 
wolpindr. 
wolscheijder 
wolscheijer 
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wolscheyder 
wolscheyer 
wolschorber 
wolschyer 
wolspinder 
wolspindr. 
wolwasser 
wolwercker 
wyncoper 
wyncuyper 
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yvoordraijer 
yvoordrajer 
yvoordrayer 

 
Deze lijst is tot stand gekomen dankzij de inzet en bijdragen van de deelnemers aan het project ‘Ja, ik wil!’. Gebruik van deze 
lijst voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder de voorwaarden van de Creative Commons 4.0 licentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC). Gelieve als bron ‘Vele Handen-project ‘Ja, ik wil!’, Universiteit Utrecht’te 
vermelden.De volledige voorwaarden van deze licentie viindt u op http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.  

 
versie 29 januari 2015 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


 
 
 
   
zadelmaker 
zaelemaecker 
zayverver 
zeemleerbereijder 
zeemleerberijder 
zeemtouwer 
zeepsiedersknecht 
zeepsier 
zeepziedergesel 
zeevarend geselle 
zeevarentgesel 
zeevarentman 
zeevemaaker 
zeijlemaecker 
zeijlemaker 
zeijlmaker 
zeylemaecker 
zeylemaker 
zeylemaker en varendgeselle 
zijbrackaetwercker 
zijcaerter 
zijcoper 
zijde kousewever 
zijde reeder 
zijdegrijnwerker 
zijdegrofgreijnwerker 
zijdegrofgrijnwercker 
zijdekousemaeker 
zijdelaeckenwerck. 
zijdelaeckenwinckelier 
zijdelakewerker 
zijdelakewinkel 
zijdelintwercker 
zijdereder 
zijdereeder 
zijdewercker 
zijdewerker 
zijdewinckelier 
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zijgrijnwercker 
zijgrijnwerker 
zijgrofgrainwercker 
zijgrofgrainwerker 
zijgrofgrijnwercker 
zijgrosgrainwercker 
zijhandelaer 
zijlaeckenwercker 
zijlakencoper 
zijlakenwinckelier 
zijlakewerker 
zijlemaecker 
zijlemaker 
zijnder 
zijreder 
zijredergesel 
zijreeder 
zijverver 
zijververgesel 
zijverwer 
zijverwersknecht 
zijwercker 
zijwinckelier 
zilversmit 
zinsumschoenlapper 
zwaertveger 
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