
ROTTERDAMSE WIJNKOPERS IN DE 17E EEUW 
 
Inleiding 
Het oudste keurboek van Rotterdam uit 1420 bevat al enkele voorschriften voor de wijnhandel. 
In 1535 besloot de Vroedschap van Rotterdam dat wanneer de inning van de wijnaccijns niet was verpacht 
dit door de ontvanger van de bieraccijns zou worden waargenomen. 
We kunnen mede daaruit afleiden dat de omvang van de wijnhandel nog niet erg omvangrijk was. Een 
andere factor is dat het drinken van wijn vrij kostbaar was in vergelijking met het drinken van bier, waardoor 
de lagere sociale klassen het zich niet konden veroorloven regelmatig wijn te drinken.  
De overheid wilde al snel na het vormen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een greep op 
de handel krijgen en hieruit gereguleerde inkomsten ontvangen. 
De resolutie van 12 januari 1600 van de Staten van Holland en West Vriesland bepaalde dat de steden 
gehouden waren de grossiers en tappers van de wijnen aldaar volgens de plakkaten en ordonnantiën de eed 
af te nemen in aanwezigheid van twee schepenen. 
Deze resolutie die aanvankelijk zeer beperkt was werd op 5 april 1659 uitgebreid.  
De kandidaat zwoer dat over alle door hem te verkopen wijnen 's lands impost te zullen voldoen en deze op 
de koper te verhalen. 
Het systeem werkte fraude in de hand en weinig wijnkopers zouden zich dan ook strak aan de regels 
houden. 
Het gilde kreeg in 1660 een meer duidelijke structuur. Hoofdlieden belast met et toezicht bleven alle vier 2 
jaar in functie, waarna twee van hen aftraden en de overige voor een derde jaar aanbleven. 
Bovendien werd bepaald dat alle gildebroeders om te worden aangenomen poorter van de stad moesten 
zijn. 
De ordonnantie van 1665 regelde de wijze waarop in Rotterdam de geïnde impost moest worden bepaald. 
Om dit te regelen en in goede banen te leiden stelde de magistraat gezworen roeiers aan om een en ander 
te kunnen vaststellen of het juiste bedrag zou worden afgedragen. 
De bepaling werden vervolgens in 1679 opnieuw sterk uitgebreid. 
 
De Wijnhaven werd een belangrijk centrum voor de wijnhandel waar veel wijnkopers hun huis en pakhuis 
konden vestigen. 
Toch blijkt dat veel wijnkopers zich elders in Rotterdam vestigden. 
De oudste gegevens over uitgifte van erven in de Wijnstraat dateren van 25 april 1609. 
Van stadswege werden 64 dubbele erven aan de zuidzijde van de straat verkocht onder de voorwaarde dat 
de kopers het bouwen van de kademuur aan de Noordzijde van de Wijnhaven zouden bekostigen. Verder 
moesten de eigenaren binnen 9 jaar hun woonhuizen en pakhuizen bouwen op straffe van een boete. In 
1614  werd het eerste huis aan de noordzijde gerealiseerd. 
In 1612 werd het gilde van wijnkopers opgericht en kreeg een tehuis aan de Wijnhaven. Er werden vier 
hoofdlieden aangesteld en de leden van gilde kwamen wekelijks bijeen aan de Wijnhaven. 
Rond 1620 was de wijnhandel een belangrijke handelsactiviteit in Rotterdam geworden. De wijnen kwamen 
vooral uit Frankrijk en van de wijngebieden langs de Rijn. 
De wijnhandel in Rotterdam lijkt van groot  belang mede gezien het feit dat rond 1640 al zo'n 50 wijnkopers 
actief waren. Dit aantal bleef gedurende de hele 17e eeuw stabiel zoals blijkt uit de onderstaande lijst die 
voornamelijk is samengesteld uit verwijzingen in het Oud Notarieel Archief van Rotterdam. 
Aan het begon van de 17e eeuw is de wijn vooral aangeleverd uit de Noord-Franse steden zoals 
Calais, Dieppe en Rouaan. Het handelsverkeer met de havens aan de Zuid- en Westkust komt ca. 1630 op 
gang met de uitvoer uit steden als La Rochelle, Bordeaux en Nantes, 
In de wijnhandel nemen de Hollanders al snel een belangrijke plaats in. De Hollanders hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd in de bloei van de wijnbouw door hun rol in de ontginning van de moerassen 
rond Bordeaux. 
De Hollandse kooplieden ondervonden gedurende de 17e eeuw last van de Franse overheid door hun 
pogingen hen uit Franse havens te weren door hoge tarieven die onder Richelieu en Colbert waren 
ingesteld. 
Bij tijd en wijle ondervonden ze ook last van zeeroverij en vijandelijke Engelse oorlogsschepen. 
De Rotterdamse overheid deed zijn uiterste best de wijnhandel te reguleren door verscheidene 
verordeningen uit te vaardigen. Hierdoor werd ook de stadskas met regelmaat gevuld. 
Maar ook zag de overheid toe op de kwaliteit van de wijnen. 
De vroedschapsresolutie van 4 mei 1604 bepaalde dat herbergiers of tappers niet tegelijk grossiers in wijnen 
mochten zijn. 
Het plakkaat van de Staten Generaal van 9 augustus 1613 verbood de invoer van vermengde wijnen om de 
schade  aan de gezondheid tegen te gaan. 
Aanvankelijk waren de zoete witte wijnen die vooral uit Frankrijk werden ingevoerd , als ook de rinse Duitse 
wijnen populair. De rode meer zure wijnen kwamen pas later in de 18e eeuw in trek. 



 
 
 
Het gilde in de 18e eeuw 
Er mag gesteld worden dat de handel in wijnen binnen Rotterdam gedurende de 18e eeuw opnieuw toenam. 
We kunnen dit onder meer afleiden uit het aantal gildebroeders die het gilde telde. 
In 1751 waren er op zijn minst 146 wijnkopers binnen de stad. 
In 1728 kocht het gilde zijn eigen gildehuis op de punt van de Wijnhaven voor het bedrag van f.7250,--. 
Daarvoor was het gilde op verscheidene locaties bijeengekomen, tot 1728 was dit het Beursgebouw. 
De gilde stelde sinds jaren voor de periode van twee jaar een superintendant ( oppertoezichthouder) aan die 
meestal één van de burgemeesters of een lid van de vroedschap. Verder werden voor deze periode vier 
hoofdlieden benoemd. 
Het betalen van de impost op de wijnen is net als het innen van andere vormen van belastingen een 
complexe zaak die uitnodigde fraude te plegen. Ontduikingen waren dan ook aan de orde van de dag. De 
opbrengsten van de impost vielen de Staten zeer tegen en zij wilden per april 1751 alle wijnkopers een eed 
laten afleggen dat zij niet zouden frauderen. Dit riep binnen Rotterdam en ook daarbuiten veel verzet op.  
De wijnkopers kwamen tot een georganiseerd verzet tegen de overheid, stelden een uitgebreid schrijven op 
waarin ze protesteerden en verklaarden dat zeker 400 personen afhankelijk waren van de wijnhandel. De 
handel stond nu uit protest wekenlang stil en de wijnkopers houden standvastig vol. 
Eén wijnkoper Gerrit Hagendoorn heeft tegen zijn gelofte gedaan op het gildehuis toch de eed afgelegd en 
kan zo zijn klanten bedienen. 
Zijn collega's zijn verontwaardigd door het breken van de eed door Hagendoorn en zetten vervolgens het 
gepeupel tegen hem op. 
Pakhuizen worden opengebroken, flessen stukgeslagen en een ieder die de wijn niet kon betalen doet er 
zich nu rijkelijk aan te goed. 
Als de compagnie van kapitein Isaac van Alphen is ingezet zijn de pakhuizen al leeggeroofd en heeft ook het 
huis van Hagendoorn in de Bierstraat het moeten ontgelden. Alle uiten liggen eruit en de schade is 
aanzienlijk. 
OP 17 augustus 1751  had Hagendoorn bekend de eed voor de schepenen te hebben afgelegd. 
Het is op 19 augustus 1751 dat alle wijnkopers van Rotterdam bij eerste aanzegging verplicht worden de 
eed te presenteren voor de schepenen. Bij weigering zullen ze twee jaar lang niet tot de wijnkoperij worden 
toegelaten. 
Voor deze dreiging zwichten de wijnkopers en op 21 augustus leggen 146 wijnkopers de eed af. 
Het gilde is gedurende de tweede helft van de 18e eeuw zeer welvarend. Jaarlijks worden grote maaltijden 
met vermaak voor de gildebroeders gehouden die soms twee dagen duren. Het geld is aanwezig en mag 
dan ook rollen. Zo kost een bijeenkomst in de jaren 70 ruim f.4000,--, 
Nadat de gilden in de Franse tijd tot hun einde hebben gevonden is er nog genoeg geld over. 
Na de definitieve ontbinding aan het begin van de 19e eeuw is er nog een kapitaal van f.50.000,-- over. Deze 
werd aangewend ten bate van de gildebroeders en hun weduwen en wezen wanneer ze in slechte 
omstandigheden verkeerden. 
 
Het archief van het Rotterdamse wijnkopersgilde 
Het archief van het wijnkopersgilde is zeer onvolledig en kan geen volledig beeld geven van de handel en 
wandel in de 17e en 18e eeuw. Slechts een beperkt aantal stukken zijn ons bewaard gebleven. Wel geven 
de resolutiën uit het einde van de 17e en het eerste kwart van de 18e eeuw enige gedetailleerde informatie 
over de taken van het gilde en hun taken en benoemingen. 
Op 18 augustus 1723, de commissaris van de slepers klaagt over Ary Stenkmans, sleeper weegens sijn 
vloeken en sweeren. Op 14 oktober van dat jaar, is sleper Ary Stenkmans, komen solliciteren om te mogen 
slepen en naar goed beloffte gedaen te hebben weder aangenoomen. 
Op 10 augustus 1724 staat dat Daniel Vooren over Pieter zijn knecht dat hij zeer dikwijls dronen is en sijn 
paart seer qualijk tracteert en hem sijn geld niet geeft. 
Op 31 januari 1725 Mr. Jan Meesten en kuijper Seeger Roodenburgh, klagen over de corporaal Pieter Lava, 
dat hij telkens in slaap is gevonden en niet in staat is om de goederen van de cooplieden te kunnen 
bewaken. Sijnde hij verscheijdens mael onbequaam bevonden. 

 
[Roelof Vennik, Voorzitter] 

 

 

 

 

 

 



Lijst van Rotterdamse wijnkopers in de 17e eeuw 

 

AMEYDE, van der Johannes  wijnkoper 1671 maakt testament met Lucia van Ouwater 

BALCKENENDE, Hendrick, wijnkoper 1676 

BALCKENENDE, Jan, wijnkoper 1670 

BEEREN, Jan Jansz de Jonge, wijnkoper 1663  

BEIJEN, Arnoldus, rinse wijnkoper 1672, zoon van Pieter  

BEIJEREN, Adriaen van, wijnkoper 1631 

BELLINCKHOVE, Paulus, wijnkoper 1660 , machtiging 1658 WZ Leuvehaven. 

BERGHE, Francois van der, 1610 pachter vd impost op de wijnen  

BLANCKENBERCH, Hendrick van, collecteur van de wijnaccijns 1630.  

BLIECK Johan, pachter van de wijnaccijns 1651 en 1641 

BLOMMESTEIJN, Jan, pachter van de impost 1663 

BONGE, Nicolaas, wijnkoper 1658 

BOEL, Pouwels, wijnkoper 1643 

BOELE, Iman, wijnkoper op de Wijnhaven  

DU BOIS, Noë, (Quevellius) wijnkoper in de Koestraat in het huis Emaus 1651,  

BONTEBALL, Jacob, 1627 pachter van de impost op wijnen 

BOONE, Johannes, wijnkoper 1666 test, Baertge Gerrits Pel. 

BOSCH, Gilles Evertsz van den, wijnkoper testament 1652 met Jacobmina Kuijpers.  En 1650. 

BOSCH, Gijsbert van der, wijnkoper op de Nwe Haven 1652 

BOSCH, Pieter, van den, wijnkoper 1650 

BOSEN, Evert Maertensz van den, wijnkoper 1655  

BRA, Isaac de , wijnkoper 1645 

BROECKHUYSEN, Joannes, wijnkoper testament met Margriette van Aller 1653, gen. 1655 Jean 

BRUIJN, Niclaes dem wijnkoper aan de Doelweg 1654 

CAREL, Isaac Emanuel, 1655  machtiging en 1656. 1655 aan de Kipstraat en 1636 

CATS, Nicolaes, wijnkoper 1659, 1664 aan de Zandstraat 

CATTENBURCH, Adriaen van, wijnkoper in 1644  

CATTENBURCH, Hartlief van, wijnkoper 1668 en 1665 

CEELEN, Gerrit, wijnkoper 1659 NZ Hoogstraat  

CEELEN, Dirck, wijnkoper 1670 

CEULEN, Ewout van , wijnkoper 1671 

COCX, Hans, 1659 wijnkoper in de Wijnstraat 

COLCK, Joost, wijnkoper Stincksloot  1651 

CONINCK, Cornelis, wijnkoper 1645 

CONINCK, Hendrick , geh. Wijve van der Meer,  wijnkoper 1660 

CONINCK, Jasper, wijnkoper in 1648 

CONSTANT, Abraham, wijnkoper 1679  

COOPMAN, Jan Gijsberts, wijnkoper 1641 

CROOSWIJK, Abraham koopman in wijnen 1705 

CROOSWIJCK, Franck Claesse in 1623 24 jr. oud pachter van de impost op wijnen 

CRUIJSLANDER, Johannes, wijnkoper 1661 aan de Hoogstraat.  

CROOSWIJK, Franck Claessen, 24 jaar oud, collecteur van de impost 1623 

CROOSWIJK, Joris Jansz wijnkoper 1660 maakt testament met Hester Abrahams Kool. 

CUYCK, Heijndrick van, wijnkoper 1652 

DAMMESZ, Reijnier, wijnkoper 1641 

DAPPER, Gerard, wijnkoper 1659 maakt1662 testament met Maria van Reijn 

DELIA, Frederick Dircx  1665 wijnkoper  

DELFOUR, Bartholomeus, wijnkoper 1669 

DIJL, Matthijs van, wijnkoper op de Visschersdijk 1652  

DINTHOF, Dirk, wijnkoper 1659  



DOORNE,Aert van, in 1652  38 jr oud  wijnkoper 1659 en 1655  

DORSTEN, Daniel van wijnkoper 1658 

DORSTEN, Daem van wijnkoper 1663 

DRABBE, Esaias wijnkoper 1701 huw voorwaarden met Elisabeth Schimmelpenninck te Delft. 

DRIEL, Arnoldus van, wijnkoper aan de Vissersdijk 1706  

DRIJFAN, Pieter, pachter van de wijnaccijns 1657, 1652 pachter 

DULLAERT, Evert Michielsz, wijnkoper 1644  in 1648  47 jaar oud  

DULLEART, Jacob Huijg, wijnkoper,  1658 borgstelling 

DUIJFHUIS, Jacob Huybrechtsz, wijnkoper 1610 

DUIJSING, Symon, wijnkoper 1647, 1649  en 1652 

ECK, Job van, wijnkoper 1675, maakt testament, gehuwd Alida Geraerts van Dijllen en 1679 

ERCKELENS, Anthony wijnkoper 1670 

ERCKELENS, Lambert, wijnkoper 1657 

ESTVELT, Thomas, wijnkoper 1627-1629, 1622 en 1645 

FERNY, Anthony, pastijbakker en wijnkoper in 1655 en 1657 

FIJOOL, Pieter, wijnkoper, verkoopt huis en tuin OZ  Leeuwenlaan voor f.600 

GEERSBERGEN, Jan Claesz van, wijnkoper 1653 

GEURTS, Willem  wijnkoper 1664 

GILLISZ, Willem, wijnkoper in 1618, 23 jaar oud.. 

GORISSEN, Seger, overleden voor 1644 aan de Wijnstraat.   

GOUDENS, Jacobus, van wijnkoper 1663  

GRANDE, Jean de , wijnkoper 1645 

GROENWOUT, Aert Michiels, wijnkoper zijn weduwe Elisabeth Thomas 1660 

GROOT, Johannes de, wijnkoper 1670 en 1663 

HAES, Aelbert Claesz de wijnkoper in 1649 54 jaar oud  

HAES, Frans de, wijnkoper 1663 

HARINGH, David wijnkoper 1671.  

HARTIG, Jacobus, wijnkoper 1677 

HARTMAN, Adryaen, wijnkoper 1628 en 1632 vrijstelling 1659 wijnhandelaar 

HARTMAN, Hermanus, wijnkper 1655 

HASSING, Gerrit Barentsz, wijnkoper 1650 overl. Voor nov. 1655 

HEIMENBERCH, Nicolaes, wijnkoper 1657 op de Blaak in 1637 

HEEL Isaac van, wijnkoper 1659 en 1655 

HEMERT, Lucas, van,  wijnkoper 1643 

HENDRICKSZ, Willem, wijnkoper 1613 

HERTICH, Jaques, wjnkoper , pachter van impost 1616 

HEUKELOM, Lambregt van, gehuwd Engeltje de Briquenij, wijnkoper 1657, 1639 pachter 

HEUVEL,Jan van der , wijnkoper 1672, maakt testament met Maria Weijmans 

HEY, Willem, maakt 1679 testament met Anna Burgaer 

HEYMENBERGH, Nicolaes, van NZ Blaak 1657 

HIEB, Abraham, wijnkoper gehuwd Alida van Broekhuysen, testament 1650 

HOLLAER, Adriaen Leenderts, wijnkoper overleden voor 1643.  

HOLLAER, Pieter, wijnkoper 1662 in Nantes,  `1694 terug in Rotterdam. 

HOOFT Govert  't, wijnkoper 1663 

HOPPESTEYN, Hendrick, wijnkoper 1678, testament met WZ Houttuyn met Elisabeth Breugoms 

HOUCK, Pieter, 1628 wijnkoper, boedelscheiding  

HOOGSTRATEN, Christiaen van maakt testament met Annetgen Cornelis Tiele   1651 

HUCHTENBROECK, Pieter, wijnkoper 1656 

HUICHEN, Olivier, van maat huweijkse voorwaarden, wijnkoper 1679 

HUIJSMAN, Jan Roocken, wijnpachter 1650 

HUIJSMAN, Maerten, makelaar in wijnen 52 jaar oud,  1630 genoemd 1628 in 1630. 

HUIJSMAN, Rochus Jansen, collecteur impost wijnen 1630 



HULTER, Paulus de, wijnkoper 1644 

HUSSEN, Dirck van, wijnkoper 1673 

IKWILDERS, Jan, wijnkoper 1659 en 1652 

JACOBSZ, Teunis, pachter van de impost op de wijn 1656 

JONGH, Anthony de, wijnkoper 1699 en 1693 

JONGE, Leendert Leenderts, wijnkoper 1629 

KETTING, Adriaenm wijnkoper, huurt huis aan de ZZ  van de Nieuwehaven 1670 

KIEVIT, Arent   wijnkoper   1652 op de Nieuwe Haven  

KOEVLEESCH, Hendrick Maartensz, wijnkoper 1668 

KOLCK, Joost, wijnkoper 1676 

KOPEREN, Abraham van, 44 jaar in 1650, collecteur en commys der wijnen. 

KOSTERMAN, Cornelis, wijnkoper 1632 overeenkomst  

KRUYT, Johannes wijnkoper in de Rijstuyn, 1676 testament gehuwd Marrige Stout 

KUYERS, Henrick, 1654 wijnkoper makt testament `1649  

LAGENDAAL, Isaack, wijnkoper op de Wijnhaven 1683 en 1665 

LANEN, Pieter van der, wijnkoper 1645 

LEEUW, Gijsbert, de  wijnkoper 1639, 1651 op de Hoogstraat  

LEMKENS, Nicolaas, wijnkoper in huis het Oranje spinnewiel. Zzhouttuyn, test.1679 Anna S. 

LIEFVELT, Joris van wijnkoper 1671, test. Maria Berry  

LOCKHORST, Daniel, wijnkoper voogdij 1705 

LOCKHORST, Gerrit van, wijnkoper  1704  

LOON, Geraert, van 1655 koopman in wijn. 

LOTTUM, Hendrik, wijnkoper 1658 geh. Met Jannetgen Erckelens  ZZ Lombrdstr  

LOYMANS, Hendrick, wijnkoper 1637 

LUCHT, Frans van der, wijnkoper OZ Nwe Markt  1665  

LUFFEL, Daniel van, wijnkoper 1664  

LUFFELEN, Gielis van, wijnkoper 1623ca 1630 te Nantes 

LUFFELEN, Jan van wijnkoper 1627 

LUPSICH, Matthijs , wijnkoper 1668-1669en 1658  

LUIJK, Lambrecht Willemsz, van, wijnkoper 1633 

MAES, Gijsbrecht, wijnkoper  1645 machtiging 1657 en 1660 

MAUWET, Matthijs, wijnkoper 1642  

MAVET, Pieter , wijnkoper in 1639 

MEEL, Hendrick van, luitenant van de burgerij en wijnkoper 1667 

MEERSCHE, Jacob vn, wijnkoper 1654 

MEIJDEN, Pieter van der , wijnkoper 1645 

MERCHIJS, Jacques, wijnkoper 1604 

MICHIELSZ, Adriaen, wijnkoper en azijnmaker in 1644  55 jaar oud. 

MICHIELSSZ. Jacob. Wijnkoper 1657 verkoopt  zijn huis ZZ Hoogstraat bij de Engelse Kerk  

MICHIELSZ, Jan, wijnkoper in 1618  34 jaar oud. 

MICHIELS, Jean, overl. 1670 wijnkoper maakt testament 1648,  

MIJ. Jan Jansz, van der, wijnkoper 1624 

MONTFORT, Henric, overl. 1658  

MOUET, Matthijs, wijnkoopman 1647 

MOUTS, Jan Cornelisz, wijnkoper 1669 

MOY, Martinus, de 1668 wijnkoper en burger 

MULDER, Joannes, wijnkoper 1660 

MUTTER, Geraerdt, wijnkoper verhuurt pakhuis 1679 

NAERSEN, Revixit van, wijnkoper 1628,div. Functies openbaar bestuur, Gasthuismeestr 1641 

NAVEU, Matthijs, wijnkoper 1658 

NAVEU, Willem Lambrechts, wijnkoper 1659, 1635, 1650 

NECKER, Jacobus de, wijnkoper in de Koestraat 1655, 1659, 30 jr oud in 1655.  



NEDERBERCH, Jan, wijncuijper 1665 

NEDERBOSCH, Jan wijnkoper 1635, schuldbekentenis  

NEERWAERT, Jan Leenderts, wijnkoper 1679 maakt huwelijkse voorwaarden.  

NES, Adriaen Goverts van, wijnkoper 1643 verkoopt zij huis Vlissingh, ZZ Hoogstraat.  1641 

NEVEN, Matthijs, wijnkoper 1660 en 1658 

NIEUPOORT, Johannes vn, wijnkoper  1655 aan de NZ van de Vissersdijk , test. 1654 

NAIVEU, Matthijs, wijnkoper aan de Delfsepoort 1658 

NOORT, Adriaen van den, wijnkoper 1658  huurt huis, erf en pakhuis  

OOSY, Hartogh Janse wijnkoper 1684 

OTTER, Wilem de, wijnkoper 1648  

OTTERDIJK, Adam Fransz, wijnkoper 1656 machtiging in 1659  61 jaar 

OUDENBOSCH, Frans Maertensz, wijnkoper 1657  

OUDEROGGE, Jan Dirxse, wijnkoper 1667, 1655 testament met Trijntje Snouck. En 1677 

OVERMEER, Jan, wijnkoper 1665 en 1670  

PAMER, Andries, wijnkoper 1682  

PARVE, Rochus, wijnkoper 1651 

PAUW, Denijs, wijnkoper 1681 

PAUW, Govert, wijnkoper, maakt testament 1689 Catharina Blanckervoort.  

PEDIJ, Wllem, overman van Gildevan wijnkopers, in 1681  woont 1661 aan de Wijnhaven  

PEMPELFORT, Gerrit 1659  

PETYT, Jacob le, wijnkoper 1653, 1632 huurt huis NZ van het Hang 

PIETERSEN, Hillebrant, wijnkoper in 1618  45 jaar oud. 

PLOUGH, Willem van der  wijnkoper 1654 test, Cornelia van der Wiel.  

PLUIJM, Aalbert Janssen, van der  wijnkoper in 1651 41jaar. En 1655 

PONDERUS, Maurits, wijnkoper hoek Beurs, 1659 

POPPE, Jan Gilisse, wijnkoper in 1618   34 jaar oud  

PRINCEN, Niclaes, wijnkoper in 1618, oud 48 jaar.  

PRINS, Hans, wijnkoper in 1618  45 jaar oud. 

RAM, Joan, wijnkoper koopt 1644 pakhuis. 

RAVESTEYN, Jan Cornelisz van, wijnkoper 630, naar Nantes 1635 

REIJNEGOM, Cornelis, wijnkoper 1627  

REUS, Frans, de , wijnkoper 1656  

RICHELLE, Wilhem, wijnkoper, testament 1666 met Catharina Jans Schippers  

RIEL, Jacob van, 1661 wijnkoper, verhuurt een huis  

RIENEN, Abraham van, wijnkoper 1670 test. Met Sara Gerrits Hassingh 

RIEVIEREN, Jacques, van de, wijnkoper ca 1645 

ROBIJN, Pieter, wijnkoper overl. 1679  

ROM, Jan, wijnkoper 1643 identiek aan RAM ??  

ROON, Huijgh Cornelisz van, wijnkoper  1643 

ROOS, Pieter1638 wijnkoper, aan de Hoogstraat  

ROOSEBOOM, Johannes, wijnkoper overl. Voor 1659 wed. is Hester Salomons 

ROSMALEN, Adriaen Ambrosius van, wijnkoper 1644 

ROUCK, Elias,  wijnkoper 1679 en 1673 

RUYSSCHER, Pieter, wijnkoper 1665 sluit compagnieschap met Overmeer.  

SAM, Willem, wijnkoper 1657 verklaring en in 1631 

SANTWIJCK, Jan Jacobsz, wijnkoper 1655 

SASELAAR, Jan, wijnkoper 1654  

SCHALKWIJCK, Gerrit van, wijnkoper 1631 

SCHENK, Pieter Lambrechtsz 32 jaar in 1629 , pachter impost op de wijnen. 

SCHIE, Abraham van, pachter van de impost op wijn 1628 

SEYST, Augustijn Claesen van, pachter van de impost 1658, borgstelling1661 

SLEIJT, Huych Jansen, wijnkoper 1650 



SNIP, Abraham, wijnkoper 1657  in 1658  33 jaar,1655 test. Aaltje van Broeckhuysen. 

SOETENDALE, NN   wijnkoper 1615 

SORGEN, Joost van, maakt testament 1679, 1680 in de Koestraat.  

STADEM, Jacob van, wijnkoper 1651 

STOLK, Eland Clemens, wijnkoper 1645 

STRIJCKERSBERG, Coenraad, wijnkoper 1685  

STUCK, Jan, wijnkoper 1652 maakt testament met Maria Elsevier  

TIMMERS Frans, wijnkoper 1712.  

TIMMERS, Hans, wijnkoper 1627 

TIMMERS, Paul, wijnkoper 1645 

TINNEBACK, René, wijnkoper  1700  

TINTHOFF, Dirck, wijnkoper 1663  

TOUWEN, Jan Hendriks wijnkoper 1630 

TOUWER, Hendrick, den  wijnkoper 1651, 1655 en 1644 

UBBINGH, Barent, wijnkoper 1658-1659 aan de Leuvehaven 

UBBINK. Hendrick, wijnkoper 1655 

UELENBROUCK, Pieter, wijnkoper 1649, dan 36 jaar oud  

VALCK, Jan Elberts, 1646 wijnverlater  

VELDE, Pieter Claesen, collecteur vd impost `1650 

VELSEN, Jacob vn, wijnkoper 1641 

VELTHUISEN, Abraham, koopman in wijnen 1651 

VENDELOO, Jan Cornelisz, wijnkoper 1659 

VETTEKEUKEN, Dirck Jansz, maakt testament 1674 geh. Jannetje Jacobs Groenrijs 

VERDONCK, Jan Philips, pachter vd impost op de wijnen 1625-1626 en 1629 

VERHAGEN, Ijsbrant, 1657 wijnkoper aan de ZZ van de Blaak 

VERWEL, Bastiaen, wijnkoper 1659 

VISSCHER, Barend de, 1635 wijnkoper, schuldbekentenis  

VIJVEN, Dionijs, van, maakt testament 1675, gehuwd Geertruyt Kapoen. 

VLEUTEN, Jan Jansz, wijnkoper 1650, 1653 (ook VLOOTEN)1655 overleden  

VLIERDEN, Olivier Oliviersz de Jonge van, 1679 testament met Beatrix Dirckx Ravesteijn. 

VLIERDEN (FLIEDEN), Daniël van,  wijnkoper 1638 

VLIES, Allart van der, 1660 verkoop zijn huis NZ Wijnhaven voor f.9000,-- .koop 1648 f.2500 

VOGENZANG, Michiel, wijnkoper1653  

VOLLENHOVE, Adriaen, wijnkoper, ge huwd Geertruyt van Schurdelen, 1676 testament  

VONCK, Adriaen, verhuurt huis en erf OZ Schiekade 1685 voor f.250,- per jaar.  

VOOR, Pieter Pietersz, de.  Wijnkoper 1643 

VOSMAER, Aernout, wijnkoper, gehuwd Catharina van Son, testament 1676 genoemd 1693 

VREDENRIJCK Matthijs, wijnkoper  1702  

WAGENSVELT, Arnout, wijnkoper in 1641 

WALSCHE, Francois, 1661 wijnkoper aan de Wijnhaven. 1656 testament  

WATERWIJCK, Job, wijnkoper 1640  machtiging.  

WEEL, Pieter van, wijnkoper 1661 

WERCKEN, Johan van de , wijnkoper 1687  

WESTMAES, Jan Jaspers, wijnkoper 1659. 

WILLEMSZ, Cornelis in 1610, 36 jaar oud pachter impost op de wijnen  

WILLEMSZ, Jan, 1688 wijnkoper, testament met Maertge van Willigen  

WOEL, Johan, wijnkoper 1675 sluit contract met Johan Heydamus. 

WOLFF, Joachim de wijnkoper 1630, naar Nantes 1631 
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