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Beroepen in de 18e en 19e eeuw 
 
 
Voorwoord 
 
Dit is een bijlage bij “Hoeren, Haagers en Hekkelaars - Ideeën voor uitbeeldingen 
van burgers uit de lagere sociale klasse, 1750-1815”; het is een lijst met beroepen 
die in de periode 1750-1815 nog voorkwamen, elk voorzien van een korte 
beschrijving. De naam is in dikke letters geschreven, met eventueel 
spellingsvarianten er tussen haakjes ( ) achter. Eventueel zijn andere benamingen 
voor hetzelfde beroep er in cursief onder vermeldt. 
 
De meeste beroepen zijn in de loop van de tijd verdwenen. Deze lijst is zeker niet 
volledig, en pretendeert dat ook niet te zijn. Veel beroepen zijn moeilijk uit te 
beelden op evenementen; veel meer is het dan ook de bedoeling van deze bijlage om 
informatie te geven. 
 
 
Marc Geerdink-Schaftenaar 
Julianadorp, juni - september 2010 
 
 
 
 
 

 

De auteur als Courantenverkoper, omstreeks 1814; Archeon 2010. 
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Augurkjesjood en Sinaasappelverkoopster, 1816;  
prent van Langendijk 
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A 
 
 

Aalvrouw 

Vrouw die paling schoonmaakte en verkocht.  

 

Aanbrenger  
Iemand die boodschappen overbrengt. 

 

Aandienster  

Soort receptioniste aan huis. 

 

Aandoener  
Ook: Volmulder 

Wolvervilter, Lakenbereider.  

 

Aangever 
Ook: Actor  
Aanklager. 

 

Aankweker  

Verzorger van kinderen. 

 

Aanlegger 
Ook: Uitdoender 

Geldschieter, investeerder. 

 

Aanplakker 

Iemand die afkondigingen, plakkaten, 
openbare brieven en mededelingen e.d. 

door middel van aanplakbiljetten 

bekendmaakte. 

 

Aanspreker 
Ook: Boodschapper, Doodbidder, 
Lijkbidder, Groefbidder, Leedaanzegger 

Een persoon die de familie en vrienden 

van de overledene ter begrafenis 

uitnodigt, diens dood aan de huizen 

aanzegt en verder met de bediening van 

de begrafenis belast is.  
 

 
Uithangbord van een aanspreker. 

 

 

Aanzegger 
1. Bode, iemand die namens de burgemeester iemand kon dagvaarden, eventueel een 

soort deurwaarder. 
2. Ook: Rooier, IJkmeester. Iemand die toeziet op het naleven van de voorschriften, bv. 

wat betreft het vervoer van goederen.  

 

Aapjeskoetsier 
Koetsier op een ‘aapje’, een klein huurrijtuig. 

 



 8 

Aardedraaier  
Ook: Grootdraaier, Platdraaier, Ronddraaier 

Aardedraaiers waren onderverdeeld in groot-, plat- en ronddraaiers. Zij wierpen een kluit 

klei op de draaischijf, centreerden deze op hun schijf en draaiden zonder mal of ander 

hulpwerktuig de gewenste voorwerpen in het gewenste model. De draaischijf, die onder de 

werkbank een zwaar vliegwiel had, werd met de voet aangedreven. Grootdraaiers maakten 
holle voorwerpen zoals vazen. De voorwerpen die gevormd en gedroogd waren gingen naar de 
Gevers. 

 

Aardemeter 

Iemand die de klei op kwaliteit controleert voor de aardewerkindustrie. 

 
Aardetrapper 

Op een stenen vloer maakten zij een cirkelvormige, ca. 1 duim hoge cirkelvormige bedding, 

vaak van verschillende kleisoorten die gemengd werden. Met blote voeten werd de klei 

getreden van buiten naar binnen, waarbij zij de ongerechtigheden (mogelijke klonters of 

vreemde delen) voelden en konden verwijderen. Daarna werd de klei in repen gesneden en 
weer samen gekneed, zodat ook alle lucht verdween en er geen luchtbubbels in het 
aardewerk konden ontstaan. Als de klei gereed was kwamen de Aardedraaiers aan bod. 

 

Aardevormer 
Zij maakten de meer ingewikkelde ruimtelijke voorwerpen, welke de Aardedraaiers niet 

konden maken. Ook deze voorwerpen gingen naar de Gevers als ze gevormd en gedroogd 
waren. 

 

Aardewasser  

Deze vermengt de kleisoorten met water tot een 

verdunde massa, waarna dit mengsel door een fijne 

koperen zeef wordt gezuiverd en opgevangen in 
bakken. Dan laat men de klei drogen en opstijven. 

Als de aarde de benodigde mate van droogte 

verkregen had, sneed de werkman de opgestijfde 

aarde in vierkante stukken om tenslotte de 

gewassen aarde met schuiten naar de 

Plateelbakkerijen te vervoeren. Daarna was het de 
beurt aan de Aardetrappers. 

 

 

 

 
Het werkterrein van een aardewasser. 

 
 

Aardwerker 
Ook: Grondwerker 

Aardwerk is het verwerken van aarde of grond. Een aardwerker is een arbeider, die 

grondwerk verricht. Het was zwaar en slecht betaald handwerk. 
 

Aardewerkschilder 

Iemand die aardewerk beschilderd en het merkteken van de maker aanbrengt. 

 

Aardewerkventer 

Verkoper van aardewerk. 
 

Aasgraaf  

Ambtenaar die rechtspreekt in verse visaas-geschillen  

 

Abbé  
Geestelijke.  
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Accordeur  

Orgelstemmer  

 

Accijnsenaer  

Tolgaarder  

 
Accijnspachter  

Iemand, die de inning van accijnsrechten heeft gekocht en uitoefent  

 

Acheteur  

Inkoper  
 

Actuarius  

Secretaris  

 

Administrateur 

Iemand die de administratie bijhoudt, bv. in een weeshuis (een Administrateur van de 
Weeskamer). 

 

Admodiateur 

Een soort rentmeester, verpachter van landerijen. 

 
Adsistent (Assistent) 
Ook: Stadsdienaar, Koddebeier, Koddebeer 

Hulpagent, diender. Deze ‘beierde’ (zwaaide) me zijn ‘kodde’ (knuppel) om onruststokers te 

waarschuwen. 

 

Advocaat 
Rechtsgeleerde, degene die verdachten van misdrijven voor het gerechtshof verdedigt. 

Voordat hij tot de balie werd toegelaten, werd hij eerst door de President of door een van de 

Raden van het Hof ondervraagd. Vervolgens moest de advocaat de eed afleggen; deze eed 

moest jaarlijks hernieuwd worden. 

 
Afbraakkoper 

Sloper. 

 

Afdrijver 

Aborteur. 

 
Affuitmaker 

Maker van het onderstel van een kanon, waarop de loop rust. 

 

Afgieter  

Iemand, die wasafdrukken maakt van beeldontwerpen. 
 

Afschrijver 

1. Kopiist, iemand die afschriften maakt van documenten. 

2. Medewerker in een timmerwerkplaats; hij geeft met een tekening op het materiaal 

aan, hoe de bewerking moet worden uitgevoerd. 

 
Afslager 

Persoon die bij een openbare verkoping belast is met het regelen van de afslag. Het 

afslagerschap behoorde in het verleden tot die ambten, waarmee mannen van aanzien zich 

graag lieten bekleden. 

 
Afzander  

Zandgraver op zandgronden in kader van landbouwgebruik.  

 



 10 

Afzetter (Afsetter) 
Ook: Kleurder, Verluchter 

Iemand die kaarten en prenten inkleurt. Dit gebeurde op verschillende niveaus, van 

routinematige inkleuringen tot ware kunstwerkjes.  

 

Aluinkoker  
Iemand die aluin kookt voor de textielbewerking; aluin doet samentrekken  

 

Ambachtsknaap 

Handwerksgezel. 

 
Ammunitiemeester  

Beheerder en bewaarder van munitievoorraad. 

 

Ankerslager (Ankersmid) 
Ook: Grofsmid 

1. Maker van scheepsankers. 
2. Een smid die muurankers vervaardigde. 

 

Antycksnijder (Antycdrayer) 

Beeldsnijder die voornamelijk beelden en figuren in hout op zijn "antycks", d.w.z. naar het 

voorbeeld van de klassieke meesters sneed of draaide. 
 

Apotheker (Abteyker) 
Ook: Artsenijmenger 

Een apotheek was van oudsher een werkplaats en winkel waar geneesmiddelen werden 

toebereid en verkocht. 

 
Appeldroger  

Iemand die appels droogt om ze langer te kunnen bewaren. 

 

Appelenmeter 

Beambte die toeziet op de kwaliteit van appels.  
 

Appelkoopster 

Koopvrouw in appelen. 

 

Appreteerder 
Ook: Papkoker, Papper, Zwendelaar 
Iemand die met behulp van ‘pap’ dun linnengoed verstevigde. In geval van te dunne stoffen 

werd er zoveel pap gebruikt dat de stof wel degelijk leek, wat echter na een wasbeurt al 

teniet werd gedaan. 
 

Arbeider (Arebeyer) 
Werkman. 

 

Armenmeester (Armmeester) 
Ook: Charitaatsmeester 

Lid van het armenbestuur, dat de armenzorg organiseert. 

 
Ashaalder  
Ook: Askarlui, Asvaarder 

Zij halen as en vuil op bij de huizen en brengen het naar de aangegeven stortplaats.  

 

Askoper 
Handelaar in potas.  

 

Assuradeur 

Verzekeringsagent. 
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Aswerker 
Ook: Potasbrander 

Bereider van potas. Potas (kalium-carbonaat) werd vroeger uitgeloogd uit houtas en weleer 

in potten verzonden. Potas werd onder andere gebruikt als onderdeel van de zeepfabricage. 
Vandaar dat Aswerkers tevens Zeepzieders waren. 

 
Averman (Overman)  

Hoofd van een gilde.  

 

Azijnmaker (Azijnstoker) 
Ook: Eekmaker, Eekstoker 

Azijn is een kruid- en conserveringsmiddel, met als essentieel bestanddeel azijnzuur, 
gewonnen door de gisting uit alcoholische vloeistoffen of door verdunning van gezuiverd 

azijnzuur of azijnessence. 

 

Azijntrekker  

Iemand die azijn maakt van bieren of van wijn. 
 

 

 

 

Artisjokkenverkoopster, 1740 
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B 
 
 

Baaiwerker (Baaywerker) 
Ook: Baaiwever 

Wever van baai, een dikke wollen stof. 

 
Baakenmeester 

Beheerder van de bebakening op zee  

 

Baakman 

Iemand die bakens maakt en plaatst voor scheepvaart. 

 
Baander (Baangast, Baandergast, Baanderknecht, Baanmansknecht) 
Ook: Baanspinner, Lijndraaier, Lijnbaansknecht, Roopdraaier 
Vervaardiger van touwen op een lijnbaan van een touwslagerij. Hij wordt bijgestaan door een 
Baanmansknecht of Lijnbaansknecht. 

 

 

 

Het werk op een touwslagerij 

 
 

Baker (Baakster) 

Kraamverzorgster 

 

Bakkensopper  
Iemand die bakken schoonmaakt.  

 

Baggerman 

Een arbeider die sloten en grachten uitbaggert. Voor het grote werk gebruikt hij een 

baggerschuit en een baggermolen.  

 
Bakker (Broodbakker) 

Brood, vanouds het meest gewone voedsel en dus een eerste levensbehoefte. Ook in het 

verleden kende men allerlei soorten brood. Zo had je het fijne 'heerenbroot' en waren er 

broodsoorten van haver, gerst en zelfs bonen. Door toevoeging van allerlei kruiden kon men 
veel variaties maken. NB: het gilde van de broodbakkers omvatte ook de Pasteibakkers, 

Koekenbakkers, Meelverkoopers en Korenverkoopers. Het gilde schreef voor dat een 

broodbakker geen koekenbakker of pasteibakker mocht zijn.  

 

Balancemeester  
Ook: Waagbaas 

Opzichter in een waag. 

 
Balansenmaker 

Deze man blonk niet alleen uit in het maken van weegschalen, maar ook in het vervaardigen 
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van gewichten. Een uiterst nauwkeurig werk, want die gewichten dienden aan een 

belangrijke eis te voldoen, namelijk het juiste gewicht aangeven. Die gewichten moesten 

daarom geijkt zijn. 

 

 

 
Een bakkerij in de 18e eeuw; rechts is de trog te zien waar het deeg in wordt gemaakt. 

 
 

Baleinwerker (Baleinsnijder) 

Balein is een reep veerkrachtige stof, gemaakt uit de baarden van de walvis. Baleinen 

werden gebruikt voor het in model houden van kledingstukken, zoals bijvoorbeeld een 
keurslijf. 

 

Baljuwsknecht 

Knecht van de rechterlijke ambtenaar die in een bepaald gebied de rechtspraak doet. 

 

Ballaster 
Zandschipper die uitgaande schepen ballast verkoopt. 

 

Ballenmaker 

Ballen voor diverse doeleinden werden, al naar het doel van hun gebruik, gedraaid van hout 

of been, soms zelfs van ivoor. 
 

Bandwever 
Ook: Lintwever 

Band is een geweven lint van linnen, katoen of fluweel. Een bandwever is iemand die 

werkzaam was in een bandweverij. 

 
Barbier 
Ook: Baertscheerder, Baardschraper 
Een beroep dat in het verleden meestal samenging met dat van Chirurgijn. Als 

herkenningsteken van hun beroep hadden de Baardscheerders een ronde paal in de kleuren 

rood, wit en blauw aan de gevel staan, de zgn. ‘Vlaggestok’, later bekend als Barbierspaal. 

 
Bedmaaktser 

Maakster van beddengoed. 
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Beeldhouwer 

Iemand die beelden maakt, het zij uit harde materialen, zoals steen, hout, etc., het zij door 
deze te gieten in metaal. In tegenstelling tot de Beeldsnijder is een Beeldhouwer veelal een 

kunstenaar. 

 

Beeldsnijder  
Beeldsnijden is het beeldhouwen van kleinere beelden in hout of ivoor, veelal ter decoratie. 

 

Beerschipper 
Ook: Misvaarder 

Vaart met de “strontschuit” de verzamelde fecaliën de stad uit. 

 
Begijnmeester  

Ambtenaar voor toezicht over een begijnhof.  

 

Behangnaaister  

Maker van glasgordijnen  
 

Behangselschilder 

Geschilderd behang was in vroeger tijden een zeer populaire wanddecoratie. Door een 

toenemende vraag naar geschilderd behang, vooral door de rijke adel en de beter gesitueerde 

koopmansstand, werden er in de achttiende eeuw zelfs behangselateliers opgericht.  

 
Beiaardier (Beieraar)  

Bespeler van het klokkenspel in de kerktoren of klokkentoren. 

 

Bergenvaarder 

Een schipper die op Bergen in Noorwegen voer om daar stokvis in te laden bestemd voor 
Amsterdam. 

 

Besteedster 

Een besteedster verhuurde dienstboden. Je kan spreken van een 18e eeuws uitzendbureau. 

Aan hun huis hingen zij vaak een bord met de tekst: “Hier verhuurt men Meisjens en 
Minnemoers”.  

 

Beul  
Ook: Diefhenker, Geweltmeester, Halshouwer, Koudslager, Scherprechter, Vilder 

Iemand die lijfstraffen en doodstraffen voltrekt. Met de komst van de Franse Revolutie 

veranderde de uitvoering ervan, onder meer door de invoering van de Guillotine, die als meer 

“humaan” werd beschouwd. In sommige delen van Europa werd de doodstraf zelfs 
afgeschaft. 

 

Beurtschipper 

Beurtvaart is een vaste vaart op gezette dagen, onderhouden door beurtschippers. Zij 

onderhouden een geregelde dienst tussen twee of meer plaatsen.  
 

Bezembinder (Bezemmaker) 

Maker van rijsbezems, ook wel borstels Boenders en bezems werden weleer gemaakt van 

oude dopheide. In maart en april werd deze dopheide met blote handen geplukt. De heide 

werd vervolgens gedroogd en daarna gebonden om er bezems van te maken. Een zeer zwaar 

werk, omdat de bundels stijf moesten worden aangehaald. 
 

Bierdrager (Biersleper, Bierwerker) 

Zij verzorgden zowel het lossen van de vaten bier uit de schuiten naar de kelders van de 

bierstekers (zie aldaar), als het vervoer van bestellingen door particulieren of tappers. Het 

was zwaar werk. Bier werd gevaat in tonnen van 155 liter, ook wel in halve of 
vierendeelstonnen. Het lossen gebeurde meestal met wippen of kranen die op de bierkaai 

stonden. 

http://www.margret.nl/beroepen.html#biersteker
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Bierkoper  
Ook: Biersteker, Bierschooier, 
Bierhandelaar 

Eigenlijk was hij een soort 

tussenhandelaar, want het bier mocht 

niet rechtstreeks vanuit de brouwerij aan 
de consument worden verkocht.  

 

Biesjager 
Veldwachter; bies is een ander woord voor 

boef. 

 
Biezejager  

Iemand die tochtige koeien zoekt om deze 

te laten dekken. 

 

 
 

Bierdragers, omstreeks 1770 
 

 

Biezensnijder 

Iemand die bies oogst en droogt, om te verkopen. Bies is een soort riet, waarvan manden 

e.d. werden gevlochten. 
 

Bijlhouwer  

1. Houtbewerker. 

2. Meubelmaker. 

 
Bladgoudmaker  

Iemand die bladgoud maakt en aanbrengt op siervoorwerpen.  

 

Bijker 

Imker, bijenhouder. 

 
Bilder 

De bilder scherpte molenstenen met behulp van een bilhamer. 

 

Blaasbalgmaker 

Een blaasbalg is een werktuig tot het samenpersen en uitblazen van lucht en werd onder 
meer gebruikt om een vuur beter te doen branden. De materialen die voor het maken van 

blaasbalgen gebruikt werden waren leer, hout en koper(beslag). 

 

Blauwverver (Blaueverwer) 
Ook: Lakenverver 

In het hele productieproces van de lakennijverheid was het verven van het laken misschien 
wel de belangrijkste bewerking. Als het laken was geweven ging het naar de verver. Deze 

bereidde deze verf in grote ketels, die hij vulde met plantaardige verfstoffen, water en 

beitsmiddelen als aluin en urine. Voor de kleur rood werd meekrap gebruikt, voor de kleur 

blauw indigo. Het mengsel werd aan de kook gebracht en dan roerde de verver, meestal 

bijgestaan door enige knechten, met lange stokken de lakens urenlang door het dampende 
verfbad. Een nauwkeurig werk, want de schoonheid en de deugdelijkheid van de kleuren 

waren immers doorslaggevend voor de handelswaarde van het laken. Na het verfbad werden 

de lakens goed uitgespoeld en buiten aan palen te drogen gehangen. 

 

Bleker (Bleeker) 
Ook: Albator, Blauwmaker, Garenbleker, Kleerbleker, Linnenbleker, Lijnwaadbleker. 
Eigenlijk een verzamelnaam voor hen die zich bezighielden met het bleken of reinigen van 
linnen, lijnwaden, garens en kleding. De opzichter wordt Bleekersbaas genoemd. 



 16 

Bleekersknecht (Bleekersmeid) 

Hulp bij ter droging leggen van de was op gras(bleek)velden. 

 

Bleekvrouw 

Vrouw die het linnengoed wast en bleekt op bleekvelden. Amsterdamse welgestelde families 

lieten dit uitbesteden aan bleekvrouwen in o.m. ’s-Graveland en Haarlem. 
 

Blikslager 

Blik is geplet en vertind plaatijzer, uitgeslagen in dunne bladen. De man die ermee werkt 
wordt blikslager genoemd.Een beroep dat soms samenging met dat van Koperslager. Van 

blik werden allerlei huishoudelijke voorwerpen gemaakt. 

 
Blommeboer 

Bloemenverkoper. 

 

Blookemaker (Blokmaker) 

Iemand die katrollen en schijven voor takels maakt, veelal voor schepen. 
 

Bode 

1. Iemand die brieven of pakjes naar bepaalde steden of gewesten vervoerde 
2. Ook: Aanzegger. Iemand in dienst van het gerecht of van het gemeentebestuur.  

3. Iemand die namens de burgemeester iemand kon dagvaarden, een soort 

deurwaarder. 
 

Boedelschrijver  

Iemand die inboedels bij verkoop of vererving inventariseert. 

 

Boekbinder 

Een persoon wiens ambacht het 
was boeken te binden, in te naaien. 

 

Boekdrukker 
Ook: Boekverkoper 

Iemand die boeken drukt en vaak 
ook uitgeeft en verkoopt.  

 

Boekkramer 

Rondreizende verkoper van boeken. 

 

 
 

Boekwinkel van Pieter Meyer Warnars 
op de Vijgendam te Amsterdam  

 

 

Boekvergulder 

Iemand die in goud versieringen aanbracht op de boekomslag. Dit gebeurde door middel van 

goudfolie en een stempel dat verhit werd. Niet alleen de band werd fraai versierd, ook de 
snede. Dit zijn de drie door de binder, na het binden, recht afgesneden zijden van het 

boekblok. De snede werd dan verguld en soms met bepaalde rolstempels geprofileerd.  

 

Boekverwaarder 
Ook: Bibliothecaris  
Beheerder van een bibliotheek. 

 

Boekweitmolenaar 

Beheerder van een boekweitmolen. Men sprak van 'boecweit', letterlijk beuktarwe, omdat de 

korrels overeenkomst vertoonden met beukenootjes. De uitgang 'weit' duidt op het witte 
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meel dat van de korrels verkregen wordt. Dit gebeurde met de boekweitmolen tussen stenen. 
In sommige streken is een boekweitmolenaar gelijk aan een Grutter. 

 

Boendermaker,  
Ook: Borstelmaker,  Schuiermaker, Schuierhoutmaker 

Maker van boenders en borstels; de oude benaming daarvan is schuiers. Soms ook de 
maker van het houtwerk van een boender. Er waren lange boenders voor vloeren en gangen, 

een platte boender voor houtwerk en een heiboender voor potten, vaten en gootstenen. Ze 

werden dikwijls vervaardigd van varkenshaar, ook wel van hei. Dit beroep was veelal niet erg 

lucratief, omdat men het geregeld tegenkomt in combinatie met een ander beroep zoals 
Klompenmaker, Houtkoper, Schilder of zelfs Toneelspeler. 

 
Bij de vervaardiging van borstels en bezems kende men verschillende deeltaken: 

 De Vezelbereider, die de vezels sorteerde en op lengte sneed;  

 De Pekker, die de vezelbundeltjes bevestigde met pek in de daarvoor bestemde 

gaatjes. 

 De Intrekker, die voor de bezems en het grove borstelwerk het vezelmateriaal met dun 

koperdraad in de gaatjes trok; 

 De Afwerker, die borstels en bezems afwerkte (bijsnijden, lakken enz.). 

 

Boer 
Ook: Ackerman, Bouwman, Huisman 

Iemand die zich bezighoudt met landbouw of veelteelt.  De loop van de tijd ontstonden 

verschillende soorten boeren: 

 de Grootgrondbezitter (al zal deze zich geen boer noemen), die één of meer 

boerenbedrijven (met daarop pachtboeren) leidde; 

 de Eigenaar, Pachter of Meier, die een wat groter bedrijf exploiteerde; 

 de Meier, die hetzij de grond pachtte (in Groningen o.a. Beklemde Meiers), maar daar 

zijn eigen opstallen op had staan; 

 de Keuter of Koter, die een klein bedrijf had, en het boerenbedrijf met slechts enkele 

koeien en geen paard, uitoefende; 

 de Koemelker, keuter in Friesland, die als bijverdienste koeien van derden molk in 

loondienst. 

 

Boeselwever 

Wever van grove stof voor schorten voor ambachtslieden  

 
Boeter 

1. Reparateur (zie ook: netten boeten, netten repareren).  

2. In de lakenindustrie: degene die tijdens het verwerkingsproces gemaakte fouten en 

onvolkomenheden wegwerkt. 

 

Boldrager  
Ook: Bolleman, Bolleloop(st)er 

Broodventer. 

 

Bolle buisjes bakker 

Poffertjesbakker. 

 
Bollenbakker 

Bakker van bollen, warme broodjes die met feestelijkheden werden gegeten.  

 

Bombazijnwerker 

Bombazijn is een bepaalde geweven stof, oorspronkelijk bestaande uit zijde of uit zijde 
gecombineerd met kemelshaar en katoen. Later ook uit ketting van zijde en inslag van 

kamgaren, een ketting van linnen en een inslag van katoen, of geheel uit kamgaren 

vervaardigd. De stof werd veelaal gebruikt voor voering en het maken van 'werkmans 

ondergoed'. Een bombazijnwerker is iemand die bovengenoemde stoffen weeft of verwerkt. 



 18 

Bontdrager 

Drager van bonte textiel; bont is gemengde linnen en katoenen stof met o.a. gekleurde 

ruiten. 

 

Bontreder 

Fabrikant van bonte textiel. 
 

Bontwerker 
Ook: Grauwwercker, Pelser, Pelterijbereider, Pelterijwerker, Pelletier, Peltenier, Peltier 

Iemand wiens beroep het is pelswerk (bont) te bereiden of te bewerken.  

 
Boogaartman (Bogartman) 
Ook: Bogerdman, Bongerdman 

Exploitant van een boomgaard (bongerd) of gaarder van vruchtbomen. 

 

Boomkweker  

Kweker van bomen ten behoeve van de houtproductie, voor de huizenbouw  of de 
scheepsbouw.  

 

Boommaker 

Iemand die bomen, palen maakt. 

 
Boomwagter 

Boomsluiter, bediener van de havenboom 

 

Boratwever (Boratwerker, Bratwerker) 

Borat is een bepaalde geweven stof, voorheen gewoonlijk bestaande uit zijde en wol. Het 

werd voor allerlei kledingstukken gebruikt, vooral voor kousen, maar ook voor mantels. De 
boratwever behoorde tot dezelfde gilde als de Droogscheerders, Greinwerkers en 

Stofjeswerkers. 

 

Borduurder (Borduerwercker) 

Een borduurder moest “veel stuckskens ende draetkens van verscheydene verwen 

konstelick ende aerdighlick aen malkanderen voeghen, alsoo datter een schoon beelt, ofte 
ander fraey werck van komt”. 

 

Borsdrager 

1. Drager van geslachte varkens. 

2. Beursknecht. 

 
Bosbaas  

Leider van een groep arbeiders die het bos onderhouden.  

 

Boterkramer 
Ook: Boterkuts, Boterlui  
Boterverkoper. 

 

Botermaker  
Ook: Boterlui 

Iemand die boter maakt uit room.  

 
Bouwman 
Ook: Akkerman, Landarbeider, Landbouwer 

Iemand die het land bebouwt en bewerkt.  

 

Bouwmeester 
Architect. 
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Brandersknecht 

Iemand die in een jenever- of brandewijnstokerij werkt 

 

Brandewijnbrander 

Brandewijn is een alcoholische drank, verkregen door distillatie uit gegiste grondstoffen. Dat 

zijn vloeistoffen waarin door gisting alcohol is ontstaan. Men gebruikt hiervoor graan, 
druivensap, vruchten of de wortel van de gentiaan. 

 

Brandewijntapper 

Een waard, een caféhouder die brandewijn tapte. 

 
Breeuwer (Breuwer) 
Ook: Pikjongen, Pekjongen 

De scheepshuid werd gemaakt van planken, die niet geheel aansloten. Er ontstonden allerlei 

spleten; deze openingen dienden te worden afgesloten. Dit gebeurde door er met een 

breeuwijzer of kalfaatijzer en kalfaathamer hennep of touw tussen te doen, en dit af te 

dekken met pek, het zogenaamde ‘breeuwen’, ook opkalefaten’ of opkalefateren’ genoemd.  
 

Breier (Breider) 

"Zulke personen, die door middel van priemen hand- en beenkleederen van garen met 

mazen of steken in elkander werken, noemt men breiders of breidsters." 

 
Brievenbesteller 

Medewerker in een postkantoor. Deze zorgt voor de verzending van brieven en poststukken, 

en de bezorging ervan. 

 

Brillenmaker 

Wanneer de eerste brillen in Nederland werden gemaakt is niet bekend. Omstreeks 1300 zou 
in Haarlem de bril reeds zijn gebruikt als hulpmiddel bij het lezen. Oorspronkelijk waren de 

brillenmakers alleen in de steden te vinden. Daar woonden mensen als kooplieden, 

magistraten, advocaten, kortom mensen die konden lezen en schrijven. Later, toen men op 

het platteland ook de leeskunst machtig was geworden, trok de brillenmaker er op uit met 

zijn houten kraam voorzien van allerhande soorten brillen om zijn waren te slijten. 
 

Broekenmaker  

Kleermaker voor de meer eenvoudige dagelijkse (werk)broek. 

 

Broodweger 

Door de stedelijke overheid aangestelde personen, die tot taak hadden het door de bakkers 
gebakken brood op gewicht te controleren. 

 

Brouwer 

Bier is zo oud als onze beschavingsgeschiedenis en dus het beroep van brouwer ook. Toch 

was het brouwen van bier tot in de middeleeuwen thuiswerk, gedaan door vrouwen als 
onderdeel van de huishoudelijke taak. Men gebruikte daarvoor in een stad als Amsterdam 

het toen nog heldere grachtwater en gruyt, een mengsel van verschillende kruiden waarmee 

men het bier smaak en aroma gaf. Dat ouderwetse gruytbier werd kortweg 'kuyt' genoemd 
en de brouwers die dit bier maakten waren Kuytenbrouwers. Toen de hop werd gebruikt 

voor het brouwen van bier ontstond de naam Hoppenbrouwer. 

 

Bruggentrekker 
Ook: Kargadoor 

Bij hoge bruggen, waar men met de handkar moeilijk tegenop kwam, ontstond dit beroep. 

Als er een kar aankwam, haastte men zich om een haak, dat aan een lang touw vastzat,  

onderaan door een ring aan de kar  te halen en met het touw over de schouder de kar 

omhoog te trekken. Hiervoor kreeg men dan een kleine vergoeding. De uitspraak “kar-ga-
door” werd ook de naam voor dit beroep. Niet te verwarren met een Cargadoor. 
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Bruggaarder  

Inner van bruggelden . 

 

Busbode 

Verzekeringsagent, die wekelijks premie int ten behoeve van het begrafenisfonds 

 
Buskruitmaker 

Buskruit is letterlijk een poeder voor bussen (geschut). Vroeger sprak men van 'bussencruyt' 

en 'bossencruyt'. Het is een licht ontbrandbaar mengsel van houtskool, salpeter en zwavel; 

een gevaarlijk goedje dus, dat de stadsbestuurders van weleer zoveel mogelijk buiten hun 

muren probeerden te houden. Buskruit werd gemaakt in buskruitmolens. 
 

Busmeyster  

Penningmeester van een gilde  

 

 

 

 

Botboer, 1841 



 21 

C 
 
 

Cabarettier  
Ook: Herbergier, Kastelijn, Kroeghouder, Tapper 

Café-eigenaar. 

 
Caffawerker (Kaffawerker) 

Caffa is een zijden weefsel van gebeeld of gebloemd fluweel. De caffawerker was dus 

arbeidzaam in de lakennijverheid. Veel van de caffawerkers waren afkomstig uit de 

zuidelijke Nederlanden. 

 

Calculator 
Deze berekent hoeveel arbeiders en bouwmateriaal er nodig zal zijn voor bijvoorbeeld het 

bouwen van een gebouw. 

 

Cameraar (Camerwaarder) 

Een Schepen die is aangewezen om het financiële beheer van een stad te voeren. 
 

Cantor 

Voorzanger in bv. een kerk. 

 

Cargadoor 

Iemand die in opdracht schepen laadt en lost. 
 

Cartograaf 

Iemand die landkaarten en plattegronden maakte.  

 

Catechesemeester 
Godsdienstonderwijzer. 

 

Cementmaker 

Cement is een bindmiddel, bereid door het sinteren en vervolgens fijnmalen van kalk en 

mergel. Vroeger was tras een van de voornaamste cementsoorten. Tras werd gemalen van 

tuf- of duifsteen en de kwaliteit van de tras werd nauwkeurig in het oog gehouden. De tras 
werd gemalen in de trasmolen. 

 

Cherger 

Belastingcommies met inspectietaak bij een molen  

 

Chirurgijn 
Ook: Hansarts, Heelmeester 
Een beroep dat van oudsher samenging met dat van Barbier of ‘Baartscheerder’. Het kwam 

erop neer dat alle verrichtingen aan het lichaam van de mens met een scherp werktuig 

behoorden tot het vak van de chirurgie. 

 

Chocoladewerker(Chocolademaker) 
Omstreeks 1685 werd in Amsterdam chocolade als drank in het openbaar geschonken. Het 

werd bereid door stukken bittere chocolade te smelten en water, eventueel melk, toe te 

voegen. In 1828 ontwikkelde Coenraad Johannes van Houten cacaopoeder. 

 

Cichoreibrander (Cichireimaker) 
Iemand die cichorei bereidt door de wortel van de cichorei te roosteren en te malen; dit werd 

verkocht als smaakverbeteraar voor koffie, of als koffiesurrogaat. 
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Cipier 
Ook: Gevangenenhoeder, Kerkerknaap, Stokbewaarder 

Zolang als er gevangenissen bestaan, zo lang zijn er ook gevangenbewaarders of cipiers. Van 

oudsher waren het kerkers in de kastelen en als gevangenis ingerichte stadstorens. Later 

kwamen de rasp-, spin- en tuchthuizen. In het rasphuis moesten de gevangenen onder 

toezicht van de cipier het harde en zware Braziliënhout met een zware zaag raspen. In het 
spinhuis zaten de 'ongebondene vrouwspersonen'. Die brachten hun gevangenistijd door 

met spinnen, naaien en breien, uiteraard onder streng toezicht van een bewaakster. Later 

werden rasp- en spinhuis verenigd in een tuchthuis. 

 

Ciseleur 
Versierder van metalen voorwerpen  middels ponsen en beitels.  

 

Collecteur 
Ook: Cargier, Gaarder, Gadermeester, Haaier, Ontvanger 

Belastinginner, belastingontvanger. 

 
Commensaalhouder 

Verhuurder van kamers; de huurders worden Commensalen of Kostgangers genoemd. 

 

Commies 

Ambtenaar, toezichthouder. 
 

Commissionair 

Een handelaar die tegen provisie en op eigen naam handelt, voor rekening van een 

opdrachtgever. 

 

Commys ter Rechergie 
Belastingambtenaar met inspectietaak 

 

Conciërge 

1. Iemand die is aangesteld om een pand te bewaken en kleine werkzaamheden te 

verrichten, te vinden in een tuchthuis of een bank van lening. 
2. Ambtenaar, belast met het bewaren en verkopen van boedels vanwege 

faillissementen.  

 

Conducteur  
1. Ook: Kargeleider. Bijrijder op postkoets of diligence; in het leger: bijrijder op de 

bagagetrein of artillerietrein. 
2. Opzichter bij de artillerie en genie, en beheerder van de oorlogsmagazijnen. 

 

Confitemaecker 

Vervaardigde suikertempels en dergelijke, die op feestmaaltijden en dergelijke prijkten. 

 

Confiturier 
Maker en verkoper van jam. 

 

Conseilleur 

Raadsman.  

 
Consul  

1. Raadsheer. 

2. Burgemeester. 

3. Schout. 

4. Vertegenwoordiger van de staat en haar onderdanen in een ander land. 

 
Constapel 

Bevelvoerder van geschut en munitie op een schip. 
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Contrarolleur (Controleur)  

Beheerder contrarol van de belasting. 

 

Convymeester (Convooimeester, Convooiloper) 
Ook: Licentmeester 

Belastingambtenaar in havens, vergelijkbaar met de douane. 
 

Coomenyhouder (Commenyhouder, Komenyhouder)  
Ook: Coman, Kooman 

1. Houder van een comeny, een winkel waarin zaken van de meest uiteenlopende aard, 

voornamelijk etenswaren en huishoudelijke artikelen, te koop waren. Zij omvatten 
onder meer de zogenaamde vette waren als spek, ham, boter en kaarsen. Verder bier, 

erwten, bonen, gort, meel, luiwagens, boenders, zwavelstokken en grauw papier. Er 

mocht niet alles worden verkocht. 

2. Houder van een Commenywinkel of Compagniewinkel, een winkel waar koloniale 

waren worden verkocht. 

 
Copiist (Kopiist) 

1. Iemand die kunstwerken naschildert voor de verkoop. 
2. Ook: Afschrijver. Afschriftmaker.  

3. Ook: Grossant, Kopieerder, Pennist. Ambtenaar, klerk 

 

Cordewener (Cordeweener) 
Ook: Corduanier, Cordewanier 

Afgeleid van de Spaanse stad Cordoba (Cordova), die bekend stond om haar leerlindustrie; 

maker van geitenleren schoeisel. 

 

Corrector  

Iemand die drukproeven nakijkt op taalfouten. 
 

Courantier 

Iemand die een courant schrijft of uitgeeft. 

 

Courantierse (Courantombrengster,) 
Krantenverkoopster, krantenbezorgster; een Courantombrenger is de mannelijke variant. 

 

Courier 

Renbode, IJlbode. 

 

Coyker (Kooiker, Coyman) 
Eendenvanger. Vangt eenden met behulp van een kooikerhondje. 

 

Craamwaarster (Craembewaerster) 
Zij zorgde voor de kraamvrouwen. Zij was geen Baker, Min of Zoogmin, die meer op de 

verzorging van de kraamkinderen gericht waren. 

 
Craankinderen (Kraankinderen, Kraenkinders) 
Bedieners van hijskranen, eventueel werkzaam als Waagwerkers. 

 

Craanmeester (Kraanmeester) 
Opzichter van een stadskraan, toezichthouder op de Craankinderen. 

 
Cruydenier (Crudenare, Kruidenier, Kruidenman) 

1. Een plantkundige, in het bijzonder betreffende geneeskundige kruiden.  

2. Iemand die wortelen, kruiden of specerijen en aanverwante artikelen verkoopt, 

oorspronkelijk zowel voor geneeskundig als voor keukengebruik, zodat destijds ook 

de apothekers onder de kruideniers gerekend konden worden. 



 24 

D 
 
 

Dadingman  

Soort scheidsrecher; hij probeert tot een minnelijke schikking te komen tussen verschillende 

partijen. 

 
Daggelder  
Ook: Daghuurder, Dagloner, Losarbeider 

Los werkman. 

  

Damastwerker (Damastwever) 

Men kende verschillende soorten damast. Oorspronkelijk is het zijdeweefsel. Later gebruikte 
men ook linnen, halflinnen en katoenen garens. In beginsel wordt damast uit één soort 

garen vervaardigd in een effen kleur, maar door de verschillen in lichtweerkaatsing van de 

ketting en inslagdraden komen de patronen toch duidelijk uit. 

 

Damhouder 
Toezichthouder op schutsluizen en ‘de waterafvoer bij dijken. 

 

Dammeester 

Ambtenaar van de Heemraad, belast met het toezicht op een dam of zeedijk. 

 

Dansmeester 
Dansleraar. Dansen was, volgens een contemporaine omschrijving "de kunst, om met 

vaardigheid der beweging de voeten, of de zogenaamde passen, naar een bepaalde maat, 

interigten. Zij welke in deze kunst aan anderen onderrigt geven, worden dansmeesters 

genoemd." Dansmeesters werden door de leden van de hogere sociale klassen ingehuurd om 

hen de verschillende populaire dansen te leren die werden gedanst op bals. 
 

Darinkbrander 

Veenbrander. 

 

Darmsnarenmaker 

De vervaardiger van snaren voor muziekinstrumenten, later ook voor (tennis-)rackets en 
voor als "catgut" bekende soorten chirurgisch garen. Hiervoor werden speciaal de darmen 

van schapen en geiten gebruikt. 

 

Degelmaker 

Iemand die platen of rollen maakt om letters tegen te zetten. 

 
Dekker (Dakdekker) 

Het ambacht van dekker is het dekken van gebouwen, dat wil zeggen gebouwen van 

dakbedekking voorzien. Naar de verschillende manieren van dakdekken onderscheidde men 
Koperdekkers, Leidekkers, Looddekkers, Rietdekkers, Strodekkers en Zinkdekkers. 

 

Delver 
De Zand- en Grinddelver baggerde de grondstoffen voor wegenaanleg en stenenfabricage uit 

de rivierbodem. Dit gebeurde eeuwenlang met behulp van de hand- en hijsbeugel, waarbij 

gebruik werd gemaakt van menselijke spierkracht. Een beugel bestond uit een lange stok 

met onderaan een ijzeren ring (de eigenlijke beugel), waaraan een zak of net was bevestigd. 

Door de stok tegen de schouders te laten rusten kan de delver of baggeraar zijn twee handen 
gebruiken om op de bodem zijn beugel vol te trekken, die daarna op te tillen en in een schuit 

of op de wal te legen. Voor het baggeren op wat grotere diepten moest de beugel door twee 

mannen bediend worden. Al vrij gauw werd een eenvoudige installatie geplaatst met een lier 

of katrol, waarmee de beugel vol werd getrokken en meestal ook boven water getild. 
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Destilleerder (Distilleerder, Distillateur)  
Ook: Jeneverstoker, Brandewijnbrander, Koornbrander 

Iemand die zijn beroep maakt van het distilleren, het stoken van sterke dranken zoals 

jenever en brandewijn. 

 

Diamantbewerkers (Diamantwerkers) 
In de middeleeuwen waren het voornamelijk de Spanjaarden, de Portugezen en de 

Venetianen, die het handwerk van diamantslijpen beoefenden en over Europa verspreidden. 

Toen de Spanjaarden aan het eind van de 16e eeuw de havenstad Antwerpen veroverden, 

weken onder meer ook diverse diamantbewerkers uit naar Amsterdam. Van 1750 tot 1790 

liep het aantal diamantbewerkers terug van zo'n 600 tot nauwelijks 200. In de tijd van de 
malaise kon de niet-Joodse handwerksman niet op tegen zijn Joodse collega's, die met een 

lager loon genoegen namen en bij het thuiswerk vaak hun hele familie inschakelden. Tot 

rond 1820 was het diamantbewerken vooral thuiswerk. In 1822 werd de eerste 

'paardenfabriek' in werking gesteld, waarbij paardenkrachten de vroegere 'molendraaisters' 

vervingen. In 1840 kwam de eerste stoomslijperij in bedrijf. 

 
Bij het diamantbewerken onderscheidt men verschillende functies: 

 

Diamantzager 

Zaagde de achtkantige ruwe diamanten in de gewenste vorm. 

 
Diamantklover (-klooftser) 

Geeft de diamant de vorm van een zuiver kristal en verwijdert de onzuivere gedeelten. 

 

Diamantsnijder (-snijdster) 

Geeft de gekloofde diamant door schuren en wrijven de 

grondvorm. 
 

Diamantslijper 

Geeft de diamant de uiteindelijke vorm. 

 

Diamantversteller 
Zet de te slijpen diamant telkens zo in de dop vast, dat het te 

slijpen vlak boven ligt. 

 

Dienstbode (Dienstmeid) 
Ook: Cameriste, Kamermeisje 

Iemand die bij een ander in loondienst is om huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten: “Dat onder sodanige 

domestique dienstboden begrepen te zyn alle 

straatjuffrouwen, gouvernants van menage ofte kinderen, 

inwonende naeysters, minnens, opsienders, secretarissen, 

pedagogen, pages, kamerdienaars, hof- ende stalmeesters, 
comtoir-, winkel- ende kelder-knegts, winckeldochters of 

meysjens, koetsiers, hoveniers, ende generalyk alle andere 

knechts, jongens ende maagden, hoedanig die ook mochten 

werden genaamt, soo wanneer deselve maar in dienst en kost 

van ymand zyn, ofte dat andersints het kostgeld apart, ofte 

met ende beneffens 't loon in eene massa bedongen of 
begrepen is”. 

 

 
Dienstbode, detail uit een schilderij van Jozef Horemans, 1764 

 

 

Dieper 
Aannemer van rivier- en baggerwerken. Afgeleid van diepen, het dieper maken, uitdiepen. 

Soms maakte men daarbij gebruik van 'krabbelaars' of 'mollen'. Deze mollen of krabbelaars 
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waren scheepjes, waarbij uit de bodem ijzeren eggen werden neergelaten. Deze dienden om 

de grond los te woelen, zodat deze gemakkelijk kon worden weggespoeld. In de 16e eeuw 

begon men gebruik te maken van moddermolens, waarbij de modder met behulp van 

tredmolens, door mankracht aangedreven, werd opgebaggerd. 

 

Dijkbaas, (Dijkman) 
1. Opzichter over een dijk. 

2. Wegwerker. 

 

Dijkbode 

De beambte die onder meer aanzeggingen doet en gelden ophaalt voor een dijkbestuur. 
 

Dijkgraaf 
Ook: Dijkrechter, Dijkrichter, Hoge Waarsman 

Deze is voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap. 

 

Dijkmeester 
Ambtenaar belast met het toezicht op de werkzaamheden aan een dijk. 

 

Dijkmeter 

Ambtenaar belast met metingen op de dijk. 

 
Dijkschepen 

Lid van een dijkbestuur, dijkheemraad. 

 

Dijkschrijver 

Secretaris van een dijkbestuur. 

 
Dijkwerker (Dijker) 

De arbeider, die het werk aan de dijken verricht. 

 

Dinger  

1. Rechter.  
2. Pleiter.  

3. Doodgraver, grafdelver. 

4. Koster en aanzegger. 

 

Dismeester, (Armmeester) 

Iemand die toezicht houdt op verdelen van de giften aan de armen. Het Armenbestuur of 
“Dis” zorgde voor  de armen en maatschappelijk zwakkeren (weeskinderen, bejaarden) en gaf 

onder meer kleding, eten en brandstof.  

 

Dobbelmeester 

Ambtenaar belast met het toezicht op dobbel- en hazardspelen. 
 

Dobbelsteenmaker 
Ook: Teerlingmaker, Terlingmaker 

Maker van dobbelstenen. 

 

Dokter (Medicus) 
In de zestiende en zeventiende eeuw waren er nog weinig dokters; zij oefenden hun praktijk 

vooral in de grote steden uit. Eerst in 1575 begon de opleiding tot medisch doctor in ons 

land. In de eerste plaats was de dokter vooral in de beginperiode een theoreticus, die zijn 

kennis ontleende aan de boeken van Hippocratus en Galenus. In de eerste helft van de 

zeventiende eeuw werd de medicus eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met de zieke mens 
in de kliniek. Geen arts zou zich in die begintijd veroorloven de geneeskunde praktisch uit te 

oefenen. Op zijn voorschrift werd het handwerk uitgevoerd door de chirugijn en de 

vroedvrouw. Bij bevallingen, waarbij ingrijpen nodig was, geschiedde dat door een 
gespecialiseerd chirurgijn, de Vroedmeester. Men was onbekend met ziekteverwekkers en 

http://www.margret.nl/beroepen.html#chirurgijn
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het overbrengen van ziekten door ongedierte als ratten, muizen en vlooien. Ook de verdere 

medische kennis was in de begintijd nog zeer gering. Doktoren trokken ook van stad naar 

stad en kondigden hun komst en vaardigheden aan middels posters en visitekaartjes, zoals 

oogartsen of doktoren die inentingen uitvoerden, een nieuwe techniek die opkwam aan het 

begin van de 19e eeuw. Natuurlijk waren hier ook lieden bij die zeer dubieus te werk gingen 

(kwakzalvers). 
 

Doodgraver 
Ook: Grafmaker, Graafmaker, Koster 

Persoon wiens ambt het is doden te begraven. 

 
Dorpmeester 

Leider van een dorp, soort burgermeester  

 

Draadaangeefster 

Arbeidster in een weverij die de de weefdraden door ogen en hevels rijgt. 

  
Drapier 

Lakenmaker. 

 

Draaijer (Draaier) 

1. “De kunst om onderscheidene ruwe stoffen door een daartoe geschikt werktuig rond 
te bewegen en er dan met beitels eenen bepaalden vorm aan te geven, noemt men 

draaijen en de uitoefenaars dezer werking heeten draaijers.” Dit werk geschiedde aan 

een draaibank en de werktuigen van de draaiers waren hoofdzakelijk een lange, 

veerkrachtige staak aan een koord en een beitel. Het voorwerp dat men draaide liep 

in twee ijzeren puntjes, terwijl de draaier de beitel bestuurde. De ruwe stoffen 

waarmee de draaier werkte waren hout, ivoor, been, notenschalen, ijzer, tin, lood, 
etc. Hiervan vervaardigde hij stoelen, knoppen, nappen, koppen, vaatjes, 

messenheften, vorkenheften, beitelheften, hamerstelen, knopen, inwendige delen van 

uurwerken, koffiepotten, ketels, zelfs zware molenassen, ankers en de nog zwaardere 

luidklokken.  

2. Iemand die rond aardewerk draait met behulp van een pottenbakkersschijf. 
 

Drankboer 

Boer die zijn koeien mest met jeneverstokersafval.  

 

Drijver 

1. Iemand die personen of dieren voortdrijft. 
2. Meekrapteler; meekrap wordt gebruikt als verfstof. 

 

Droger (Drooger) 

Bij diverse vormen van voortbrenging kwam een droogfase voor. Zo waren er bijvoorbeeld 

visdrogerijen, drogerijen voor geneeskundige- en aromatische planten en drogerijen voor 
ossebloed. 

 

Drogist 

Deze verzamelde en bewerkte hoofdzakelijk uit het plantenrijk ruwe stoffendie als 

geneeskrachtig voor mensen en dieren werden beschouwd of waaraan door de 

geneeskundigen een herstellend vermogen toegekend werd. In de zestiende eeuw werden zij 
nog materialisten genoemd, en stelselmatig buiten de gilden van de apothekers en 

cruydeniers gehouden. Toch verkochten ze veel kruiden, al dan niet op recept. In oorsprong 

staan cruydenier en drogist dicht bij elkaar. 

 

Droller (Drolster) 
Arbeider of arbeidster aan een verdeelstoel of drolmachine, dat wil zeggen een werktuig, 

verdeelmachine, waarin de katoen een laatste bewerking van het voorspinnen ondergaat 

(vermoedelijk op de klank af gevormd naar het Engelse drawing-frame). 

 

http://www.margret.nl/beroepen.html#cruydenier
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Drooggasterijhouder 

Houder van een zgn. “drogasterij” of “droge gasterij”, een plaats waar men naast dranken 

ook eten kan krijgen. 

 

Droogmeester 

Opzichter van visdrogerijen. Zo sprak men vroeger over 'Droogen-Haring, Bocx-Haringh oft 
Ty-Bocking'. 

 

Droogscheerder 
Ook: Doekscheerder 

De droogscheerder maakte deel uit van de lakennijverheid. Hij 'schoor', - of eigenlijk knipte 
het gedroogde laken glad door de uitstekende vezels te verwijderen met een grote schaar, die 

de hele breedte van de scheerdis bestreek. Het weefsel werd daartoe eerst geruwd met 

behulp van de stekels van de kaardebol, die men daartoe speciaal kweekte. De beste 

kwaliteit laken werd aan beide kanten bewerkt. Deze soort heette vroeger 'scaerlaken'.  

 

Drossaard (Drost) 
Ook: Kapitein 

Titel van een voormalig rechterlijk en bestuursambtenaar op het platteland. In zijn 

ambtsgebied was de drost de justitiële gezagsdrager namens de soevereine macht; dat is in 

de middeleeuwen de vorst en ten tijde van de Republiek bijvoorbeeld de Staten van Holland.  

 
Duinmaaier 

Hij verrichtte maaiwerkzaamheden in de duinen. 

 

Duinman 
Variant van de Huisman (Boer); beoefende landbouw in de duinstreken en ook de duinen 

beplantte met helm. Duingrond was en is geschikt voor het verbouwen en kweken van 
bepaalde gewassen als duinzandaardappelen en bollen, zoals ook nu nog gebeurt. Als 
nevenfunctie was hij soms tevens Duinopzichter, iemand die het toezicht in een bepaald 

duingebied had. 

 

Duinmeyer 
Ook: Duinhouder 
Pachter van een stuk duingebied, die eveneens vaak tevens als Duinopzichter fungeerde. 

 

Dusselaar 

(Scheeps)timmerman die met een speciaal soort bijl (blad dwars op de steel) hout bewerkt. 
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E 
 
 

Economicus 
Beheerder van de mensa academia (universiteit van Franeker)  

 

Eekschiller (Eikschiller) 

Deze schilde het eikenschors van het hout. Deze schil werd gebruikt bij het looien van 
huiden. 

 

Elsenaar  
Ook: Priemwerker, Priemwerkster 
Iemand die met een els of priem werkt, zoals een Leerbewerkersgezel of 

Schoenmakersknecht. 
 

Enter (Entenier) 

Iemand die bomen, struiken of bloemen ent; een enterij is een kwekerij die gespecialiseerd 

was in het enten van gewassen.  

 

Eseltouwer 
Ezeldrijver. 

 

Essayeur (Assayeur) 

Iemand wiens werk het is gouden en zilveren voorwerpen op hun gehalte te onderzoeken. 

 
Etser 
Ook: Caelator, Graveur, Plaatsnijder 

Iemand die afbeeldingen en teksten o.a. in koperen platen graveert. De plaatsnijder kon 

rechtstreeks afbeeldingen in het koper graveren, maar ook indirect door de plaat te 

bedekken met een voor zuren ondoordringbare laag, waarop hij in en net door die laag de te 

vervaardigen voorstelling maakte. De plaat werd dan in een etsbad (zuur) gedompeld, 
waarna het zuur de opengewerkte afbeelding in het koper uitbeet. Daarna werd de plaat 

schoongemaakt en een proefdruk vervaardigd (eerste statie). Dit proces werd herhaald werd 

tot de afbeelding klaar was voor definitieve druk. 

 

Executeur 
1. Deurwaarder. 

2. Uitvoerder van vonnissen. 
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F 
 
 

Factoor 

Iemand die voor rekening van een ander zaken drijft, zaakgelastigde, zaakwaarnemer. In de 

graanhandel iemand die zich belast met de zorg en het verschieten van graan, de zgn. 

‘graanfactoor’. 
 

Flessenblaezer (Flessenmaker)  

Iemand die glazen flessen maakt vooral voor vergiften en medicijnen. 

 

Folieslager (Foelieslager) 

Iemand die metalen tot zeer dunne bladen uitsloeg. Dit gebeurde voor verschillende 
doeleinden. Zo maakte men fo(e)lie van tin; van een amalgaam van tin en kwik, waarmee 

men spiegels en ook wel edelstenen van achter bekleedde om de terugkaatsing van het licht 

te versterken; goud, koper, platina en zilver. 

 

Forceur  
Iemand die uit platte plaat een gebogen of bol voorwerp maakt. 

 

Frizeerder (Friseerder)  

1. Gekruld haar was gedurende de 18e eeuw in de mode; het maken van krullen in het 

haar wordt friseren of frizeren genoemd. Hierbij gebruikt men een friseerijzer, een 

soort krultang. 
2. Ook: Nopper, Nopster. Nadat het laken geweven was en verder werd bewerkt kwam 

het in handen van de frizeerder. Als regel was dit echter vrouwenarbeid (nopster of 

wiedster). Zij verwijderden oneffenheden, die als gevolg van de knoopjes, die de wever 

had aangebracht om gebroken draden te herstellen, waren ontstaan. Deze noppen 

werden gebruikt voor bv. het vullen van bedden. Zij bedienden zich daartoe van 

scherpe ijzers of messen, zgn. friseerijzers. Men maakte ook gebruik van zogenaamde 
friseerborden, die de kwaliteit van het laken aantastten, gezien een bepaling in de 

Keuren van de Leidse Lakendraperie: "Niemand sal tot het noppen vande laeckens 

mogen gebruycken frijseerborden of eenige andere diergelijcke schadelijcke 

instrumenten."  
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Garbuleerder (Garbuleur)  
Ook: Kruitverleser, Kruydlezer 

Iemand die uit droge waren de onreinheden zocht.  

 
Gardenier (Guardenier) 
Ook: Hofker, Hovenier, Tuinman 

1. Tuinman.  
2. Ook: Warmoezenier. Kweker van groenten en andere tuinbouwproducten. 

 

Gareelmaker 
Ook: Haemmaker 

Deze vervaardigde garelen voor trekdieren. Op het gareelblok gaf hij het gareel de vereiste 

vorm om het om de hals en schouders van het trekdier passend te maken. Het gareel was 

oorspronkelijk een halsjuk, vervaardigd van leer. Later werd ook het getouw, waarin een 

trekdier gespannen werd, de trekstrengen, waarmee het aan het halsjuk oftewel haam 

verbonden werd, tot het gareel gerekend. 
 

Garenman 

Winkelier in garen en lint. 

 

Garentwijnder 
Ook: Geerntweernder, Geerntwerier 

Iemand die als beroep garen of zijde twijnt. Het twijnen of tweernen bestaat uit het 

ineendraaien van twee of meer vezels. 

 

Garesietster 

Kookster van tot garen gesponnen en gehaspeld vlas dat geweven wordt. 
 

Geappoincteerde 

Gepensioneerde, bijv. geappoincteerde soldaat.  

 

Gecasseerde 
Ontslagen of afgedankt persoon, bijv. gecasserde soldaat. 

 

Geelgieter  
Ook: Apengeter, Kopergeelgieter, Kopergieter 

De geelgieter giet allerlei voorwerpen van geelkoper of messing. 

 
Geestelijke deurwachter 

Soort koster in r.k. kerk. 

 

Geiseler (Gyseler)  

Veehandelaar . 

 
Geitenhoeder  

Bewaakt en leidt geiten. 

 

Geleybakker (Gleybakker) 
Ook: Gleiwerker, Glaywerker, Gleyer 
Bakker van wit geglazuurd aardewerk. 
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Geneesheer 
Niet te verwarren met de Dokter. Een contemporaine beschrijving geeft aan dat: “Zij, die 

uitwendige kwalen bij den mensch, b.v. gebrokene ledematen, wonden, breuken, enz. 

herstellen, noemt men chirurgijns so heelmeesters, en die de kwalen van de inwendige 

deelen bij den mensch herstellen, dragen den naam van doctoren, artsen of geneesheren. De 

geneesheer moet dus in de eerste plaats eene grondige kennis van het menschelijk ligchaam 
bezitten; ten tweede moet hij de ongesteldheid der menschen kennen; ten derde moet hij 

kennis van geneesmiddelen bezitten; ten vierde moet hij bekend zijn, welke vermogens en 

krachten de medicijnen bezitten en in welke mate hij dezelve aan zijne lijders moet toedelen; 

ten vijfde moet hij den vereischten leefregel, die de zieken te volgen hebben, weten te 

bepalen”. 

 
Gerechtsbode  

Deurwaarder . 

 

Gerechtsman  

Bijzitter van een rechter. 
 

Getouwbaas  

Leider van de wevers en van de getouwen. 

 

Gever 

Een gever dompelt de gedraaide voorwerpen in een bad van loodglazuur of begoot c.q. 
besprenkelde het daarmee, waarna de voorwerpen weer op de rekken gezet werden om te 

drogen. De loodglazuur trekt in de poriën van de klei en geeft een goede onderlaag. 

Loodglazuur is echter niet bevorderlijk voor de gezondheid. Men gebruikte tinglazuur voor de 

binnenkant. 

 
Gewrochten 

Bij de verwerking van meekrapwortels werden in het stamphuis de gedroogde wortels 
fijngestampt. In dit stamphuis verrichtten onder leiding van de Droger, een Drijver (later 

Stoker-machinist) en een Onderman als vaste kern de noodzakelijke werkzaamheden. Dit 

team tezamen werd wel als de gewrochten aangeduid. Hieronder vielen niet de losse 
werklieden, die als Opdoeners, Dorsers en Slepers dienst deden. Het fijnstampen op zich was 

niet het prettigste werk want het diende bij nacht te gebeuren, omdat het daglicht een 
nadelige invloed op de verfstof uitoefende. 

 

Glaasmaker (Glaasemaker) 

Glaszetter.  

 

Glasblazer 
Maker van holle glazen en glazen ruiten. De Keier haalt de gloeiende massa uit de oven 

zodat deze bewerkt kan worden. 

 

Glasgraveur (Glaskunstenaar) 

Iemand die glazen versierd door ze te graveren of te etsen. De techniek van het radgraveren 
werd uit Bohemen en Silezië overgenomen, in Nederland werd het pointilleren ontwikkeld.  

 

Glasschilder (Glasschrijver) 

Maker van glas-in-loodramen. Een afbeelding werd op een houten werktafel aangebracht, 

waarna de benodigde stukjes gekleurd glas op maat werden gemaakt en op de juiste plaats 

werden gezet. NB: met schrijven wordt veelal tekenen of fijnschilderen bedoeld.  
 

Gouddraadtrekker 

Maker van gouddraad, voor goudborduursel.  

 

Goudleermaker (Goudpatser) 

Maker van goudleer, leer dat met bladzilver werd bewerkt en dat vervolgens met vernis werd 
verguld. Goudleer werd als behang en plafondbedekking gebruikt.  

http://www.margret.nl/beroepen.html#chirurgijn
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Goudsmid 
Ook: Zilversmid 

Iemand die sieraden maakt van edelmetalen.  

 

Graveerder (Graveur) 

Iemand die afbeeldingen steekt in hout, staal, zink, koper, halfedelstenen, etc.  
 

Greinwever 
Ook: Greinwerker, Greinnering, Greinreeder, Boratwerker, Roodwerker 

Maker van grein, een stof die in eerste instantie van zijde was, later gedeeltelijk, of alleen 

nog maar een imitatie; zo bestond er “Turks Greyn”, een stof met een geitenharen ketting en 
schapenwol als inslag.  

 

Griendbaas 

Exploitant (als eigenaar, huurder of pachter) van grienden, gronden waarop rijshout werd 

verbouwd. Dit werd gebruikt in o.m. de mandenmakerij. 

 
Griendwerker 
Arbeider in loondienst bij een Griendbaas. 

 

Grietman 

Grietmannen bekleedden een overheidsfunctie. Ze hadden grote macht. Het was de man die 

in rechte aanspreekt, de publieke vervolger en aanklager. Tevens was het de persoon die, de 
bijzitters gehoord hebbend, recht had te doen en vonnis te wijzen. Het was de hoogste 

rechterlijke en burgerlijke adminstratieve magistraatpersoon. 

 

Grutter 
1. Ook: Gorter, Gruyter, Grutterink. Verkoper van boekweitengrutten, boekweitenmeel, 

gerst en havergrutten en gemalen mesting. Meelverkopers en grutters mochten geen 
brood bakken, zelfs niet voor hun eigen huishouden en ook geen bakovens in hun 

huizen of molens hebben. Aan grutters was het verboden tarwe of rogge te malen op 

straffe van f 600,-- of verbanning buiten de stad voor drie jaar. Niemand mocht ook 

volgens een keur van 1719 tegelijk bakker en grutter zijn. Omgekeerd mochten de 

bakkers en meelverkopers geen boekweitgrutten, gerst, enz. in hun winkels hebben.  
2. Ook: Gortmolenaar, Gortmulder, Pelmolenaar. Iemand die op een gortmolen of 

grutmolen werkt; hier wordt boekweit en andere graansoorten gemalen.  

 

Grofschilder 

Huisschilder. 

 
Grootwerker 

Medewerker van een kleermaker, die alleen bepaalde kledingstukken maakt, bv. jassen; 

hij/zij werkt dus ‘in het groot’, oftewel in grote aantallen, een vorm van massaproductie. 

Betreft meestal thuiswerk.  

 

Grosseerder 
Iemand die fijn goud verwerkt tot grof goud, in de vorm van staven, die worden verkocht aan 
Gouddraadtrekkers en Goudsmeden. 
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H 
 
 

Haager 

Persoon die nog niet gebakken bakstenen op rijen (hagen) zet om te drogen. 

 

Haarkoper 
Handelaar in mensenhaar, soms dierenhaar; haar werd gebruikt voor het maken van 

pruiken.  

 

Haarsnijder 

Iemand die dierlijk haar bundelt en voor borstels en kwasten op de juiste lengte snijdt.  

 
Haarwerker  
In tegenstelling tot de Barbier is de Haarwerker iemand die de kapsels van de hogere 

klassen verzorgt. In de 18e eeuw waren kunstige kapsels in de mode, waarbij mannen en 

vrouwen het haar in krullen droegen. Voor speciale gelegenheden werden kunstzinnige 

kapsels verzorgd.  

 
Handschoenmaker (Handschoenmakersknecht) 

Maker van handschoenen, veelal voor de hogere standen.  

 

Hannekemaaier 
Ook: Hooier, Hollandgänger, Maaier 
Seizoensarbeider uit Westfalen of Oldenburg, gastarbeider die op het platteland werkt. 

Hannekemaaiers brachten hun eigen zeisen en andere gereedschap mee. Zij boden zichzelf 

aan op de markt. Het liedje “Ik zag laatst op een poppenkraam” is wellicht hierop gebaseerd, 

waarbij het woord ‘poppen’ is afgeleid van het Duitse “Buben” (‘jongens’). 

 

 

 

Hannekemaaier en Melkmeid, prent van J.E. Marcus, omstreeks 1805-1810 
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Haringdroger 
Ook: Bokkingdroger 
Iemand die in een haringdrogerij werkt. Zie ook Droogmeester. 

 

Haringjager (Jager, Ventjager) 

Vervoerder of koopman die verse vis van de varende vissersschepen op de markt brengt om 
te verkopen. Een Haringjager was ook een schip, uitgerust door de gezamenlijke 
Haringreders tot vervanging en onderdrukking van deze vroeger gebruikelijke ventjagerij. 

 

Haringkaker  

Iemand die de haringen kaakt, oftewel ontdoet van kieuwen en gal. 

 
Haringkooper 

Handelaar in haring, hetzij als groothandelaar, hetzij als winkelier. 

 

Haringpakker (Haringpakster) 

Iemand die de haringen uit de (zee)tonnen inpakt in voor de handel bestemde vaten. Vroeger 

was dit een door de overheid beëdigd persoon. 
 

Haringreeder (Haringreder) 

Ondernemer die de schepen voor de haringvangst uitrust.  

 

Haringteller  
Iemand die de haringen telt bij het lossen. 

 

Haringtrekkers  

Dit waren vissers uit Den Helder, Nieuwediep en Texel; in februari visten ze met de zegen op 

jonge haring die via het Marsdiep de Zuiderzee introk. Dit gebeurde vanaf het strand, maar 

ook met behulp van vletten, bemand door een schipper en tien roeiers. 
 

Haringwerker  

Deze verricht het bewerken van de haring aan de wal (sorteren, inzouten, inpakken 

enzovoort). 

 
Havenmeester 
Ook: Kaaimeester, Kaeymeester, Poortmeester, Vestmeester 

Ambtenaar die toezicht houdt op de haven en havenwerken; hield veelal ook toezicht op de 

vestingwerken en stadsgebouwen. Hij diende tevens de accijnzen en tolgelden te innnen. 

 

Heemraadbode 
Bode van het college van heemraden. 

 

Heetwaterboer 
Ook: Koffiebaas,Watervrouw 

Iemand die warm water leverde voor de was vanuit een stokerij. 
 

Heier (Heibaas, Handheier) 

Een arbeider die heipalen in de grond drijft, een zeer eentonig werk. De voorman, de 

Heibaas, zong meestal een ‘Heierslied’ voor de cadans. 

 

Heidetrecker  
Iemand die heideplaggen steekt. 

 

Hekkelaar,  
Ook: Leyker, Modderleiker, Slatter 

Slotenschoonmaker. 
 

Helpbakker (Helbakker) 

Hulpbakker, bakkersknecht die niet in vaste dienst is. 
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Helpbrouwer (Helbrouwer) 

Hulpbrouwer, brouwersknecht die niet in vaste dienst is (Dokkum). 

 

Hengstensnijder 

Iemand die hengsten castreert.  

 
Hengstmenner 
Ook: Hingsteman 

Handelaar in paarden, of specifieker hengsten. 

 

Henneman (Hennemelker) 
Kippenboer. 

 

Hennepklopper 

Het kloppen of beuken van de hennep was de eerste bewerking die het onderging voor het 

werd gebruikt in de touwslagerij of zeilenmakerij. Dit gebeurde eerst met de hand, later werd 

dit door windmolens verricht. 
 

Heuker (Heucker) 
Ook: Hoeker, Hoecker, Hokester, Penningwarier 
Iemand die in het klein verkoopt, het zij als Marskramer, het zij als winkelier van een kleine 

kruidenierswinkel of als handelaar in graan en meel. Heukeren betekent vaak scharrelen, 

sjacheren. 
 

 

 

Morland, “The Higglers”, omstreeks 1790. “Higgler” is de Britse naam voor een Heuker,  
een kleine handelaar in de betekenis van sjacheraar. 

 

 

Hoedenmaker (Hoedenmaakster) 

Vervaardiger en verkoper van hoeden, een zeer lucratief beroep. De hoeden van bevervilt die 
in de 17e eeuw populair werden dienden met allerlei chemicaliën bewerkt te worden om de 
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juiste vorm te krijgen. Langdurige blootstelling hieraan leidde tot een aantasting van de 

hersenen en resulteerde in krankzinnigheid. Vandaar de Engelse uitdrukking: “Mad as a 

Hatter”; de ‘Mad Hatter’ is een gestoord personage uit “Alice in Wonderland”. 

 

Hoedenstoffeerder 

Iemand die hoeden verder verfraait met linten, veren, galon, etc. 
 

Hoedenvolder 

Deze maakt hoeden door haar of vilt rond in elkaar te werken. 

 

Hoefsmid 
Een verzorger van paardenhoeven, die onder meer hoefijzers maakt en paarden beslaat. 

 

Hoekwever 

Wever van een grof weefsel, bekend als ‘hoek’.  

 

Hoepbuiger (Hoepmaker, Hoepelmaker) 
Iemand die houten hoepels vervaardigd van gespleten wilgenhout of populierenhout. Deze 

werden gebruikt voor tonnen, vaten, tobbes, fuiken, etc. Dit was veelal thuiswerk. De 
Hoepsnijder spleet het hout, waarna de Reepmaker het hout schilde of schraapte.   

 

Hoepkoper 

Handelaar in wilgen- en populierentwijgen, waar hoepels van werden gemaakt. 
 

Hoerenwaard (Hoerevoogd) 
Ook: Kochel,Kochelwaard, Koppelaar 
Bordeelhouder. Zie ook: Rofster. 

 

Holdraaier 
Iemand die gaten of holtes maakt, bv. in de naaf van een wiel, of het uithollen van een 

kanonsloop. 

 

Hondendokter 

Iemand die zieke honden of andere kleine huisdieren verzorgt. 
 

Hondenslager 
1. Ook: Hondenmepper, Koddie. Iemand die honden ving en afmaakte. De ‘kodde’ is een 

knuppel (zie ook: Adsistent, Veldwachter). 
2. Ook: Stokman. Iemand die toezicht hield in een kerk, zodat er geen honden binnen 

kwamen. Later om de rust te bewaren en onruststokers met zijn stok uit de kerk te 

ranselen.  
 

Honnebaas op ’t tichelwerk 

Baas in een steenfabriek.  

 

Hopbeschoeijer 
Deze moest van ladingen hop de hoeveelheid begroten, het beschot aangeven. 

 

Hopman (Homan) 

Hoofdman over een compagnie burgers (Schutterij). 

 

Hospes 
Kastelein. 

 

Houtdraaier 

Een houtbewerker die op een draaibank ronde voorwerpen maakt, zoals naven van 

wagenwielen, handvaten en stokken voor gereedschap, stoelpoten, etc. 
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Houtgraveur 

Iemand die gravures in hardhout maakt, een techniek die eind 18e eeuw opkwam en tot het 

einde van de 19e eeuw werd beoefend. Houtgravures werden als illustratie voor boeken en 

kranten gebruikt.  

 

Houthakker  
Ook: Abatteur  

Hakker en handelaar in hout 

 

Houtjemaker 
Ook: Houttelder 
Maker van talhout (ronde houtjes), lucifers.  

 

Houtklover 

Zij zorgden voor het stookhout van de juiste soort en de juiste grootte, welke nodig was voor 

het bakken van aardewerk. De oven kon gemiddeld een keer per week worden gevuld, 

gestookt en na het afkoelen geleegd. 
 

Houtvester 

Iemand die is aangesteld om toezicht te houden op een bos. 

 

Houtvlotter 
Iemand die over het water hout vervoert of bestuurt; hiertoe werd het hout tot vlotten 

samengebonden.  

 

Houtzager 
Ook: Kraanzager, Raamzager 

Een kraan- of raamzaag is een grote zware zaag waarvan het blad in een horizontaal of 
verticaal raam gespannen is. Dit diende om (voor de periode van de houtzaagmolen) van 

boomstammen balken en ribben te zagen, een zware en monotone arbeid. Hij werd gebruikt 

door twee mannen en diende om boomstammen of balken tot planken te zagen. De 

onderstaande man was er het minst aan toe. Hij kreeg, vooral als de wind ongunstig was, 

het zaagsel in zijn gezicht. 
 

Houwer 
Iemand die houwt of hakt, bv. een Beeldhouwer, Veenhouwer, Vleeshouwer, etc. 

 

Huidenkoper (Huydecooper, Huidekooper) 

Handelaar in dierenhuiden. 
 

Huikmaker (Huickmaker) 
Ook: Huucmaker, Hoocmaker, Hoykemaker 

Een maker van Huiken, capevormige mantels die met name door vrouwen in de 17e eeuw 

werden gedragen, maar daarna enkel nog als rouwdracht in sommige streken. 

 
Huur-koetsier 

De rijken hadden een eigen koets met paarden en personeel. Voor de minder bedeelden was 

het mogelijk de huur-koetsier in te huren om met zijn koets en paarden te reizen. 
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I 
 
 

Impostmeester 

Belastingpachter, belastinginner. 

 

Inkmaker 
Maker en verkoper van inkt. 

 

Inlandse kramer (Inlandse kraamster) 

Persoon die een officiële vergunning heeft om met handel langs de deuren te gaan of op 

markten te handelen.  

 
Inslager 

Grossier in koopwaren. 

 

Insluiter 

Iemand die de opgemaakte pagina’s in een drukkerij in een bepaalde volgorde in een 
drukraam moest plaatsen.  

 

Inrijgster 

Iemand die de weefdraden tussen het riet rijgt op een weefgetouw. 

 

Ivoordraaier 
Iemand die voorwerpen draaide uit ivoor, zoals biljartballen of beeldjes. Het ivoor verkreeg 

men uit de slagtanden van de olifant, walrus of narwal. 

 

 

 

J 
 
 

Jager 
Ook: Weiman 

Iemand die op wild jaagt, en de gevangen of gedode dieren 

verkoopt.  

 
Jeneverbrander 
Stoker van jenever. Zie ook Destilleerder. 

 
Jolleman (Jolman) 
Iemand die met zijn jol (een klein schuitje) personen overzet naar 
schepen in de haven of naar de overkant van een rivier. 
 
 

 
Jager; detail van een prent van J.E. Marcus 
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K 
 
 

Kaaiwachter 

Bewaker van een kade (‘kaai’). 

 

Kaardemaker (Kaardenmaker, Caerdemaker) 
Iemand die kaarden maakt voor het bewerken van wol; deze werden van metaal gemaakt, 

maar ook van de bollen of knoppen van planten, de zgn. Vollerskaarde of Weverskaarde. 

 

Kaarsenmaker (Keersemaker)  
Ook: Kaarsengieter, Kerseghieter 

Maker en verkoper van kaarsen. De goedkoopste kaarsen waren van dierenvet gemaakt, de 
duurste van was. Kaarsen konden worden gegoten in mallen, of door een lont in het 
gesmolten materiaal te dopen.  Kaarsen werden vaak ook gemaakt door Zeepzieders. 

 

Kaartenmaker 
Ook: Kaartschrijver, Kaartsnijder 

Ontwerper en tekenaar van landkaarten en plattegronden. Soms werden de kaarten 
overgetrokken van bestaande kaarten.  

 

Kaartenschilder 

Schilder, inkleurder van speelkaarten, al dan niet met behulp van een sjabloon. 

 
Kaasmaker  

Iemand die kaas uit melk maakt. 

 

Kachelmaker (Kachelsmid) 

Iemand die ijzeren kachels maakt. 

 
Kalkbrander 

Iemand die de kalk uit schelpen gloeit of brandt. 

 

Kalklasscher (Kalklasker) 

Kalkblusser  
 

Kalkvoerder (Kalkvoeder) 
Ook: Keyselvoerder 

Grintschipper. 

 

Kamerbewaarder 
Bode op bijvoorbeeld een stadhuis of een rechtbank. 

 

Kammenmaker 
Ook: Kamzager, Kammenzager 

1. Maker van kammen voor het verzorgen van het kapsel. 

2. Maker van kammen voor Wolkammers of Wevers. 
 

Kammer (Wolkammer) 

Iemand die wol kamt.  

 

Kammoeder 
Weesmoeder die de hoofdharen van de weeskinderen kamt en verzorgt.  
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Kantenwerker (Kantwerkster) 
Ook: Kantklosser 

Maakster van kant en kantwerk. 

 

Kappenmaakster (Kapmaakster) 
Ook: Kappenplooister 
Vrouw die kappen maakt of opmaakt; de kap is het buitenste hoofddeksel voor een vrouw, 

gemaakt van kant en gedragen over het oorijzer en de ondermuts. 

 

Kappenzetster 

Iemand die vrouwen helpt de kap op te zetten, iets wat vrij nauw kwam en aan allerlei regels 
en gewoontes gebonden was.  

 

Karreman  

Koetsier. 

 

Kashouder 
1. Een zilversmid die werkt vanuit een eigen winkel (kashoudend). 

2. Beheerder van een winkel voor een winkelier of handelaar die elders kantoor houdt. 

 

Kasseijer 
Stratenmaker, vernoemd naar de stenen, de zgn. kassijen. Kassijersbazen zijn opzichters 

over de stratenmakers; Kassijmeesters zijn inspecteurs van de wegen.  

 

Kastenmaker (Kassemaker) 
Ook: Kistenmaker 

Maker van opbergkisten of kasten. 

 

Katoendrukker 
Iemand die met behulp van houten drukblokken katoenen stoffen bedrukt.  

 

Keldermeester (Keelermeester) 

1. Baas van de wijnkelder.  

2. Baas van de Uithoven (boerderijen bij een klooster).  
 

Kerkbewaarder  
Ook: Koster, Offerman 

Iemand die een kerkgebouw onderhoudt. 

 

Kernmaker  
Iemand die vormzand of leem in een kern 

perst; deze wordt in een gietvorm tbv 

uitsparingen geplaatst. 

 

Ketellapper 
Ook: Ketelaar, Ketelboer, Ketelboeter, 

Panneboeter  

Maker en reparateur van pannen en ketels. 

 

Kettingscheerder  

Deze maakt en verstevigt kettingdraden 
voor het weefgetouw. 

 

Keukenmeisje (Keukenhulp) 

Meisje dat helpt in de keuken met het 

bereiden van de maaltijden.  
 

 
Keukenmeid, 1812 
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Kiemzetter 

Het planten van Meekrap gebeurde door stukken van de wortels van bestaande 

Meekrapplanten af te scheuren en in kiemen uit te zetten. Kiemzetters waren speciale 

vaklieden die met hun gereedschap, de zgn. zetspa, de planten verzorgden.  

 

Kiepenkerel 
1. Ook: Marskramer. Iemand die met zijn ‘kiepe’ langs de huizen ging om zijn waren te 

verkopen. 

2. Handelaar in kippen (streektaal). 

 

Kindermaker (Kinderman) 
1. Ook: Kraamheer, Vroedmeester. Een dokter die gespecialiseerd is in bevallingen en 

waar nodig medisch kan ingrijpen.  

2. Maker van een ‘kindekijn’ of ‘kinnetje’, een tonnetje of vaatje. 
 

Kistenmaker 
1. Ook: Kastenmaker, Schrijnwerker. Maker van opbergkisten en kasten. 

2. Maker van doodskisten. 
 

Kladschilder 

Portretschilder; ook wel: slechte schilder. 

 

Klandermolenaar (Kalandermolenaar) 
Een klander is een molen waarmee men stoffen, leer of papier tussen twee zware cilinders 

door perste en het zo glad en glanzend kon maken.  

 

Kleermaker (Kledermaker, Kleeremaker) 
Ook: Incisor, Schroor, Snijder 

Maker van bovenkleding, zoals jassen e.d. Onderkleding (hemden, onderrokken) werden 
thuis gemaakt door de vrouwen.  

 

Kledenklopper  

Iemand die aan huis vloerkleden reinigt. 

 

Kleinwerker  
1. Kleermaker van alleen broeken of vesten (de ‘kleine’ kledingstukken, vgl. in het 

Engels: ‘smallclothes’).  

2. Maker van kleine zilveren voorwerpen die men bij zich draagt, zoals chateleines, 

pomanders, sierschaartjes, etc. 

 
Klepper (Klepperman) 
Ook: Klapwaker, Klapper, Nachtroeper, Nagtroeper 

Nachtwaker, die regelmatig zijn ronden liep en een klepper had om te waarschuwen. 

 

Klerenlapper (Klederlapper) 

Iemand die kleding verstelt en repareert. 
 

Klinker  

Iemand die metalen platen met nagels aan elkaar klinkt  

 

Klokkenluider  
Iemand die de klokken luidt, zowel op vaste tijden alsook ingeval brand e.d.  

 

Klokkenmaker 
1. Ook: Klokgieter. Iemand die klokken maakt voor kerk- en klokkentorens. Klokken 

werden lange tijd van brons gegoten.  
2. Ook: Auermacher, Uurwerkmaker. Vervaardiger van uurwerken. Dit konden klokken 

zijn voor in huis, maar ook torenuurwerken. 



 43 

Klokopwinder 
Ook: Kloksteller 

Een bijbaantje waarbij men klokken diende op te winden en gelijk zette.  

 

Klompenmaker 
Ook: Klumper, Trippenmaker 
Maker van klompen. Klompen waren duur en werden allen gedragen bij bepaalde beroepen. 

 

Klopjes  

Vrouwen, die de katholieken waarschuwden wanneer er een dienst was in de schuilkerk, ten 

tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (18e eeuw). 
 

Knecht  

Assistent in werkplaats of boerderij. 

 

Knopenmaker (Knoopmaker, Knoopdraaier) 

Maker van knopen van verschillende materialen, zoals been, hoorn, hout, tin, messing, 
koper, etc. 

 

Koeboer (Koehouder) 

Veeboer. 

 
Koedocter (Koedokter) 
Ook: Koehelper, Koemeester 

Arts die zieke koeien behandeld en helpt bij het kalven. 

 

Koeherder 
Ook: Koejongen, Koemeid, Koewacht, Koeter 
Knecht die de koeien bewaakt en eventueel kleine werkzaamheden verricht.  

 

Koekbakker (Koekebakker) 

Bakker en verkoper van koek.  

 
Koekhouwer 

Geblinddoekte koekhouwer op kermissen. 

 

Koekslijter  
Ook: Koude Koekbakker 

Iemand die koek verkoopt. 
 

Koeliemeester 

Opzichter over een aantal koelies, Indische contractarbeiders. 

 

Koemelker (Koemelkster) 
1. Kleine boer die zijn melk of boter verkocht. 

2. Kleinere boer die koeien melkt bij grotere boeren. 

3. Knecht of meid die koeien melkt. 

 

Koetser (Papierkoetser, Papierkoetzer) 

Medewerker in een papiermakerij, die de pas geschepte vellen tussen vilten moest leggen. De 
Koetser wordt geholpen door een Kleine Koetser, een jongen die met name de vilten uitspreid 

over het papier. 

 

Koffeman (Kofkapitein) 
Varensgezel op een kofschip, onder leiding van een Kofkapitein.  

 
Koffermaker 

Maker van koffers. Een koffer was destijds ook een soort meubel waarin van alles werd 

opgeborgen. 
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Koffiebaas (Koffievrouw)  

1. Verkoper van koffie. 

2. Leverancier van warm water. 

 

Koffiehuisjongen 

Bediende in een koffiehuis. 
 

Koffieman 
Ook: Koffiemeester, Koffijschenker, Coffyschenker  

Houder van een koffiehuis. 

 
Koffieopzichter (Koffij-opzichter) 
Ook: Opziener, Koffieopziener 

Toezichthouder op de koffieplantages in Oost-Indië. 

 

Kogelgieter 

Vervaardiger van loden kogels.  
 

Kokermaker 

Kokermakers vulden de kokers voor de eerste bakronde van het aardewerk, het 

'biscuitbakken', met een reeds gebakken bord boven- en onderaan. Daar tussenin kwamen 

de verse borden direct op elkaar te liggen. Bij het vullen met beschilderde borden moest men 
natuurlijk veel voorzichtiger zijn en het glazuur aan de bovenzijde niet beschadigen. Daarom 

werden die borden met enige tussenruimte gestapeld, o.a. met behulp van driehoekige 

proenen, schijfjes met drie pennetjes op een bepaalde hoogte. Ook gebruikte men 

ovenkokers met driehoekige gaatjes er in voor de tweede bakgang. In die gaatjes werden 

aardewerk staafjes gestoken, de bakpennen, waarop het eenmaal gebakken en van glazuur 

voorziene aardewerk geplaatst werd. De gevulde kokers zette men in de meest economische 
stapeling in de oven. 

 

Kolenbrander  

Maker van houtskool. Hout werd op een speciale manier gestapeld en bedekt met plaggen; 

het verbrandde, echter zonder toevoer van zuurstof. Dit smoren duurde zo’n drie weken, 
warna het nog enkele weken moest afkoelen. 

 

Kolfmaker (Kolvenmaker) 

1. Maker van kolfstokken voor het spelen van het Kolfspel. 

2. Maker van lades en kolven voor geweren en pistolen. 

 
Kompasmaker (Meester-Kompasmaker, Kompasmakersknecht) 

Maker en verkoper van kompassen voor de scheepvaart. 

 

Kooiophanger (Kooistuwer, Kooienstuwer) 

Matroos die de hangmatten moest ophangen of opbergen.  
 

Kookvrouw 

Vrouw die bij anderen gaat koken tegen betaling.  

 

Koolbrander 

Iemand die kool maakt uit houtskool en andere materialen, zoals kokosnootschillen, turf of 
schillen.  

 

Koollosser (Kolenlosser) 
Ook: Kooldrager, Kolendrager, Kolensjouwer 

Werkman die kolen uit schepen lost.  
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Koolman (Kolenman) 

1. Mijnwerker. 

2. Kolenbrander. 

3. Handelaar in kolen die bezorgt aan huis. 

 

Kooltjer 
Kleine akkerbouwer die zich toelegde op de teelt van met name kool. 

 

Koopman (Koopvrouw) 
Ook: Negotiant 

Handelaar.  
 

Koperblazer 

Muzikant die op een koperen instrument speelt, zoals een trompet. 

 

Koperdraaier 

Iemand die op een draaibank gegoten koperen voorwerpen afwerkt. 
 

Koperdrijver 

Iemand die vlakke koperen platen in reliëf drijft met behulp van hamertjes en ponsen in 

verschillende modellen. 

 
Koperdrukker 
Ook: Plaatdrukker 

Drukker die geëtste koperen platen afdrukt.  

 

Koperetser 
Ook: Kopergraveur 
Iemand die afbeeldingen snijdt of etst op koperen platen, om deze te laten afdrukken.  

 

Kopermeester 

Iemand die koper smelt. 

 
Kopermolenaar 

Iemand die in een kopermolen of koperpletterij werkt, waar koperen platen verwerkt werden 

tot bladkoper door het koper plat te hameren. 

 

Koperslager  
Ook: Kopersmid, Kopergieter, Busgieter, Koperwerker 
Ambachtsman die koperen voorwerpen vervaardigt en herstelt. 

 

Koppedraaier 

Maker van kaaskoppen. Kaaskoppen waren vormen die werden gebruikt in de kaasmakerij 

om wrongel tot kazen te persen en te vormen. 
 

Koppelaar (Koppelaarster) 
Ook: Makelaar 

1. Huwelijksmakelaar 

2. Iemand die tegen betaling een man met een prostituee ‘koppelt’, tussen meisje en 

klant onderhandeld. Koppelen werd gelijk gesteld met aanzetten tot prostitutie, en 
Koppelaars werden dan ook gestraft net als Hoerenwaarden en Hoerenmadammen. 

 

Koploper 
Ook: Schaalder 

Collectant in de kerk 

 
Kopster 

Vrouw die glazen kopjes gebruikte om bloed af te tappen. Er werd een kleine insnijding in de 

huid gemaakt met behulp van een klein mesje, -een vlijm,- of een Kopsnepper, een 



 46 

apparaatje waarmee in één keer 12 kleine sneetjes konden worden gemaakt. Hierover werd 

een verwarmd glaasje geplaatst; door de onderdruk die ontstond als het glaasje afkoelde 

werd bloed naar buiten gezogen. Koppen werd uit medische overwegingen gedaan, als een 

vorm van aderlaten. Het werd ook als cosmetische ingreep voor vrouwen gedaan, om er 

bleker uit te zien (een schoonheidsideaal in de 17e en 18e eeuw). Uit het afgetapte bloed kon 

de Kopster ook waarzeggen. Hierdoor werd het beroep al snel dubieus.  
 

Korendrager (Corendrager) 
Ook: Pijnder, Pijner, Pijniger 

Een sjouwer die zakken koren uit schepen laadt en naar pakhuizen brengt. 

 
Korenkoper  

Handelaar in granen. 

 

Korenmeter 
Ook: Graanmeter, Rogmeter 

Ambtenaar die de hoeveelheden koren moest meten en de kwaliteit van het koren moest 
controleren. Hij werd bijgestaan door een Korenzetter, die de korenmaat recht moest 

houden. Als het koren was goedgekeurd werd de afgemeten hoeveelheid door een 
Korenstorter of Korenophouder in zakken gedaan. 

 

Korfloper (Korfloopster) 

Vrouw of meid die langs de huizen gaat met witbrood en beschuiten. 
 

Korfmaker (Korfvlechter) 

Iemand die korven vlecht voor allerlei doeleinden, zoals aalkorven en kreeftenkorven voor 

het vangen en bewaren van vis en schaaldieren, bijenkorven, schanskorven voor 

vestingwerken, etc.  

 
Korstwerker  

Banketbakker van deeg voor korstgebak. 

 

Kossaard 
Ook: Pakdrager 
Kleine boer, met ten hoogste vier of vijf koeien en een paard, die een stuk land dat hij huurt 

of zelf bezit bewerkt. Kossaarden werden gelijkgesteld aan smokkelaars en als zodanig 

bestreden in de 18e eeuw. 

 

Kostschoolhouder 

Houder van een school waar de kinderen naast onderwijs ook voeding en onderdak kregen. 
Er waren verschillende kostscholen, zoals de Franse en Latijnse kostscholen.  

 

Kousmaker 
Ook: Kousenbreier, Kousenlapper, Kousverzoolder, Kousenverzoler 

Iemand die kousen maakt en eventueel ook repareert. Kousen konden worden gebreid, maar 
veelal werden ze genaaid. Ze bestonden uit een bovendeel (hauts de chausses) en een 

benedengedeelte (bas de chausses, de tegenwoordige kous). 

 

Kousenkoopman 
Ook: Kousenkoper, Kousenverkoper, Kousennering, Hooskoper 

Handelaar in kousen. 
 

Kraakschipper 

Schipper van een kraak, een klein schip met één mast voor de binnenvaart.  

 

Kralenmaker 
Vervaardiger van kralen van verschillende materialen als porselein, glas, hout, metaal, 

koraal, hars (barnsteen), been, enz. Kralenmakers kwamen oorspronkelijk uit Italië; zij 

vestigden zich o.m. in Amsterdam. Dankzij de ontdekkingsreizen was een groeiende behoefte 
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aan kralen ontstaan omdat kralen op grote schaal werden verhandeld met inheemse 

volkeren in Amerika en Afrika.  

 

Kramer (Kremer) 
Ook: Kleinkramer, Kleinkraamster, Leurkramer, Leurder 
Huis-aan-huisverkoper van kleine waren, zoals de Brillenkramer, Glazenkramer  en 
IJzerkramer. 

 

Krasser  

Iemand die wol of vlasvezels uitpluist tot een ronde band, het zgn. "lont"  

 

Krotenspitter 
Ook: Meedelver, Meekroter 

Krotenspitten oftewel meedelven was seizoenarbeid. In de herfst werden krotenspitters aan 

het werk gezet om de wortels van de twee- of driejarige meekrapplanten uit te graven. 

Meekrap diende als grondstof voor een rode verfstof. 

 

Kruier 
Iemand die vrachten vervoerd voor klanten, met behulp van een kruiwagen. 

 

Kruikenkoper 

Handel in allerlei kruiken. 

 
Kruitmaker,  
Ook: Kruitmolenaar 

De vervaardiger van buskruit. Het buskruit werd op kruitmolens gemalen, vermengd en 

gezeefd. Grondstoffen waren salpeter, houtskool en zwavel. In het begin vielen deze 

ingrediënten langzaamaan uit elkaar; door de ingrediënten nat te maken konden ze beter 

vermengd worden tot korrels, die niet uiteen vielen.  
 

Kruiwagenmaker 

Maker en verkoper van kruiwagens. 

 

Kuiper 
Ook: Beuker, Bodeker, Inlegger, Kummer 

Iemand die vaten of tonnen maakt  

 

Kwastenmaker 
Ook: Borstelmaker, Penselenmaker 

Maker van kwasten en penselen, voor allerlei verschillende doeleinden. Zo waren er kwasten 
voor de Huisschilders  en Grofschilders, en kwasten voor de scheepvaart, bv. Nettentaanders. 

Er ontstonden kwastenmakerijen, waar de medewerkers hun eigen taken hadden: 

 De Haarbereider: degene die de haren op lengte selecteert en bundelt. 

 De Menger: deze voegde meerdere soorten haren bij elkaar voor specifieke soorten 

kwasten en penselen, een zeer precies werk. 

 De Kwastenmaker: degene die de haren aan de steel zet. 

 De Afwerker: deze zorgde voor de eindbewerking.  

 

Kyskeman 

Beheerder van een zeewering van twee rijen palen of kistwerk. 
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L 
 
 

Laarzenstikker 

Maker van lederen laarzen. 

 

Lakbereider 
1. Maker van zegellak, waarmee brieven werden verzegeld. 
2. Maker van lakken voor hout en ijzer, te gebruiken door de Lakwerker of Verlakker. 

 

Lakenkoper 
Ook: Wantsnijder 

Kleine handelaar in stoffen. 
 

Lakensnijder  

Degene, die de stoffen op maat snijdt. 

 

Lakenverver 
Ook: Blauwverver, Roodverver 
Iemand die laken en andere stoffen kleurt. 

 

Lakenvolder (Lakenvoller) 
Ook: Scheerjaar  

Iemand die in de lakenmakerij de wollen stoffen in een bak met de voeten kneedt.  
 

Lakmoesmaker 

Vervaardiger van lakmoes, een poeder dat rood verkleurt bij een zuur, en blauw bij een base 

(de Lakmoesproef). Het werd gebruikt door schilders om de ondergrond te testen. Blauwe 

lakmoes was tevens een verfstof. 

 
Landmeter 
Iemand die het land in kaart brengt; in combinatie met het vak van Graveur of Etser kon 

men zelf kaarten maken en uitgeven.  

 

Lantaarnmaker 

Iemand die lantaarns maakt.  
 

Lantaarnopsteker 
Iemand die de straatverlichting aansteekt, al dan niet geholpen door een Lantaarnvuller of 

Lantaarnvulder die voor voldoende kaarsen in elke lantaarn zorgde. 

 

Ledezetter (Lidzetter) 
Dokter, gespecialiseerd in het zetten van gebroken ledematen. 

 

Leerkoper 

Handelaar in leer. 

 

Leerlooier (Leerbereider) 
Ook: Huddevetter, Huidenvetter, Lauwer, Louwer 

Iemand die dierenhuiden verwerkt tot leer. Vanwege de penetrante lucht die uit 

leerlooierijen opsteeg werden deze vaak buiten de stad geplaatst.  

 

Leersnijder 
Snijdt het leer met behulp van mallen. 
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Leertouwer 
Ook: Zeemtouwer, Touwer, Tauwer 

Iemand die huiden opmaakt om ze te verfraaien of om ze geschikt te maken voor bewerking.  

 

Leeskabinethouder 

Beheerder van een leeskabinet. Een leeskabinet was een kamer waar men de gelegenheid 
had boeken, tijdschriften en couranten te lezen. 

 

Leesmeester 

1. Meester die in het lezen onderwijst. 

2. Meester die in het openbaar les geeft. 
 

Leestemaker (Leestenmaker) 

De leestenmaker vervaardigt houten of metalen modellen van voeten waarover een 

schoenmaker een schoen vormt. 

 

Legatuurmaker (Legatuurwerker, Legatuurwever) 
Maker van legatuur, een stof die op brocaat of goudlaken leek. 

 

Legger (Leggerjongen) 

1. Degene die de haring recht op elkaar moest leggen. 

2. In de handpapiermakerij werden na het scheppen de vellen vochtig papier tussen 
lappen vilt gelegd. Als de stapel voldoende hoog was werd deze in een pers onder 

druk gebracht om zo veel mogelijk vocht te verwijderen. Na het persen werden de 

vellen uit de vilten gehaald en zonder tussenlagen op elkaar gestapeld. Dit werd 

vooral door jonge jongens gedaan. 

 

Leggermaker 
Leggers zijn laagjes papier en karton van verschillende samenstelling; ze werden gebruikt in 

de hoogdruk om te zorgen dat de gehele drukvorm egaal het papier bedrukte. De legger plus 

het te bedrukken papier moesten samen een bepaalde dikte hebben, waarbij de legger niet 

te zacht mocht zijn, zodat de drukvorm niet te diepe moeten in het te bedrukken papier 

veroorzaakte. Eventueel waren via de legger ook aanpassingen aan de drukvorm mogelijk. In 
een kleine drukkerij vervaardigde de drukker zelf zijn leggers, maar in grotere bedrijven 

zorgde een leggermaker voor de goede leggers. 

 

Leidekker 

Vroeger werden met name bij voorname gebouwen (bijv. kerken, kloosters) leien en 

leipannen als dakbedekking gebruikt die door de leidekker werden aangebracht. 
 

Lemmetmaker 

Vervaardiger van lemmets, pitten voor kaarsen en lampen. 

 

Lettergieter  
Ook: Lettersnijder, Stempelsnijder, Letterschaver 

Maker of gieter van drukletters van ijzer, brons of koper. 

 

Lettertekenaar 

Iemand die lettertypen ontwerpt voor lettergieterijen.  

 
Lichter 

1. Ook: Ploeger, Zodensnijder. Werkman die de zoden of bovenaarde tot op een gewenste 

hoogte afstak bij de aanleg van dijken en wegen. 

2. Medewerker in een steenbakkerij. 

3. Lichter van schepen, iemand die de vracht uit schepen laadt. 

 
Lichterman (Lichterschipper) 

Schipper op een Lichter, een klein schip dat wordt gebruikt om goederen uit grotere schepen 

te lossen.  



 50 

Lichtopzichter (Lichtwachter) 

Iemand die zorgdraagt voor de lichtbakens en lichtschepen in havens.  

 

Lijmmaker 
Ook: Lijnsieder, Lijmkoker, Lijmwerker 

Maker van lijm.  
 

Lijnbaander (Lijnbaner) 
Ook: Lijndraaier, Lijnslager, Touwslager 

1. Vervaardiger van touw op een lijnbaan. 

2. Exploitant van een lijnbaan. 
 

Lijnenmaker 

Maker van lijnen, koorden. 

 

Lijnentrekker 

1. Scheepsjager. 
2. Hulp van een Rooimeester, die met behulp van een lijn de grenzen tussen de erven en 

percelen moest bepalen.  

 

Lijnschieter 

Degene die de touwen voor de harpoenen verzorgt bij de walvisvaart. 

 
Lijnwaadspinner 

Iemand die het vlas tot linnen garen spint.  

 

Lijstenmaker 
Maker van lijsten voor schilderijen; de Lijstenvergulder versierde de lijsten door ze te 

bedekken met goudverf of bladgoud. 
 

Likeurstoker 
Ook: Likeurmaker, Likeurverkoper 

Maker en verkoper van allerlei likeuren. 

 
Linnenbleker 
Ook: Lijnwaadbleker 

Iemand die linnengoed bleekt op een bleekveld. Linnen hemden en andere kledingstukken 

waren niet geheel wit, maar konden dit wel worden door ze in de zon te bleken te leggen, 

nadat ze gewassen waren.  

 
Linnenkoopster 
Ook: Lijnwaadkoper, Linnenreder 
Handelaar in linnen. De gekochte hoeveelheid linnen werd door de Linnensnijder 
(Lijnwaadsnijder) op maat gesneden en door de Linnenpakker (Lijnwaadpakker) verpakt. 

 

Linnennaaister  
Ook: Naaister, Lijnwaadnaaister 

Naaister van allerlei linnengoed, van linnen en van andere stoffen. 

 

Linnenwever 
Ook: Lijnwaadwever  

Wever van textielstoffen, met name allerlei soorten linnen, van grof linnen tot damast. 
 

Lindewaeryester 

Vrouw die een linnenwinkel hield. 

 

Lintkramer 
(Klein)handelaar in linten. 
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Lintmaker, (Lintwerker) 

Het weven van linten, band, galon en boordsel geschiedde o.a. met behulp van lintmolens. 

In kleine werkplaatsen werd gebruik gemaakt van het lintmakersgetouw of de schuifstoel. 

Daarnaast kende men het handgetouw, weefgetouwen met snel-schietspoelen en de lint- of 

bandmolen. 

 
Lintmolenmaker 

Vervaardiger van lintmolens, gebruikt voor het weven van linten. 

 

Lintopmaakster 

Zij maakte de geweven linten op. 
 

Lintverver 

De lintverver gaf de linten, voor zover deze niet uit gekleurde garens geweven waren, zo 

nodig de gewenste kleur. 

 

Lombard (Lombardier) 
1. Ook: Belener, Lommerdbaas, Lommerdhouder. Beheerder van een ‘lommerd’, een 

venduhuis of pandjeshuis waar men eigendommen kan belenen. 

2. Geldhandelaren, bankiers. 

3. Geldwisselaars. 

 

Lompenscheider 
Ook: Lompenlezer, Lompensorteerder 

De gebruikelijke grondstof voor het vervaardigen van papier bestond uit min of meer 

versleten geweven stoffen, waarbij door het gebruik de samenhang van de fijnste vezeltjes in 

de draden van het spinsel meer verbroken is. De voorkeur ging uit naar linnen lompen, 

welke het fijnste, gladste, dichtste en stevigste papier leverde. Daarnaast werden katoenen 
lompen verwerkt, die een sponzig, week, ijl papier opleverden. De lompenlezer of sorteerder 

moest verschillende zaken in het oog houden, o.a. de meer of mindere mate van 

versletenheid en de kleur. Naast het sorteren van de lompen moesten ook de 

ongerechtigheden, zoals knopen, worden verwijderd. 

 

Lompenscheurder 
Deze scheurde de lompen met de vrije hand tot kleine stukken van drie tot vijf vierkante 

centimeter door middel van een staand op de werktafel bevestigd zeisvormig mes. 

 

Loodgieter 
Soms in combinatie met Leidekkers of Schaliedekker. Vroeger maakte de loodgieter zelf 

soldeer, dat deels uit lood bestond. Zij veroorzaakten vroeger nogal eens brand. Zij 
vervaardigden o.a. trotseer- of dakloodjes, veelal gegoten in de vorm van een wapenschild. 

Het eigenlijke loodgieten vond in speciale bedrijven plaats, waar het lood in bladen en 

andere manieren te dienste van het loodgietershandwerk werd vervaardigd. 

 

Loodklopper (Loodslager) 
Op een harde steen (liassteen), het loodgietersaambeeld, werd het lood plat geslagen. 

 

Loodsman (Loods) 

De man die een schip de weg wijst in moeilijk bevaarbaar water.  

 

Loodsmelter 
Iemand die lood smelt en verwerkt tot verhandelbare stukken om te verkopen aan 
Loodgieters en Loodwerkers. 

 

Loodwerker 

Iemand die van lood gebruiksvoorwerpen maakt. 
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Loodwitmaalder (Loodwitmaker, Loodwitwerker) 

De witmolens leverden grondstoffen voor de aardewerk- en verfindustrie. Een speciale 

witmolen was de loodwitmolen. Het loodwit is een witte verfstof. Loodwitmolenaars rolden 

dunne repen lood op en deze werden in een zogenaamde oxydeerpot geplaatst. Deze pot 

werd gevuld met verdund zuur, meestal azijnzuur of salpeterzuur. Na vijf tot acht weken 

was het lood door inwerking van het zuur overgegaan tot loodwit. Dit materiaal werd gezeefd 
en gemengd met water. De aldus verkregen brij werd gedroogd en als loodwit verkocht. 

Loodwitmolens stonden vaak aan het water om de aan- en afvoer van stoffen te 

vergemakkelijken. 

 

Loopsmid (Lopensmid) 
Maker van geweerlopen. 

 

Loper (Loopjongen, Voetloper) 

Een bode te voet. 

 

Lulleman 
Ook: Pompier, Spuitgast 

Brandweerman. De ‘Lul’ is het mondstuk van de brandslang. 

 

 

 

 

Landarbeider en zijn gezin, omstreeks 1809; prent van Pyne. 
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M 
 
 

Maaksman (Makeman, Meeksman) 
Ook: Degensman, Vrijerdrager, Maakkoop, Makelaar 

Een huwelijksmakelaar of bemiddelaar. 

 
Mahoniewerker 

Meubelmaker die meubels maakt van mahoniehout; werd ook gebruikt als fineer. 

 

Makelaar (Makelaarse, Makelerse) 

Iemand die bemiddelt bij aankopen van verschillende zaken, zoals vastgoed, graan, textiel, 

obligaties, aandelen, etc. Een makelaar diende in het bezit te zijn van een ‘stokje’ of 
batonnet, een staf van ebbenhout, met zilver beslagen, dat zij als teken van hun ambt 

moesten kunnen tonen als bewijs van bekwaamheid. 

 

Mandenmaker (Mandenverkoopster) 
Ook: Korfmaker, Toppenwever 
Maker en verkoper van rieten-, pitrieten- en tenen manden.  

 

Mangelvrouw  

Zij bediende de mangel waarmee water na het wassen uit de kleding werd gewrongen. 

 

Mantemaker 
Maker van mantels, overjassen en capes. 

 

Mantelverhuurder  

Verhuurder van rouwmantels en huiken. 

 
Marketentster 

In eerste instantie een handelaar in 

levensmiddelen. Later specifiek een man of 

vrouw, die etenswaren en allerhande waren 

aanbiedt aan soldaten. Dit werd gedurende 

de 18e eeuw een officiële term voor vrouwen 
die drank en eten verkochten binnen de 

militaire eenheid waartoe ze behoorden; de 

vrouwen binnen een compagnie moesten 

getrouwd zijn met een sergeant of korporaal. 

Ten teken dat ze aan een eenheid waren 

gelieerd kregen ze een 
marketentsterspenning. In de Napoleontische 

Tijd waren ze veelal herkenbaar aan een 

houten tonnetje waarin ze drank vervoerden. 

Pas vanaf het midden van de 19e eeuw kregen 

marketentsters een eigen uniform. 
 

Marskramer 
Ook: Kiepenkerel 

Verkoper die met de ‘mars’ of ‘kiepe’ (een 

soort draagmand) op zijn rug bij zijn 

potentiële klanten langs ging.  
 

 
Marketentster en Grenadier van de Keizerlijke 

Garde; prent van Martinet, 1812 
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Mastenmaker 

Maker van masten en andere onderdelen voor schepen. 

 

Matres (Schoolmatres) 

Onderwijzeres, ook houdster van een school voor kleine kinderen, de latere bewaarschool. 
Een voorbeld is de Naai-matres,waar jonge meisjes lessen in handwerken kregen. 

 

Mattenmaker (Mattenbreier) 

Maker van veelal rieten matten. 

 

Meedelver 

Een veldwerker die meewortels opgraaft. Van meewortels wordt de kleurstof Meekrap 
gemaakt. 

 

Meekrapteler 
Ook: Kiemzetter 

Het planten van Meekrap gebeurde door stukken van de wortels van bestaande 
Meekrapplanten af te scheuren en in kiemen uit te zetten.  

 

Melkmeid (Melkmeisje) 
Ook: Melkslijter, Melkventer, Melkverkoper 

Verkoopster van melk. Zij ging naar de markt met een juk met twee grote emmers melk, en 

een set maatkannen om de gewenste hoeveelheid melk af te meten. Als de boer zelf rondging 
om melk te verkopen werd hij Melkman Melkboer genoemd. 

 

Messenmaker (Meshegtenmaker) 

Vervaardiger van messen. Oorspronkelijk waren de zwaard- en degensmeden degenen die 

ook messen maakten, maar in de loop der tijd splitsten de messenmakers zich af. Voor het 

productieproces ging men uit van het zachte ijzer, dat verhit, op het aambeeld geleidelijk in 
de goede vorm werd geslagen en gehard door het in koud water, bloed, talk of urine te 

dompelen. De hecht (ook wel heft) bestond als regel uit hout of been. 

 

Messenslijper 
Ook: Scharensliep 
Tot in het derde kwart van de twintigste eeuw was de Messen- en Scharensliep, die met zijn 

kar van huis tot huis trok, een vertrouwd beeld. Hij sleep op een natte zandsteen, die hij 

met de voet draaiend hield, messen en scharen. In de winter sleep hij ook schaatsen. 

 

Meter 

Algemene benaming voor een ambtenaar die is aangesteld om van een product de kwaliteit 
en hoeveelheid te controleren, bv. Graanmeter, Kolenmeter, Lakenmeter, Linnenmeter, etc. 

 

Meterstokkenmaker 

Vervaardiger van maatstokken. 

 

Metselaar 
Ook: Maetsman 

Iemand die muren maakt van (bak)stenen, door deze met mortel aan elkaar te metselen. 

 

Meubelmaker 
Ook: Ebenist  
Vervaardiger van diverse meubels. Veel meubelmakers specialiseerden zich in bv. 
Stoelenmakers of Kastenmakers.  

 

Min  
Ook: Minnemoer, Zoogmin 

Vrouwen die het kind van een ander aan de borst hadden, uiteraard tegen betaling. 
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Mijnwerker 
Ook: Hauwer, Koolhouwer 

Iemand die in een ondergrondse gang steenkool of metalen opgraaft.  

 

Modderman 

De modderman was werkzaam op een moddermolen, een varende baggerinstallatie. De 
emmers waarmee gebaggerd werd, werden eerst voortbewogen door mannen die in 

tredmolens liepen. Later werden zij door paardenkracht vervangen. 

 

Molenaar,  
Ook: Molder, Mulder, Meelker 
Iemand die een molen bedient. 

 

Molenmaker 

Bouwer en reparateur van molens. 

 

Molenmeester 
Ook: Polderman, Waarsman 

Iemand die het beheer heeft over de molens in een gebied namens het Hoogheemraadschap. 

 

Mollenvanger (Mollendelver) 

In de regel een bijverdienste. De mollenvanger plaatste in de door mollen gegraven gangen 
klemmen, waarin de mol zich vastliep. De gevangen mollen werden gevild en de velletjes 

werden opgespannen, gedroogd en aan opkopers verkocht. Winterjassen gevoerd met 

mollenbont werden tot na de Tweede Wereldoorlog nog gedragen. 

 

Momber 

Soort voogd die een vrouw moest bijstaan en officiële stukken voor haar moest tekenen. 
 

Mosselman (Mosselkoopman, Mosselvisser)  

Iemand die mosselen vangt en verkoopt. 

 

Muntmeester 
Degene die de leiding had over een munthuis. In wezen een particuliere ondernemer, die van 

de muntheer het recht ontving munten te slaan, uiteraard tegen betaling. Zijn voornaamste 

technische medewerkers waren de stempelsnijder en de essayeur, die belast was met het 

controleren van de fijnheid van de grondstof en van de afgeleverde munten. De eindcontrole 

vond plaats door de wardijn, die in beginsel geheel onafhankelijk was van de muntmeester. 

 
Muntgewichtmaker 

Elke munt had een specifiek gewicht. Een koopman had altijd een muntgewichtdoosje bij 

zich, waarin muntgewichtjes in de vorm van vierkante koperen blokjes en een weegschaaltje 

zaten. Als hij het niet vertrouwde kon hij de munten wegen.  

 
Mutsenwerker 

Maker van linnen mutsen voor vrouwen. 

 

Muzikant 
Ook: Speelman, Spilspeler 

Bespeler van een instrument. Muzikanten werden vaak gehuurd om te spelen op kermissen, 
feesten en bals. 

http://www.margret.nl/beroepen.html#muntheer
http://www.margret.nl/beroepen.html#essayeur
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Naaikussenmaker 

Maker van naaikussens. Deze werden 

gebruikt om naaigoed op te spelden. 

 
Naai-matres (Naaimoeder) 

Onderwijzeres in naai- en handwerk aan 

jonge meisjes, vanuit een eigen winkel, of in 

een Weeshuis of Spinhuis. Ze had 

particuliere leerlingen, maar ook meisjes die 

haar door de diaconie gezonden werden.  
 

Naaister 

Eenvoudige kleermaakster die kleding 

maakt en repareert. Een naaister van 
duurdere kleding wordt Modinette genoemd. 

 
Naaldenkoopman (Naaldenkramer) 

Koopman c.q. kramer in allerhande soorten 

naalden. 

 

Naaldenmaker 
Maker van naalden. Een specialisme was de 

stalen zeilnaaldenmakerij. 

 

Naber 

Borenmaker. 

 
 

 
Een jong meisje meldt zich met haar handwerk-

benodigheden en een stoel bij de Naai-matres. 

 

 

Nachtblazer (Nachtbleser) 
Ook: Nachttrompetter, Nachthoornblazer, Nachtwaker 

Een nachtwaker die met zijn trompet of hoorn alarm kan slaan. 
 

Nachtwerker 
Ook: Pappenheimer, Putleeger, Put(te)ruimer, Stilleveger 

Iemand die secreten (toiletten) leegt, een werk dat veelal ‘s nachts werd gedaan. 

 

Nagelsmid 
Ook: Spijkersmid 

Iemand die spijkers en nagels smeed. 

 

Nappendraaier 

Draaier van houten drinknappen en schalen. 
 

Nestelmaker (Nastelingmaker)  

Vervaardigers van nestels. Een nestel is een koord, veter, riem of rijgsnoer waarvan het 

einde gesloten wordt door een malie, een klein kapje (o.a. van koper) zodat het gemakkelijk 

door een opening kon worden gehaald. Er waren zeer eenvoudige nestels, maar ook 

gecompliceerde, bijv. op uniformen en livreien. 



 57 

Nettenboetster (Nettenbreier, Nettenmaker) 

In de visserij op de binnenwateren zorgden de vissers veelal zelf voor de aanmaak en het 

onderhoud van hun netten. De wintermaanden en de zomeravonden werden daaraan 

besteed. Werden de vissers te oud voor hun gewone werk, dan was hun vaardigheid in het 

nettenbreien nog het enige middel om wat bij te verdienen. Het repareren van netten, het 

boeten, was vooral werk voor vrouwen en meisjes.  
 

Nettentaander 

Verver van netten met taan, afkomstig van de taanboom. 

 

Noodslachter 
Slachter van dieren die door een ongeval ernstig zijn getroffen of gedood of die door ziekte in 

onmiddellijk dreigend levensgevaar verkeerden. 

 

Notaris  
Ook: Bondschrijver 

Benaming van een ambtenaar wiens praktijk behoorde tot het geestelijke rechtsgebied. Later 
ook ambtschrijvers wier akten bijzondere kracht hadden, door het wereldlijk gezag 

aangesteld. 

 

 

 

 

Nachtwaker, 1775 
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Oculist (Ogenmeester) 
De 'ogendokter' behandelde onder meer staar. Zie ook Dokter. 

 

Oliebakker 

Iemand die in olie koekjes of wafels e.d. bakt of frituurt. 
 

Oliemolenaar (Olieslager) 

Bereider van olie. In de oliemolens werd met behulp van zware stampers olie uit 

oliehoudende zaden (zoals kool- hennep- en lijnzaad) geperst. De gewonnen olie diende 

onder andere voor verlichting, de consumptie en de fabricage van verf. Van de overblijfselen 
werden veekoeken gemaakt. 

 

Olieman 

Verkoper van oliën. 

 

Omloper (Omlooper) 
Venter, onder andere met kooien en muizenvallen.  

Iemand die werkzaam was in een sajetfabriek. 

 

Omroeper (Omroepster) 
Ook: Roeper 
De dorps- of stadsomroeper was door de overheid aangesteld om belangrijke mededelingen 

in het openbaar op straat om te roepen. Omroepers hadden vaak daarnaast nog een ander 

beroep.  

 

Onderkoopman 

Rang bij de V.O.C. 
 

Onderman 

1. Een functionaris bij de gilden. 
2. Tweede werknemer in de meekrapstoof. Hij behoorde met een Droger (de 

bedrijfsleider), de Stamper en de Drijver, - samen wel “de gewrochten” genoemd, - tot 

de vaste krachten in de meestoof. Men begon als Opdoener (een losse arbeider), werd 

dan Onderman, vervolgens kon men Eerste Medewerker, dan Stamper en uiteindelijk 
Droger worden. 

 

Ophaalder (Ophaler) 
Ook: Vuilnisraper 

Vuilnisman. 

 
Opperman (Upperman) 

1. De werkman die voor de metselaar de materialen aandraagt.  
2. Handlanger van de Dakdekker. 

 

Opperknecht 

1. Meesterknecht, eerste knecht op een boerderij. 
2. Eerste knecht bij een Metselaar. 

 

Opperkoopman 

Rang bij de V.O.C. 

 

Orgelbouwer 
Bouwer van orgels voor kerken. 
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Orgelpijpenmaker 

Iemand die met de hand van koper, zink of tin pijporgels maakt.  

 

Ornamentenmaker 

1. Vervaardiger van ornamenten. 
2. Iemand die decoratieve versieringen aanbrengt, o.m. Schilders en Beeldhouwers. 

 

Ossenkoopman (Ossenkramer) 

Handelaar in ossen. 

 

Oudkleerkoper (Oude-klederenkoper) 
Ook: Oudskleer, Kleerkoper, Kleerenjood, Uitdrager 
Koopman in oude kleren, iemand die oude kleding herstelt en verkoopt. In veel steden een 

beroep dat door Joden werd uitgeoefend.  

 

Ovengast  

Werknemer in de steenfabriek  
 

Overman  

Leider van een gilde. 

 

Overziender 

Controleur van rekeningen. 
 

 

 

 

Orgeldraaier en Muzikante, met Poppenkast, 1807; prent van Langendijk 
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Paalmeester,  
Ook: Boommeester 

1. In Holland: de persoon die gerechtigd was het paalgeld van de schepen te innen. 
2. In Brabant: Erfafscheider, ambtenaar die belast was met het vaststellen van de 

grenzen tussen eigendommen. 
3. Opzichter over het paalwerk. 

 

Paardenknecht  

Verzorger van paarden.  

 
Pakker 

1. Degene die op een papiermolen de verse vellen aanpakte. Op de vroegere 
papiermolens vond men twee pakkers: de Boven- en Onderpakker.  

2. Werkzaam in een pakkerij, klanderij of glanzerij (textielbehandeling).  
3. Ook: Ballenbinder. Inpakker van koopmansgoederen. 

 

Pakloper 
Ook: Manufacturier 

Iemand die met een pak textiel van deur tot deur ventte. 

 

Palfrenier 

1. Gerechtelijke beslaglegger, pandnemer. 
2. Iemand die achterop een koets stond, hulpkoetsier. 

3. Stalknecht of paardenknecht. 

 

Panbakker (Pannenbakker) 
Ook: Pannenmaker, Panwerker 

Arbeider op een steenfabriek waar dakpannen worden gemaakt. Andere beroepen in een 
dergelijke fabriek waren de Panafsnijder (Pansnijder), Pannendrager, Panovenbaas, 

Panvormer en Panzetter. 

 

Pander  
1. Ook: Pandmeester. Degene die het beheer had over een pand- of verkooplokaal. 

2. Ook: Pandnemer. Gerechtelijk beslaglegger. 

 
Panneman (Pannemeester)  
Ook: Zoutzieder 

Eigenaar van de zoutziederij. 

 

Pannenknecht 

Iemand die in en Suikerraffinaderij werkt; hij zorgt voor de ziedpannen en maakt het suiker 
schoon.   

 

Pannensmid 

Maker van onder meer koperen pannen.  

 
Pannenstrijker (Pannenzetter) 

Metselaar die mortel tussen de dakpannen strijkt; het gereedschap dat hij gebruikt is ook 

pannenstrijker genaamd. 

 

Pannepopper 

Iemand die daken waterdicht maakt door het instoppen van bosjes stro, de zgn. 
pannepoppen of pannedokken. 
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Panwerker 

1. Maker van dakpannen. 

2. Medewerker in een Zoutziederij. 

 

Papiermaker 
Ook: Vellemaker 
Iemand die papier maakt, veelal van vodden. 

 

Papper 

Iemand die werkt in de wasserij; wast en strijkt linnengoed en kleding. 

 
Parelboorder  
Ook: Parelgater, Peerlegater 

Iemand die gaatjes in parels boort, zodat er parelkettingen van geregen kunnen worden. 

 

Parelzetter 

Deze zet parels in gouden of zilveren sieraden. 
 

Parlevinker 
Ook: Kadraaier Kaaidraaier.Royleboyter, Royschipper, Ruilebuiter 

Een schipper die allerlei nering verhandelt vanuit zijn scheepje. Op 19 november 2009 ging 

de laatste Parlevinker in Nederland uit de vaart. 

 
Passementsmaker (Passementswerker) 
Ook: Boordselwever 

Maker van galon, hetzij goud- en zilvergalon of zijde- of katoengalon.  

 

Pasteibakker 
Bakker van pasteien en pasteibrood, soms ook van gebak en koekjes. Pasteien waren een 

soort hartige taarten waarin veel vlees werd verwerkt. 

 

Pastelleur 

Maker van suikerwerk. 

 
Pauker 

Paukenspeler, paukenist. 

 

Peerdeberijder 

Paardendresseur, pikeur. 
 

Peerder 

Controleur te paard van belastingontvangers. 

 

Peerdsier 

Roskammer van paarden.  
 

Pegelaar 
Ook: Stadsijker, Wijnroeier 

Functionaris die de hoeveelheden wijn in de vaten controleert om de accijnzen vast te 

stellen.  
 

Peilmolenaar 

Molenaar die een peilmolen bedient. De peilmolenaar bewaakt de stand van het 

boezemwater en geeft de andere molenaars door (seinen) met het malen te beginnen of er 

mee op te houden. 

 
Pellewever (Pelwever) 

Wever van pellen oftewel pellendoek (tafellakens, servetten, handdwalen en handdoeken). 
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Pennebereider (Pennenbereider, Pennenbereidersknecht) 

De pennenbereider en zijn pennenbereidersknecht maakten uit de schachten of slagveren 

van bepaalde vogels penneschachten, die geschikt waren om er schrijfpennen van te maken. 

Men gebruikte over het algemeen schachten of slagveren ganzen, maar ook van andere 

soorten vogels, zoals struisvogels, kalkoenen, eenden, raven en zwanen. 

 
Pensionaris 

Stadsadvocaat, raadsman van het stedelijk bestuur. 

 

Pensman (Pensverkoper, Pensvrouw, Penswijf) 
Ook: Beulingwijf.  

1. Iemand die pens, al dan niet gevuld, toebereidt en verkoopt. 

2. Iemand die afval van slachtdieren kookt t.b.v. varkensvoer. 

 

Peperkoekbakker (Peperkoekverkoper, Peperkoekverkoopster) 

Bakker en verkoper van peperkoeken. Deze waren bereid uit meel, honing, suiker of stroop 

waardoor peper werd gedaan. 
 

Perenverkoper 

Verkoper van warme stoofperen in de winter. 

 

Perforeerder 
Werkzaam in een boekbinderij. 

 

Perkamentmaker 

Vervaardiger van perkament. Perkament werd vervaardigd uit ongelooide, met kalfsmelk 

behandelde lams-, schapen-, kalfs-, ezels- of geitenhuiden, welke aan beide zijden 

afgeschaafd en gepolijst waren met o.a. puimsteen. 
 

Perkwagter 

Bewaker van het looiersperk met de huiden. 

 

Persdoekreinigster 
Persdoek was een geweven stof vervaardigd uit sterke jute of wollen grondstof, die gebruikt 

werd bij de olieslagerij, beetwortelsuikerfabrieken en andere industrieën. Na gebruikt 

werden deze doeken op gezette tijden gereinigd door de Persdoekreinigster. 

 

Persenmaker 

Vervaardiger van persen. 
 

Pestmeester 

De pestmeester werd belast met het bezoeken van degenen die ziek waren van de pest of een 

besmettelijke ziekte hadden en in het gasthuis of het pesthuis lagen en hen te assisteren. 

 
Pettenmaker (Pettenmaakster) 
Ook: Pettenknipper 

Maker van petten (hoofddeksel), iets dat eerst door Hoedenmakers  werd gedaan maar later 

een specialisme werd. 

 

Peulder 
1. Iemand die peulvruchten zoals erwten en bonen dopt en schoonmaakt. 

2. Iemand die bij het dorsen de boekweit of het koolzaad peult, door met een hark (de 

‘rijf’) het zaad en de stekken van stro en peulen tegen een plank (de ‘peulbard’) te 

trekken. De wind neemt het afval mee, zodat het zaad gezuiverd wordt. 

 

Peurder 
Palingvisser, vist op paling met behulp van een touw (de ‘peurtros’) met een stukje lood (het 

‘peurlood’), of met behulp van een elger, een soort lange vork. 
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Peueraar 

Kleine visser die in grachten in de stad vis ving, meestal als bijverdienste. 

 

Pijenwerker 

Iemand die van pij, een zware stof, mantels maakt. 

 
Pijpebakker (Piepebakker) 

Bakker van kalken tabakspijpen  

 

Pijpenbrander (Pijpenuitbrander) 

Vernieuwer van kalkpijpen door deze uit te branden om ze weer wit te maken.  
 

Pijpendraaier 

Iemand die stenen tabakspijpen rolt of draait. 

 

Pijpenmaker 

1. Bakker van kalken tabakspijpen. 
2. Ook: Pijpensteller. Maker van orgelpijpen. De orgelpijpen werden met de hand 

gemaakt uit platen van een tin/lood alliage. Deze platen werden gegoten op een 

houten lattentafel die met linnen was bespannen. Daarna werden ze op dikte 

geschaafd. Nadat de pijpenmaker het corpus en de voet van elke pijp van een register 

had uitgesneden, werden de onderdelen gevormd en gesoldeerd. Na het ronderen 

waren de onderdelen eerst zuiver rond en werd de zogenaamde kern op de voet 
gesoldeerd. Tenslotte werden voet en corpus aaneen gesoldeerd en werden de 

zijbaarden aabgezet. Voor de tongwerken werden kelen geslagen en gevlakt. De 

tongen werden uit speciaal messingplaat gesneden. De nog niet sprekende pijpen 
werden door de Intonateur op de intonatielade (een open orgel) geplaatst, waar hij 

volgens zijn ervaring een eerste klank in de pijpen aanbracht. Tenslotte werd de pijp 

op lengte gemaakt (het stemmen).  
 

Pijper 

Fluitist in een muziekkorps  

 

Pikster 
Ook: Bonenpikster, Koffiepikster 

Sorteerster van (koffie)bonen. 

 

Pillendraaien (Pillenmaker, Pillenroller) 

Degene die in de apotheek de pillen vervaardigde. 

 
Pinker 

Een schipper op een pink. 

 

Pinsor 

Knecht in een stampkot (olieslagerij) of meestoof. 
 

Pisbeziener (Piskijker) 

Aan de hand van het onderzoek van urine werden diagnoses betreffende iemands kwaal 

gesteld. Dit gebeurde zowel door de toenmalige artsen als door kwakzalvers. Het flesje met 

urine werd o.a. gebruikt bij zwangerschapstests. Maar die methode was medio de 

zeventiende eeuw al achterhaald. Het piskijken gold derhalve later als teken van 
kwakzalverij. Als scheldwoord bekend als Zeiksnor (iemand die aan urine ruikt).  

 

Piskruier 

Werkzaam bij de lakenindustrie voor het vervoeren van urine ten behoeve van het vollen. 

 
Pistoolmaker 

Aanvankelijk werden vuurwapens in hun geheel grotendeels in thuiswerk met de hand 
vervaardigd door de Geweermakers. Naarmate het aantal benodigde wapens groeide en qua 
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constructie gecompliceerder werden, gingen de gevestigde Geweermakers er meer en meer 

toe over werk uit te besteden, vooral als het grotere militaire orders betrof. Naast de 
Geweermaker werkten aan de totstandkoming van een vuurwapen mee: Slotenmakers, 

Loopsmeden, Lademakers, Kopergieters en Zilversmeden.  

 

Plaatdrukker 
Ook: Impressor 

Drukker van gegraveerde of geëtste koperen platen. De drukklare plaat met inkt werd op een 

harde ondergrond gelegd, daarop het iets vochtig gemaakte te bedrukken papier en daarop 

een stuk vilt. Het geheel werd dan tussen rollen onder grote druk door de pers gedraaid. De 

afdruk werd dan te drogen gehangen, waarna aan het drukken van de volgende afdruk kon 

worden begonnen.  
 

Plaatslijper 

Het geschikt maken van deze zinken platen om de gevoelige laag er op aan te kunnen 

brengen was de taak van de plaatslijper. Deze platen moest men zelf prepareren. De 

plaatslijper sleep nieuwe of gebruikte zinkplaten machinaal, maakte ze ruw (het greinen) en 

maakte ze vervolgens vetvrij met zuur. 
 

Plateelbakker 
Ook: Betielbakker, Petielbakker, Faiencebakker, Glazuurbakker, Majolicabakker, Tegelbakker, 
Estrikbakker 

Vervaardiger van fijn aardewerk, zoals platelen (platte schotels of schalen) van geglazuurd 
aardewerk. 

 

 

 

Plateelbakkerij, illustratie uit de Encyclopedie van Diderot, 1762 - 1777 

 

 

Plateelschilder 

Zij markeerden op schotels eerst de rode banden met een profileerwiel. Omdat 
massaproductie nodig was werden decoraties zelden uit de vrije hand getekend. Men volgde 

een patroon dat via een pons werd aangebracht. Om een pons te maken werd eerst een 

tekening gemaakt op papier of karton, dat langs de belangrijkste lijnen werd doorgeprikt. 

Daarna werd dat geperforeerde papier (de pons dus) steeds weer opnieuw op elk te 

beschilderen voorwerp gelegd. Met een spons of poederzakje werd houtskoolpoeder door de 



 65 

gaatjes overgebracht op het voorwerp. Daarna konden de schilders met hun penseel die 

stippellijnen volgen. In de oven bleef er door de hoge temperatuur niets over van het 

houtskool. 

 

Platstrijkster 

Vrouw, werkzaam in een wasserij, die het gewone platte goed streek. 
 

Platwerker 

1. Iemand die in een aardewerkfabriek plat werk als schotels en borden maakte. 

2. Bandwever. 

 
Pleisteraar (Pleistergieter) 

1. Iemand die figuren in gips giet. 

2. Maker van vormen voor voorwerpen die niet gegoten konden worden.  
3. Ook: Witkalker. Stukadoor. 

 

Plesser (Pletser) 
1. Degene die in een pletterij een pletmolen bedient. In een plet- of drukmolen werd 

metaal als zilver en goud geplet of buskruit gemalen.  

2. Iemand die ingewanden van dieren verwijderd. 

 

Plooister 

Een vrouw die genaaide en/of gestreken plooien in kledingstukken als kragen en mutsen of 
gordijnen aanbracht. 

 

Ploter (Plooter) 
Ook: Vagteploter, Velleploter, Vellenploter 
Ploters, Plotersbazen, Plotergasten en Ploterknechten waren werkzaam in de ploterij, waar 

men de huiden van geslachte schapen van de vacht ontdeed.  
 

Pluggemaker 

Vervaardiger van allerlei houten pluggen  

 

Pluimasier (Plumassier) 
Ook: Vederman 

Vervaardiger en verkoper van pluimage: versiering van veren voor o.a. hoeden en helmen. 

 

Pluimgraaf 

Oorspronkelijk een hoge ambtelijke functie: degene die het toezicht hield op het gevogelte 

van een vorst of ander hooggeplaatst persoon. Later werd de term ook gebruikt voor minder 
voorname oppassers van het gevogelte op een buitenplaats. 

 

Pluimenmaker 

Vervaardiger van allerlei producten van vogelveren. 

 
Poestertreder (Puistertreder) 

Orgeltrapper. Benaming van degene die tijdens het bespelen van het orgel door de organist 

de blaasbalgen, die voor de noodzakelijke luchtvoorziening zorgden, aantrapte. 

 

Pokmeester (Pokkenmeester) 

Veelal kwakzalver die zich bezighield met de behandeling van geslachtsziekten. 
 

Polderwerker 

Grondwerker, werkzaam bij de aanleg en het onderhoud van dijken en polders. 

 

Polsdrager 
Helper van een Jager, degene die de geschoten dieren draagt aan een polsstok. 
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Pompenmaker 

Vervaardiger van waterpompen. De waterpomp diende om water (of andere vloeistoffen) 

omhoog of naar elders te verplaatsen, bv. voor het verwijderen van lekwater uit schepen. 

Pompen werden eerst uit ronde of vierkante houten balken vervaardigd. Later werden de 
houten pompen door de metalen verdrongen. Deze werden oorspronkelijk door Loodgieters 

vervaardigd, later werd het fabriekswerk. 
 

Pompier 
1. Een Kleermakersknecht of zelfstandige die zgn. pompwerk verrichtte, het uitvoeren 

van kleine reparaties en het passend maken van confectie.  

2. Brandweerman. 

 
Pompslager 
De pompslager was degene die de door de Pompenmaker vervaardigde pompen plaatste. 

 

Pondegoedkoper (Pondegoedkoopster) 
Ook: Pondegoedraper, Pondegoedraapster 

Deze vergaarde en verhandelde vodden en ander afvalmateriaal dat per gewicht werd 
verkocht. 

 

Poorter (Portier) 
Ook: Poortwachter 

Bewaker van de stadspoort of poort van een landhuis. 
 

Porder (Porster) 
Ook: Klopbaas, Klopper, Klepperman 

Iemand die er voor zorgde dat men tijdig werd gewekt (‘wakker porren’), een soort wekdienst. 

Een porder bediende een aantal klanten door met zijn stok op de betreffende huisdeur te 

kloppen of tegen het raam te tikken. 
 

Porseleinbakker 
Vervaardiger van op porselein gelijkend aardewerk (zie Plateelbakker). 

 

Postiljon 
Eigenlijk Postbode of Koerier die de post overbrengt. Hij deed dat te voet (lopende of 

voetbode) of per paard. Later ook met een (post)wagen. 

 

Posthouder 

1. Officier of onderofficier die het toezicht hield over een nederzetting of handelspost 

van de V.O.C. 

2. Ambtenaar, veelal een oud-militair, die was aangesteld om toezicht te houden op een 
stam bosnegers. 

3. Bestuursambtenaar die in een afgelegen streek het gezag vertegenwoordigde. 

 

Postkruier 

Kruier van slijk, modder. 
 

Postmeester  
Beheerder van een postkantoor, vaak door de lokale autoriteiten aangesteld. Meestal 

beheerde de stedelijke magistraat de posterijen niet zelf, maar droeg die over op de 

Postmeester. 

 
Pottebakker (Pottenbakker, Pottenmaker) 
Ook: Aardewerkbakker 

Vervaardiger van gebruiksaardewerk, zoals potten en kruiken, maar ook aarden ovens en 

ovenkachels. Typische pottenbakkerscentra waren Bergen op Zoom, Gouda, Tegelen en 

Workum. Een Pottenbakker die gespecialiseerd was in ovaal aardewerk, bv. voor 
dekschalen, werden een Ovale Tourwerker genoemd. 
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Pottendraaier 

Degene die potten op een draaischijf vervaardigt. 

 

Pottendrager (Pottenkoopman) 

Venter van grof aardewerk. 

 
Potvaarder (Potschipper) 

Schipper op een klein vaartuig, die in aardewerk handelde en dat met zijn schip vervoerde. 

 

Praamschuiver (Praamschouwer) 

Schipper op een praam. De praam werd voortbewogen door het gebruik van een vaarboom. 
Hiermee kon de schipper de praam vooruit bomen, maar ook kon hij de vaarboom klem 

zetten in zijn praam en deze zo vooruit duwen. 

 

Praeceptor 

Leraar, leermeester  

 
Praktisijn (Prakticijn, Practizein, Practicien) 

1. Iemand die zich bezig houdt met de praktijk van een kunst, wetenschap, vak of 

handwerk.  

2. Algemene naam voor beroepen als advocaten, procureurs, notarissen of ambtenaren, 

verbonden aan rechtbanken of gerechtshoven. Eventueel ook deurwaarders.  
3. Iemand die rechtskundige bijstand verleende zonder daartoe de wettelijke 

bevoegdheden te hebben. 

 

Preekstoelenmaker 

De preekstoelenmaker was gespecialiseerd in het vervaardigen van preekstoelen en 

behoorde tot de St. Jorisgilde. De preekstoelen waren vaak meesterstukjes met o.a. fraai 
houtsnijwerk.  

 

Premier (Primier) 

Burgemeester, gunsteling van de stadhouder  

 
Prentenkleurder 

Degene die de gedrukte prenten inkleurde. 

 

Prentensnijder  

Sneed de gedrukte en ingekleurde prenten uit. 

 
Prenter (Printer) 

1. Ook: Prentendrukker. Drukker, boekdrukker.  

2. Ook: Greinprenter, Rokjesprenter. Beambte van overheidswege bij de weverij, belast 

met het aanbrengen van waarmerken op de zich nog op het weefgetouw bevindende 

stukken (laken, grein, karsaai, etc.) en met het controleren van verschillende 

werktuigen. 
 

Prentmaker 

1. Drukker, gespecialiseerd in het drukken van prenten van allerlei aard, bijv. 

centsprenten, prenten voor bruiloften, zinneprenten, houtgravures en –snedes (ook: 

Prentdrukker). 

2. Vervaardiger van houtprenten, o.a. houten koekvormen en houtsneden. 
 

Presmeester (Prestmeester) 

1. In oorlogstijd iemand die goederen vordert en personen dwingt dienst te nemen bij 

leger of vloot.  
2. Ook: Stalhouder. Een door de stad aangesteld persoon die toezicht hield en ervoor 

zorgde dat de stal voor de scheepsjagerspaarden schoon bleef. 
 



 68 

Priemvlechter 
Ook: Vitter 

Vervaardiger van gevitte wanden, d.w.z. wanden van gevlochten tenen, die met leem 

bestreken werden. 

 

Prikster 
Werkzaam in een tricotfabriek. 

 

Procurator (Procurateur) 

Gekozen en gemachtigd beheerder en bestuurder van de stoffelijke aangelegenheden 

(huishouding, geldmiddelen, etc.) van een geestelijke stichting, in het bijzonder van een 
klooster. 

 

Procureur fiscaal 

Aanklager. 

 

Procureur postulant 
Advocaat aan de Nedergerechten. 

 

Proefmeester 

Gildemeester, belast met het examineren van gezellen. Gezellen moesten na hun opleiding 

een “meesterproef” afleggen; veelal betekende dit dat de gezel een “meesterwerk” moest 
maken om te laten zien dat hij zijn vak beheerste. Eenmaal geslaagd werd hij tot het gilde 

toegelaten en mocht hij officieel zijn beroep uitoefenen. 

 

Prosser 

In verschillende opvattingen gebruikt, veelal met betrekking tot ‘knoeier’, iemand die slordig 

te werk gaat: bv. een dokter die graag snijdt, een handelaar in oude paarden, een 
paardenviller, etc. 

 

Provisor 

1. Plaatsvervangend bisschop.  

2. Beheerder van de stoffelijke zaken van een instelling en handhaver van de tucht 
aldaar (bijv. van een klooster of armenhuis). 

 

Provoost (Prevoost) 

1. Bestuurder, beheerder, gerechtsdienaar.  

2. Militaire ambtenaren, o.a. van de ambtenaar die de militaire tucht in een legerplaats 

of kazerne uitoefende. Tevens bij alle strafzaken de tussenpersoon tussen de schout, 
die het recht uitoefende en het vonnis uitsprak, en de scherprechter die het ten 

uitvoer bracht. 

 

Proviandmeester 
Ook: Schafmeester 
Opzichter van de plaats waar levensmiddelen waren opgeslagen.  

 

Provoostgeweldige (Provoost-Geweldiger) 
Ook: Kapitein Geweldige, Kapitein-Geweldiger 

Hoogste gerechtelijk ambtsdrager bij het leger of de vloot. 

 
Pruikenmaker (Paruykmaker) 

Maakt en verkoopt pruiken. 

 

Pruimtabakmaker (Pruimtabakhandelaar) 

Het fabriceren en verkopen van gesponnen, geperste en ongeperste pruimtabak.  
 



 69 

Putbaas 

Voorman, ploegbaas van een ploeg werkers of polderjongens, gewoonlijk in ploegen van 10 

tot 12 man. Een aannemer van aarde- of grondwerken besteedde het werk in gedeelten uit 

aan dergelijke ploegen, die onder leiding stonden van de putbaas die alles regelde. 

 

Putboorder (Puttenboortder, Pettenboorder) 
Iemand die met een ‘petboor’ ‘petten’ of ‘pitten’ – waterputten - boort of graaft, o.a. om 

pompen te slaan. 

 

Putgraver 
Ook: Putmaker, Puttenmaker 

1. Graver van putten.  

2. Iemand die beerputten leegt. 

3. In Zuid-Nederland: Doodgraver. 

 

Putmeester 

Het bestuur van putten of wijken was 
opgedragen aan twee of meer put- of 

wijkmeesters. 

 

Putschepper (Putjesschepper) 
Ook: Putgraver, Putverlater, Rioolruimer 
De putschepper leegt beer- of zinkputten; 

niet het meest aantrekkelijke beroep. 

 

Pijpvoerder  

Iemand die de wateraanvoer t.b.v. de 

brandspuit aanlegt. 
 

 

 

 
 
 
Pruikenmaker, uit: London Street Cries, 1740 
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Q 
 
 

Quarantainebeambten 

Zij waren werkzaam bij de quarantainedienst. Zij waren o.a. belast met het toezicht op de 

quarantainehouders. Omkoping van qaurantainebeambten schijnt niet zeldzaam te zijn 

geweest. 
 

Quarantainedokter 

Deze was belast met de zorg en behandeling van de zieken van in quarantaine liggende 

schepen. Hij werd ook wel quarantainegeneesheer genoemd. 

 

Quarantaineloods 
De loodsdienst op de quarantaineplaats. De quarantaineloods was tevens de opzichter van 

de quarantaineplaats. 

 

Quartiermeester (Kwartiermeester) 
Ook: Rotmeester, Onderrotmeester 
Buurt- of Wijkmeester, belast met het toezicht op de wijk (kwartier, een deel van een stad). 

 

Questor 
In de Nederlands-Hervormde kerk een penningmeester, zoals een Classicale Questor of een 

Questor-Generaal. 

 
 

 

R 
 

 

Raambewaarder 

Deze controleerde het aantal weefgetouwen in een plaats. 

 
Raamwachter 

Wachter, bewaker op een raamveld. Op een dergelijk veld werden de ramen, die nodig waren 

voor de lakenindustrie, opgeslagen. 

 

Rachelaar (Raggelaar) 
Rachels, smallere stroken hout van geringe dikte, latten dus, werden gebruikt om plafonds 

te betimmeren om er daarna het riet voor de bepleistering aan te brengen. 

 

Racker (Rakker) 

De benaming zou zijn afgeleid van recker. Het waren oorspronkelijk beulsknechten, helpers 

van de beul bij het ondervragen van verdachten. Zij voerden de pijnigingen uit, zoals het 
rekken van de ledematen. Als helper van de schout of baljuw ook wel diefleider genoemd. 

Kennelijk waren het geen gewaardeerde figuren. Ook nu nog wordt het woord als 

scheldwoord gebruikt. 

 

Raddraaier 
Werkzaam op de lijnbanen. Hij hield het wiel in beweging waarmee men de touwen in elkaar 

draaide. Dit was veelal kinderarbeid. De term werd ook in ongunstige zin gebruikt: 

aanstichter van een beweging van verzet. 

http://www.margret.nl/beroepen.html#diefleider
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Radmaker (Rademaker, Radenmaker) 
Ook: Wieldraaier, Wielmaker 

Iemand die karrenwielen vervaardigde. 

 

Raffinadeur 
Iemand die suiker raffineert. Men onderscheidt Grofwerkers, die alleen grove suikersoorten 
maakt, en de Fijnwerker, die broodsuikers (suikerkegels) van fijne suiker maakt.  

 

Raswercker 

Wever van een soort laken dat ‘ras’ genoemd werd, mogelijk ontleend aan de Franse plaats 

Arras, waar dat weefsel zou zijn uitgevonden. 

 
Ratelaar  

1. Iemand die voor de aswagen uit liep om deze aan te kondigen. 
2. Ook: Ratelman, Ratelwacht. Nachtwacht met een ratel. 

 

Reder 

1. Ondernemer in de textielindustrie, degene die de vervaardiging van geweven stoffen 
regelde.  

2. Ondernemer in de scheepvaart (binnenvaart, zeevaart, zeevisserij). 

 

Reepafhouder 

Is actief bij het uitzetten en binnenhalen van de netten. Onder andere achter de stoomlier 
nam een jongen, de Afhouder, ingepalmde reepkabel in ontvangst en stuurde hem het open 

reepruim in, waar de reepschieter hem tot een reuzentros opcirkelde. Zowel de 
Reepafhouder als de Reepschieter zijn jongens. 

 

Reepgast 
Verbindingsman tussen de Kraandrijver en de mannen werkzaam in de ruimen om 

aanwijzingen te geven met betrekking tot het lossen en laden. 

 
Reepmaker (Repmaker, Repemaker) 

1. Ook: Touwslager. Maker van touw (reep) van verschillende diktes. Touw werd voor 

meerdere werkzaamheden gebruikt, onder andere om zware gewichten op te hijsen of 
om kerkklokken te luiden. Met name in de visserij en de scheepvaart werd veel touw 

gebruikt. 

2. Vervaardiger van repen ten behoeve van de visserij. Een reep heeft in de visserij 

meerdere betekenissen: de kabel waarmee een aantal netten met het schip 

verbonden is; de benaming voor een wisselend aantal netten aan een kabel (alle 
repen tesamen vormden een beug); of een vistuig bestaande uit een lange lijn 

waaraan korte dwarslijntjes zijn bevestigd, voorzien van haken (de dwarslijntjes 

noemt men ook wel sneuien).  

3. Een vervaardiger van smalle cirkelvormig gebogen banden, oorspronkelijk van 

wilgen- of populierenrijshout als bevestigingsmiddel voor de duigen van een vat. 

 
Reepmeester 

De reepmeester was in functie bij het meten van lakens. 

 

Reepschieter 

In de zeevisserij ging de reepschieter het ruim in om de netten aan te geven. De jongste en 

de oudste matroos stonden aan de reling om de netten die overboord gingen aan de reep 
vast te maken en om op gelijke afstand van elkaar een blaasboei te bevestigen. 

 

Reepschrapper 

Iemand die het hout voor de hoepels (‘Repen’ genoemd) schilt en klaarmaakt om er hoepels 
van te laten maken door de Hoepelmaker. 
 

Reepvisser 

Visser die met de reep viste op onder andere aal of bot. 

http://www.margret.nl/beroepen.html#reepschieter
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Reeuwer 

Iemand die lijken reinigt en voor de begrafenis gereedmaakt. Voorheen iemand die belast 

was met de verzorging en eventuele begrafenis van pestlijders. Als een huisgezin geheel 

uitstierf zou al het goed er van overgaan naar de reeuwer, -wat er wel eens toe leidde dat 

deze middelen aanwendde om een hele familie te laten uitsterven. 

 
Rekenaar (Rekenmeester) 

Administrateur, boekhouder. 

 

Remmingwerker 

Werkzaam bij het vervaardigen en onderhouden van remmingswerken. Een remming was 
een beschermingsmiddel van een kade of paalwerk bij een sluis en diende tot het geven van 

leiding aan vaartuigen bij de invaart of tot het meren van wachtende schepen om 

beschadiging te voorkomen. 

 

Rentebesteller 

Geldbode. 
 

Rentmeester (Rentmeister, Rentmeestersdienaar)  
Ook: Sleutelbewaarder 

Financieel beheerder van een landgoed. 

 
Repelaar (Repelaarster) 

Nadat het vlas geoogst en aan schoven gezet, gedroogd was, volgde het repelen op de 

repelbank. Daarbij werden de toppen van het vlas door de rekel (een soort kam met lange 

tanden) getrokken om de zaaddozen van de stengels te scheiden. Dit repelen is dus 

seizoenwerk. Het gerepelde vlas werd tot dunne rootschoven gebonden, die dan in water te 

roten werden gelegd. 
 

Reydmaker  

Maakt rieten kammen voor een weefgetouw  

 

Riembeslager (Ryembeslager) 
Een kunstenaar die de riemen of gordels met koperen of ook wel met zilveren versiersels en 

gespen besloeg. 

 

Riemenmaker (Riemsnijder) 

1. Maker van riemen en bandelieren. 

2. Maker van aandrijfriemen voor de eerste fabrieken. 
 

Rietbinder 

De rietbinder bindt het riet tot bossen. Dit is seizoenwerk. 

 

Rietmaker 
Iemand die de rieten van een weefkam maakt; iemand die weefkammen vervaardigt voor een 

weefgetouw. 

 

Rietsnijder 

Rietsnijder is een beroepsbezigheid in het winterseizoen. De rietsnijder gebruikte als 

gereedschap de rietsnit of -oort, een soort korte zeis, waarmee het riet werd gesneden. 
Verder werden uitkammers gebruikt om het gesneden riet van allerlei rommel, zoals dood 

blad, te ontdoen. Voor transport diende een rietslee. Aan zijn voeten droeg de rietsnijder 

laarzenklompen, klompen met een leren schacht. 

 

Rijenmaker 
Een vervaardiger van schaven. 
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Rijglijfmaker 
Ook: Keurslijfmaker, Korsettenmaker 

Een rijglijf was een onderkledingstuk, door vrouwen gedragen. Het was vervaardigd uit 

stevig doek en baleinen en van een rijgsluiting voorzien. Het was de voorloper van het 

korset. Soms werd het door mannen gedragen. 

 
Rijtuigbekleder 

Iemand die rijtuigen bekleedt. 

 

Rijtuigmaker 

Vervaardiger van rijtuigen. 
 

Ritser 

Persoon die van overheidswege met een ritsijzer tonnen en vaten merkt en er de 

inhoudsmaat op aantekent. 

 

Riviervisser 
Zoetwatervis, afkomstig uit onze rivieren, is lange tijd deel van het menu van onze streken 

geweest. Velen langs de grote rivieren hebben als hoofd- of bijverdienste hun inkomen 

verworven via de riviervisserij. 

 

Roeier 
1. Ambtenaar die vaten of andere maten voor graan of wijn peilt of meet (‘roeit’) om de 

hoogten van de accijnzen te bepalen. 

2. Iemand die (vroeger met behulp van een roeiboot) behulpzaam was bij het aanleggen 

van schepen (bevestigen van kabels) in de binnenscheepvaart. 

 

Roeper 
1. Ook: Omroeper: Iemand die in het openbaar iets aan- of afkondigt of bekendmaakt.  

2. Ook: Omroeper. Iemand die van gemeentewege is aangesteld om zaken die ter kennis 

van het algemeen moeten worden gebracht in het openbaar uit- of omroept.  

3. Iemand die op een openbare verkoping de goederen afroept en ze aan de 

meestbiedende toewijst. 

 
Roermaker 
Ook: Bossemaker, Bussemaker 

Maker van roeren, geweren. 

 

Roerschutter 

Oude benaming voor een infanterist, bewapend met een ‘roer’, een vuurwapen zoals een 
musket. Bij de cavalerie: een roerruiter, ook karabinier 

of bandelierruiter genoemd. 

 

Roffelaar 

1. Werkman, timmerman die met de roffel, de 
roffelschaaf, werkte om daarmee het ruwste van 

de planken af te schaven.  

2. In negatieve zin iemand die zijn werk niet goed 

deed, een knoeier. 
3. Ook: Roffelaarster, Rofster: Hoerenmadam 

 
 

 

 

 
Nederlandse hoerenmadam en een meisje, 1780.  

Prent van Rowlandson 
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Rofster 
Ook: Kochelin, Kochelwaardin 

1. Koppelaarster.  
2. Ook: Hooftvrouw, Hoerenmadam, Roffelaarster. Bordeelhoudster. 

 

Roggebakker 
Bakker van roggebrood. 

 

Rog(ge)molenaar 

Molenaar die rogge maalde. 

 

Rokkenwever 
Het weven van linnen en later katoenen stoffen voor textielhandelaren was een bijverdienste 

voor veel boerengezinnen. Voor de lokale markt werden ook handmatig rokken geweven.  

 

Rolbidder 

Zij maakten deel uit van een groep bedienaars die door de gemeente was aangesteld en die 
volgens een rooster waren aangewezen om een eventuele begrafenis aan te nemen en daarbij 

als eerste man te fungeren. Tot ver in de 19e eeuw waren zij gekleed met steek, korte broek 

en lage schoenen met gespen. 

 

Rollarius 

Soort klerk bij het Hof van Friesland die de rol bijhoudt  
 

Romeburger  

Sjouwer op de korenmarkt. Vernoemd naar een korenhandelaar. 

 

Rondleurder 
Rondreizend kramer of koopman, als regel met kleine draagbare waren als garen, lint, 
stoffen, naalden, spelden, soms zelfs brillen. Zie ook: Marskramer, Zoetelaar. 

 

Ronselaar 
Ook: Celenverkoper, Zielenverkoper 

Iemand die soldaten en/of zeelieden ronselt. Zowel het leger, de marine als de V.O.C. 
maakten gebruik van ronselaars. Deze wierven mannen, vaak onder valse voorwendsels en 

het royaal verschaffen van drank, bv. op kermissen en in taveernes.  

 

Roodgieter (Roodkopergieter) 

Iemand die voorwerpen goot van rood koper. 

 
Roodleermaker 

Rood leer, of Marokkijnleer (Marokkaans leer) was een duur modieus materiaal waar o.m. 

hanschoenen van werden gemaakt.  

 

Roodverver 
Ook: Lakenverver 

De roodververs leveren de licht- en donkerrood getinte lakens. 

 

Rooier 

1. Aardappelraper 

2. Landarbeider 
3. Stroper, dief 

 

Rooimeester  

1. Bouwopzichter, ambtenaar die belast is met het toezicht op de bouw van nieuwe en 

de toestand van oude huizen.  
2. Opzichter van wegen. 
3. Ook: Landmeter, Erfscheider, Reetrekker, Reedetrekker. Ambtenaar die belast is met 

het aanwijzen van de rooilijn van gebouwen en straten 



 75 

 

Een ronselaar, vergezeld door een tamboer, werft soldaten voor het leger door arbeiders  
geld en een mooi uniform aan te bieden.  

Illustratie uit het exercitieboek van het Regiment “Doys”, 1730. 
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Roomeester 

Een meester (geneesheer) die bij pestziekte vanwege de stad werd aangesteld om diegenen, 

welke aan deze ziekte leden, te behandelen. Hij kreeg een vrije woning en jaargeld.  

 

Roskammer 

Paardenverzorger. 
 

Rosmolenaar 

Molenaar van een molen die door een of meerdere paarden (ezels, soms ook andere 

trekdieren) in beweging wordt gebracht. 

 
Rottenkruitsman 

Persoon die zijn werk maakt van het doden van ratten met behulp van rattenkruid. 

 

Rottenman (Rottenvanger) 

Rattenvanger die met uiteenlopende middelen (gof, vallen en klemmen) ratten ving. 

 
Rottingwerker 

Vervaardigde wandelstokken, veelal van rotting, stengels afkomstig van de rotanplant, maar 

ook van andere materialen, zoals Spaans riet. 

 

Rouwbeklager 
Persoon die rouw beklaagt, condoleert; persoon die rouwklachten aanheft. 

 

Rouwgoedverhuurder (Rouwmantelverhuurder) 

Verhuurder van rouwkleding, zoals rouwmantels. 

 

Rouwstalhouder (Rouwkoetsenverhuurder) 
Stalhouder die lijkwagens en rouwkoetsen verhuurde. 

 

Rouwsteller 

Begrafenisondernemer. 

 
Rouwwinkelier 

Winkelier in rouwkledij. 

 

Ruimer 

1. Werkman die privaten, beerputten, kolken, riolen, enz. schoonmaakt, ruimt. 

2. Werkman die met een hakmes het op stam staande hout ruimt, snoeit. 
 

Runmolenaar 

Molenaar die eikeschors fijnmaalde ten behoeve van de leerlooierij. 
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S 
 
 

Saaidrapier (Saaireder) 

Ondernemer die de grondstof, grove wol inkocht en die deze tegen stukloon door 

thuiswerkers liet verwerken: wassen, spinnen, kammen, weven, enz. en die het eindproduct 

verkocht. 
 

Saaimaker (Saaiwerker) 

Vervaardiger van saai, een wollen, gekeperde stof. Veelal thuiswerk, in opdracht van de 
Saaidrapier. 

 

Sajetkammer 
De na het scheren gesorteerde en gereinigde wol werd eerst door de Sajetkammer gekamd. 

Oorspronkelijk gebeurde dit met de hand. De kammen bestonden uit een houten onderlade 

en een kam van hout met daarin ijzeren tanden. Deze tanden werden in een kampot, een 

soort kachel, waarom een zestal kammers zaten, sterk verwarmd. De kammer nam dan een 

pluk met olie besprenkelde wol (om de wol soepeler te maken) en kamde de haren in een 
richting. Als de pluk wol gekamd is, maakt hij daarvan een trek, krul of vlij, anderhalve tot 

één en driekwart el lang en 15 duim breed. Voor sajet werden, anders dan voor kamgarens, 

korte wolvezels niet verwijderd. Later gebeurde dit kammen op kaard- of krasmachines.Men 

kende enkele, dubbele en driedubbele kaardmachines. Hier ging men uit van gewassen wol. 

De trek of vlij die machinaal tot stand kwam was uiteraard veel langer dan de met de hand 

vervaardigde. Deze trek of vlij moest eerst nog verder uitgerekt en onderling evenwijdig 
gelegd worden. Er moesten uit de trekken zeer lange gelijkvormige banden worden gevormd 

en door trapsgewijze uitrekking verfijnd en tenslotte ook flauw ineengedraaid. Zodoende 

werd de wol in voorspinsel veranderd. 

 

Sajetnopster 
Enkele knopen en onzuiverheden worden later door afzonderlijke werksters verwijderd, die 

daarbij de trek of vlij tegen het daglicht hielden en controleerden en de ongerechtigheden 

met de lippen wegnamen. 

 

Sajetspoeler (Sajetwasser) 

Het was niet ongewoon de reeds in banden verwarmde wol met zeepwater te wassen 
teneinde de voor het kammen ingebrachte olie te verwijderen. Ook gebeurde dit wassen wel 

na het spinnen. Dit wassen was de taak van de sajetspoeler of -wasser. 

 

Sajetspinner (Sajetgarenspinner) 

De al dan niet gereinigde vlij of trek werd door de sajet(garen)spinners tot draden 

gesponnen. 
 

Sajettwijnder (Sajettweender, Sajettweenster) 

De gesponnen draden werden vervolgens door de Sajettwijnder  in elkaar gedraaid tot garen 

van de gewenste dikte. 

 
Sajetwinder (Sajetwindster) 

De sajetwinder was degene die zorgde voor de verwerking van het getwijnde garen tot grote 

klossen. Als regel vond hierna het verven plaats, oorspornkelijk in enkele, later in meer 

kleuren. 

 

Sajetoverjager (Sajetoverjaagster) 
De sajetoverjager  zorgde dat de grote bossen sajet werden omgezet in knotten van 50 tot 

100 gram, hanteerbaar om te breien. 
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Sandvoeder (Sandvoerder) 

Zandschipper. 

 

Sarjesdeboyreder 

Fabrikant van fijne textiel of serge de bois. 

 
Sasknecht 
Helper van een Sasmeester of Sluiswachter. 

 

Schapenhoeder (Schaapherder)  

Bewaakt en begeleidt schapen op de hei.  

 
Schaatsenmaker 
Ook: Schalootsemaker 

Het maken van de schaatshouten bleef heel 

lang handwerk. Voor deze ambachtelijke 

productie werd het leerwerk (hakleer, 
teenleer en veter) geleverd door de 
Schoenmaker of Zadelmaker.  

 

 

 

 
 

Scharensliep, uit: “London Street Cries”, 1792 
 

 

Schachtenmaker 

1. Maker van het bovenwerk van laarzen. 

2. Lans- en speermaker. 
3. Maker van houten stelen en handvaten. 

 

Scharenmaker (Scheermaker) 

Vervaardiger van diverse soorten scharen.  

 
Scharenslijper (Scharensliep) 

De scharenslijper verdiende vooral de kost met het slijpen van scharen en messen. 

Daarnaast sleep hij in voorkomende gevallen ook allerlei andere voorwerpen, zoals 

schaatsen in de winter. 

 

Schatter (Schatster) 
Ook: Taxateur 

1. Iemand die de waarde van goederen moet schatten. 

2. Iemand die de hoogte van de schade moet bepalen na verlies of diefstal 

3. Ambtenaar die de hoogten van accijnzen en belastingen bepaalt. 

 
Schedenmaker 
Ook: Bandenmaker 

De scheden- en bandenmaker vervaardigde scheden voor allerlei steek- en slagwapens, als 

regel ook bandelieren, die men droeg om een zwaard of degen mee te kunnen dragen. 

 

Scheepsbeschieter 
Iemand die een schip bedekte (‘beschoot’) met een houten wand, m.a.w. iemand die een 

schaapswand aanbracht. 

 

Scheepsbouwer (Schuitenbouwer) 

Bouwer van schepen.  
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Scheepsjager (Schuitenjager) 
Ook: Duvesltoejager, Lijndrijver, Lijnloper, Lijntrekker, Schippersknecht, Tragelaar, Trakelaar 

Het zogenaamde jagen van schepen gebeurde met behulp van paarden, vooral bereden door 

jongens (oorspronkelijk vanaf acht jaar). De schuit werd met een zekere snelheid getrokken, 

waarbij de paarden veelal in een sukkeldrafje liepen over het jaagpad. De jaaglijn was kort 

geslagen zodat er veel rek in zat. Dit was van belang bij het op gang brengen van de schuit 
en voor het opvangen van eventuele schokken. De grote lengte, 70 meter, diende ervoor om 

de schuit zo recht mogelijk achter het paard te houden. Waar een paard kleine bruggetjes 

moest passeren was de aan de waterkant grenzende leuning dusdanig geconstrueerd dat de 

zijkanten schuin afliepen, zodat de lijn niet zou blijven haken. Bij scherpe bochten waren 

rolpalen geplaatst waaraan verticaal een rol was bevestigd. Door de lijn buiten deze palen 
om te leiden werd de trekkracht zo veel mogelijk in de lengterichting van de schuit 

gehouden. Bij trekschuit van een arme schipper waren het diens vrouw en kinderen die de 

schuit voorttrokken. 

 

Scheepssjouwer 
Ook: Kaaiwerker 
Arbeider belast met het lossen en laden van schepen. 

 

Scheepssmid 

Smid werkzaam in een smederij gericht op allerlei onderdelen die nodig waren op een schip. 

 
Scheepstimmerman (Scheepstimmerbaas) 
Ook: Scheepsbeschieter 

De scheepstimmerman was de man die de houten schepen vanaf het begin opbouwde, veelal 

zonder constructietekeningen maar steunend op de verworven kennis. De 

scheepstimmerman werkte uiteraard met arbeiders, die diverse deeltaken uitvoerden. 

 
Scheepsvoogd 

Iemand die het gezag uitoefent op een schip. 

 

Schelleboer (Schillenboer) 

Iemand die groenteafval ophaalt. 
 

Schelpenvisser 

Vroeger waren schelpen een bekende grondstof voor de kalkfabricatie. De schelpenvissers 

trokken met hun door een paard getrokken tweewieler over het strand langs de vloedlijn om 

daar de schelpen met een soort schuifnet op te scheppen. 

 
Schelpkalkbrander 

Iemand die in kalkovens schelpen brandt tot ongebluste kalk. 

 

Schepen 
Ook: Adjoint  
Lid stadsregering belast met rechtspraak  

 

Schepper 

De scheppers waren werkzaam bij de papierfabricage. Zij schepten met een papierzeef wat 

vezelhoudend vocht op en schudden dat zo gelijk mogelijk over de zeef. Zij gaven dan de zeef 
door aan de Koetser, die het natte vel uit de zeef verwijderde en de vellen om en om met een 

vilt stapelde. 

 

Schelver 

Veldarbeider die schelven of schoven bouwt van graan, stro of vlas, zodat ze beter bestand 

zijn tegen slecht weer. 
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Schijvenschuurder 

De schijvenschuurder had het zwaarste werk bij de diamantbewerking, nl. de afgewerkte 

schijven die door de diamantslijpers worden gebruikt, weer glad te schuren. Bij het slijpen 

van diamanten komen er groeven in. 

 

Schilder  
1. Kunstschilder. 
2. Ook: Verwer, Varuwer Huisschilder. 
3. Ook: Kleurder, Mooimaker. Decoratieschilder. 

 

Schildpadwerker 

1. Bewerker van het rugschild van de schildpad. Hier maakte men o.a. doosjes, 
kammen, haarspelden en monturen van brillen van. 

2. Vervaardiger van schildpadblokken. Deze werden o.a. gebruikt aan boord van 

schepen, hetzij tussen het want gebonden, hetzij staande op de raas gespijkerd.  

 

Schiller 

Schelpenvisser, ook schilvisser. 
 

Schipper 
Ook: Roerganger, Scuteman Schuitenvoerder  

Bestuurder van een schip. Een Schuitenvoerder bestuurde een schuit, zoals een dekschuit 

of een lichter. 
 

Schoenlapper, Schoenflikker 

Reparateur van schoeisel en laarzen. 

 

Schoenmaker 
Ook: Cordonnier 
Vervaardiger van schoeisel. 

 

Schommeljongen, Hobbelstudent 

Het joodse volksdeel kocht geen dode vis. De vis voor hen bestemd werd aangevoerd in 

schuitjes, waarin de vis zwom. Haaks op de roeibank lag een plank, waarop een jongeman, 
de schommeljongen, wijdbeens stond en de plank op en neer liet wippen, waardoor het 

water in de boot in een golvende beweging werd gehouden. Hierdoor bleef het zuurstofrijker 

en de vis levend.  

 

Schommelkok 

Keukenbediende voor het vaatwassen en ander schoonmaakwerk. 
 

Schommelmeid 

Dienstbode voor het ruwe schoonmaakwerk. 

 

Schooldienaar  
Ook: Schoolhouder, Schoolmeester 

Iemand die een school bedient, een onderwijzer. 

 

Schoonschrijver 
Ook: Schrijfmeester 

Schreef in opdracht allerlei geschriften: mededelingen, akten, verzoekschriften, 
overeenkomsten, kortom alles wat men graag op schrift vastgesteld zag. Hij gaf ook 

schrijfles. In heel Europa waren verschillende handschriften in gebruik, en de 

schrijfmeesters werden geacht de verschillende gebruikte schriftsoorten beheersen. 

 

Schoonverver 
Verver van wollen stoffen. 

 

http://www.margret.nl/beroepen.html#schelpenvisser
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Schoorsteenveger 

Een schoonmaker van schoorstenen. Veelal was dit het werk van Italiaanse immigranten; 

naar het schijnt hebben zij model gestaan voor het idee van Zwarte Piet die langs de daken 

gaat om op Pakjesavond kadootjes via de schoorsteen bij de kinderen te brengen. 

 

Schorteldoekverver 
Verver van schorteldoek, d.w.z. weefsel bestemd voor de vervaardiging van schorten. 

 

Schout 
Ook: Baljuw, Drost 

Overheidspersoon die in een stad aan het hoofd van het gerecht en de politie stond of op het 
land de lagere jurisdictie uitoefende. 

 

Schout bij nacht 

1. Politiebeambte die de schout oorspronkelijk 's nachts verving, nachtschout. 

2. Officier die ervoor diende te zorgen dat de schepen van een vloot bij nacht in de 

voorgeschreven orde voeren;  
3. Bevelhebber van een smaldeel van een vloot. Later rang bij de marine. 

 

Schouwmaker 

Schoorsteenmaker. Hij vervaardigde de overdekking of bekleding van stookplaatsen en 

schoorstenen. 
 

Schouwman (Schouwknecht) 

Een schouw is een platboomde schuit met een platte voor- en achterkant in verschillende 

groottes, gebruikt voor vee- en vrachtvervoer, zoals zand, mest hooi of turf. Ze dienden ook 

voor personenvervoer. Grotere schuiten waren in gebruik om personen of voertuigen over te 

zetten en diende dus als veerpont. Zij werden voortbewogen door de schouwman en/of zijn 
schouwknecht. 

 

Schrijnwerker (Schrijnwerkersknecht)  
Ook: Kistenmaker 

Vervaardiger van verfijnde kasten, meubels en decoraties. 
 

Schrobber (Schrobbelaar) 

1. Deze was werkzaam in de textielindustrie. Hij voerde de eerste spinmachine met 

gewassen en/of geverfde wol, waarna door een kammende werking van de eerste 

machine het eerste garen tot stand kwam: het voorgaren. 

2. Schoonmaker. 
3. Persoon die lijders aan besmettelijke ziekten verpleegde en doden aflegde. Gewoonlijk 

in de vrouwelijke vorm: Schrobster. 

4. Iemand die met een schrobnet vist. 

5. Jager die het wild in een net drijft. 

 

Schuitenmaker 
Iemand die schuiten maakt en repareert. 

 

Schuitenschuiver, Schuitenweger 

Schuitenschuiven was een middel om schepen voort te bewegen. Op het voor- en 

achterschip was een constructie aangebracht waarin men een weegboom dwars op het schip 
kon steken. Zo kon men, naast het schip op de wal lopend, het schip voorwaarts duwen. 

 

Schulper 

1. Persoon die gaten boort met een schulpboor oftewel naafboor. 

2. Degene die werkt met een schulpzaag, die groter is dan een gewone spanzaag.  

 
Schulpzandmaker 

Vervaardigde door malen van schelpen een zandachtige stof die als schuurmiddel werd 

gebruikt. 
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Schutmeester 

1. Opzichter over een waterkering of sluis. 

2. Beheerder van de vuurwapens. 

3. Ambtenaar die het toezicht had op bouw- en onderhoudswerken. 

4. Belast met het vangen van en het toezicht op gevangen loslopend vee. Dit werd 

gestald in een schot (schutte, schutplaats), d.w.z. een stal en/of omheind stuk grond 
(schutskooi). 

 

Schutter  

1. Iemand die loslopend vee vangt (schut), in beslag neemt, dat schade aan derden kan 

berokkenen en stalt in een schutte (zie ook schutmeester). 
2. Iemand die deel uitmaakte van een uit burgers bestaand plaatselijk 

verdedigingscorps, de schutterij. 

 

Secondant 

Hulponderwijzer, leerkracht die de houder van een kostschool bij staat. 

 
Secreetreiniger (Secreetruimer) 
Ook: Pappenheimer 
Schoonmaker van het 'heimelijk gemak', het privaat. Zie ook: Nachtwerker. 

 

Seinevisser 

Visser met de ‘zegen’, een sleepnet 
 

Sendemaker 

Smid die gespecialiseerd was in het maken van zeisen. 

 

Sergeant-majoor 
Onderofficier, belast met de administratie en instructie van een regiment. 

 

Setmeyer (Zetmeyer) 

Zetboer, pachter zonder huurcontract. 

 

Sigarenmaker 
Draaier van sigaren uit tabaksbladeren. 

 

Signetsnijder 

Zegelring-, zegelstempel- of sierraadsnijder 

 
Sjezerd  

Iemand die met een hondekar door de stad liep op zoek naar spullen.  

 

Slachter 

Iemand die groot en klein vee slacht. 

 
Slager 
Ook: Beenhakker, Beenhouwer, Knokenhouwer, Vleeshouwer 

Iemand die vlees verwerkt en verkoopt. 

 

Sleper 
1. Een schipper die grotere vaartuigen door het water trekt. 

2. Een sjouwer, die vrachten met een slee en paard voorttrekt. 

 

Slotenmaker  

Smeedt vooral de grotere sloten voor deuren en poorten. 

 
Smakkelaar  

Vrachtschipper; vernoemd naar het dobbelen(smakken) om de vracht. 

 

http://www.margret.nl/beroepen.html#schutmeester
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Smeltmeester  

Degene, die het smelten van zand, kalk en soda verzorgt voor het maken van glas.  

 

Smid 
Maker van ijzeren voorwerpen voor deuren, hekwerk e.d. Zie ook: Ankersmid, Hoefsmid, 

Nagelsmid.  

 

Smoutzetter  

Maker van handels- en familiedrukwerk. 

 

Snabbeman  

Schipper van een schuit met puntige steven. 
 

Speldenmaker 

Maker van spelden. 

 

Spekman 

Spekslager. 
 

Spelwerkster (Speldewerkster) 

Kantklosser met behulp van spelden  

 

Spiegelmaker  
Maker van glazen spiegels. 

 

Spinner  
Ook: Twijner 

Iemand die materialen in 

elkaar spint, zoals bv. een 
Wolspinner, Tabaksspinner, 
Touwspinner, etc. 

 

Spinnewielmaker 

Vervaardiger van 

spinnewielen. 
 
 

 

 
 

Thuisspinnerij, rond 1800. 
 

Spoormaker  

Vervaardiger van sporen voor rijlaarzen  

 

Stadsbode 

Boodschapper van de stadsregering.  
 

Stadsmakelaar 

Tussenpersoon bij transacties van de stad. 

 

Stadsrentmeester  
Beheerder van de stedelijke domeinen.  

 

Stalman 

Stalhouder met enkele stuks vee. 

 

Stalmeester  
Baas over de stallen met dieren en knechten. 
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Stalknecht  

Helpt bij het onderhoud van dieren en stal. 

 

Steenbakker  

Vervaardiger van (bak)stenen. 

 
Steenbikker  

Iemand, die van oude stenen het cement e.d. afbikt t.b.v. hergebruik. 

 

Steenzetter  

Stratenmaker. 
 

Stempelmaker  

Maker van houten of metalen stempels die gebruikt worden voor het zetten van merk- en 

ijktekens e.d. 

 

Stoelenmatter  
Veelal rondtrekkende maker van stoelzittingen e.d.  

 

Stoffeerder  

Iemand die meubels bekleed. 

 
Stoeldraaier 

Meubelmaker, in het bijzonder van stoelen  

 

Stoker 

Vervaardiger van sterke drank, vooral jenever  

 
Stoopmaker 

Vervaardiger van tinnen stopen, kannen. 

 

Strandmeester (Strandvonder, Strandvoogd) 

Ambtenaar die het opzicht heeft over gestrande schepen en aangespoelde goederen.  
 

Strijkster  

Wasvrouw die het wasgoed strijkt met een strijkijzer. 

 

Strohoedemaker  

Maker van strohoeden. 
 

Studiosis 

Student  

 

Stypeur  
Iemand die van kartonnen matrijzen afgietsels in lood tbv het drukken maakt. 

 

Suikerbakker (Suyckerbacker) 

Banketbakker, confiseur. 

  

Sworen waeker  
Beëdigde nachtwaker.  

 

Sylvester (Zijlvester Zijlman) 
1. Ook: Sasmeester, Sassenier. Sluiswachter. 

2. Ook: Verlaetsman, Verlaatmeester. Bediener van een wateroverlaat bij hoge 

waterstanden. 
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T 
 
 

Tabakskerver  

Snijder van tabaksbladeren  

 

Tabaksspinner  
Draait tabak tot rollen en banden ineen  

 

Tagrijn in 't Gros  

Groothandelaar in tweedehands scheepstuig  

 

Talschipper  
Schipper van talhout of rondhout 

 

Taneur  

Iemand, die huiden bewerkt. 

 
Tapissier 

Vervaardiger van wandtapijten. 

  

Tapper  

1. Biertapper 

2. Melktapper of melkventer  
 

Tasker op ’t Tichelwerk (Tasscher) 
Ook: Optaster 

Stapelaar in een steenbakkerij  

 
Tegelbakker 
Ook: Estrikbakker  

Maker van muur- en vloertegels. 

 

Tegenhouder  

Hulp van de klinker (klinken van metaal), die het tegenwicht moet geven. 
 

Thesaurier  

Beheerder van de financiën. 

 

Timmerman  

Bouwt en repareert houten delen van een constructie.  
 

Tinnegieter 
Ook: Kannegieter, Potgieter 

Iemand die tinnen voorwerpen maakte, zoals borden en bekers. . 

 
Tolgaarder (Tolbeambte) 

Inner van tolgelden bij entree van de stad. 

 

Tonnendrager 

Degene die stronttonnen ophaalt  

 
Tonnenrijder 
Degene die de stronttonnen buiten de stad brengt. Zie ook: Beerschipper. 
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Turfdrager  

Sjouwer van turf vanaf de pramen naar de opslag of transportkarren.  

 

Turfmaker  (Turfgraver) 

Gaf vaak leiding aan een aantal veenarbeiders. 

 
Turfmeter  

Belastinginner op verkochte turf. 

 

Turfschipper  

Binnenschipper die turf vervoert. 
 

Turftonster (Turftonssster) 

Iemand die de hoeveelheid turf meet die wordt ingeladen en vervoerd. 

 

 

 

U 
 

 

Uitdrager  

Verkoper van tweedehands goederen  

 

Uitmaander  
Iemand die de huur ophaalt.  

 

Utreder 

De werkman die laken ‘utredet’, oftewel opmaakt, glanst, voor levering geschikt maakt. 

 
 

 

V 
 

 

Valkenier  

Houder van valken, die deze jachtvogels traint en fokt. 

 
Varkenshoeder  

Bewaker, verzorger en begeleider van varkens op voedseltocht. 

 

Vatmerker  

Iemand die de ijkstreep op vaten aanbrengt. 
 

Veenarbeider  

Iemand die als arbeider in de ontginning van het veen werkt.  

 

Veenbaas  
Ook: Vervener 
Iemand die een veenderij of veenafgraverij heeft.  
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Veerman (Veerschipper) 
Ook: Pontvoerder 

Iemand die een veerpont of veerboot bestuurt; hij vaart tussen beide oevers van een rivier 

om reizigers en bagage of voorraden over te zetten. 

 

Veldwachter  
Ook: Biesjesjager, Koddebeier,Koddebeer, Roroer  

Politieagent op het platteland. 

 

Vellenbloter  

Iemand op een leerlooierij vellen schoon maakt.  

 
Vergulder  
Ook: Blinker 

Vergulden van koperen siervoorwerpen. 

 

Verschieter  
Ook: Korenverschieter, Roghverschieter, Korenwerker 

Omwoeler van graan en meel om bederf te voorkomen.  

 

Vetspinner  

Spinner van vette wol.  

 
Visdrager (Visafdrager) 

Vissjouwer, visvervoerder. 

 

Visgrommer  

Schoonmaker van de tafels en de grond bij de visafslag.  
 

Viskoper (Visverkoper) 
Ook: Visjager, Visventer, Visvrouw, Viiswijf 

Handelaar in vis. 

 

Visman 
Visser. 

 

Vloerwerker 

Zij besprenkelden de gevormde en beschilderde aardewerken voorwerpen met een dunne 

laag doorschijnend loodglazuur, het zogenaamde 'kwaarten'. Zij zorgden ook voor het kloven 
van hout en assisteerden bij het stoken van de oven, onder leiding van de Meester-bakker, 

die deels of geheel eigenaar was van de werkplaats of winkel. 

 

Vlotterbaas  

Aannemer van het transport van houtvlotten. 

 
Voerman 
Ook: Rollenaar 

1. Bode. 

2. Vrachtrijder. 

 

Voddenraper  
Ophaler van oude kleding. 

 

Vogelvrouw 

Poelierster. 

 
Voorman  

Leider op de werkvloer. 
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Vechtende viswijven, een incident in Berlijn 1770. De Wachtpatrouille moet ingrijpen. 

 
 

Voorslaander (Voorslager) 
Iemand die met een voorhamer werkt.  

 

Vroedsman 

Lid van de stedelijke regering. 

 

Vroedvrouw (Vroedwijf) 
Ook: Accoucheuse, Goedvrouw, Goevrouw, Hevelmoeder, Wijsmoeder 

Vrouw die hielp bij bevallingen. Mannen konden dit beroep overigens ook uitoefenen.  

 

Vuurvrouw  

Zij brengt gloeiende kooltjes om kachel aan te steken. 
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W 
 
 

Waagdrager 

Iemand die vrachten naar binnen en buiten draagt bij een waag(gebouw)  

 

Waagkroder 
Kruier bij de waag  

 

Wachtmeester (Wagtmeester) 

1. Hoofd van de stadswacht. 

2. Sergeant bij de cavalerie. 

 
Wafelbakker (Wafelbakster, Wafelmeisje) 

Iemand die op kermissen wafels bakt met een wafelijzer. 

 

Wagenaar (Wagenmenner) 
Ook: Koetsier, Koetsvoerder, Voerman 
Bestuurder van paard en wagen. 

 

Wagenjongen 

Stalhulp. 

 

Wagenmaker  
Maker van wielen, velgen en hele 

boerenkarren.  

 

Walker  

Iemand die wapens vervaardigt en scherp 
maakt.  

 

Wasvrouw 
Ook: Opdoenster 

Vrouw die het linnengoed waste en bleekte 

tegen betaling. Dit gebeurde tot ver in de 20e 
eeuw op een vaste plek in de stad of het 

dorp. Wasvrouwen kwamen ook voor in het 

leger:. De manschappen konden bij haar 

tegen betaling hun linnengoed laten wassen 

en strijken. Een zeer lucratieve bezigheid, 

aangezien wasvrouwen tot de rijkste 
personen binnen een compagnie behoorden.  

 

 
Elizabeth Wassenbergh, Portret van een 

Waschvrouw, 1751 

 

 
Weesmeester (Weesvader) 

Vader van een weeshuis. 

 

Weesmoer  

Moeder van een weeshuis. 

 
Werkbode (Werkmeid, Werkvrouw)  

Bediende voor de zwaardere huishoudelijke schoonmaakdiensten. 
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Wever  
Vervaardiger van stoffen en kleden, zoals de Linnenwever, Lakenwever, Wolwever, etc. 

 

Winkelier  

Detailhandelaar met vaste vestiging, de winkel. Gekochte waren kunnen ook aan huis 

worden bezorgd.  
 

Witkalker  

1. Schilder. 

2. Stukadoor.  

 

Witsterre 
Een scheerder van wit laken. 

 

Witwerker  

Smid voor klein zaken, zoals gereedschap.  

 
Woekeraar  

Dubieuze geldschieter tegen hoge renten  

 

Wollennaaister  

Naaister van wollen kleding. 

 
Worstmaker 

Vermaalt, mengt en vormt vleesproducten tot worst.  

 

Wortelteef  

Vrouw die groenten verhandelt.  
 

 

 

 

Walnootverkoopster, 1740 
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Y 
 
 

IJkmeester  
Ook: Merkenmeester, Zegelmeester 

Iemand die voorwerpen keurt op echtheid en samenstelling, en deze bij goedbevinden een 

stempel geeft. 
 

 

 

Z 
 

 

Zakkendrager  
Ook: Mazelaar, Maselaar, Pijnder, Pijner, Pijniger 
Sjouwers bij het lossen van schepen van turf en graan. 

 

Zeeftenmaker (Siftemaeker) 
Ook: Teemsmaker (Teemsemaker) 

Maker van zeefwerktuigen; teems is een ander woord vor zeef.  
 

Zemenmaker  

Maker van zeemlappen. 

 

Zenger  

Iemand die ruwe stoffen over hete plaat of vlammen haalt om het week te maken. 
 

Zetter  
Ook: Handzetter, Letterzetter 

Deze zet de letters en tekens in de juiste volgorde voor de drukpers. Met de hand pakte hij 

de letters uit de kast en plaatste deze in een zethaak. Deze zethaak diende om de letters in 
de juiste volgorde op de juiste maat te zetten. Merkwaardig is dat dat kopstaand gebeurde, 

d.w.z. de zetter ziet de regels op de kop. Als een regel gereed is werd deze in een galei gezet. 

Een galei is een platte houten of zinken bak met lage randen. Het omvallen van de letters 

werd voorkomen door stukken zetlood tegen het zetsel te plaatsen. Was het zetsel klaar dan 

werd het met een touwtje omwonden en kon er een proef worden gemaakt. Na goedkeuring 

van de proef kon het zetsel in een vorm worden geplaatst en afgedrukt. Na het drukken werd 
het zetsel soms bewaard voor een herdruk, maar anders weer gedistribueerd (teruggeplaatst 

in de zetkasten).  

 

Men onderscheidt de volgende soorten zetters: 

 De Platzetter: zetter van vooral platte teksten voor boeken, kranten, etc. 

 De Smoutzetter: zetter van meer gecompliceerde afbeeldingen, zoals 

handelsdrukwerk, advertenties, etc. 

 De Tabelzetter: zetter van tabellen zoals cijfertabellen, statistieken, kasboeken, etc. 

 

Zadelmaker (Saalmaker) 
Ook: Zadelaar, Saedelaer, Tuigsnijder, Leidselmaker, Leidselbreier 

Maker van zadels voor paarden.  
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Zeemtouwer  
Ook: Eelmaker 

Persoon die zeemleer maakt  

 

Zeepzieder  
Ook: Aswerker 
Iemand die zeep maakt. 

 

Zoetelaar (Soetelaar) 
Ook: Inlandse kramer, Rondventer, Suitlaar, Suytelaar 

1. Venter die langs de deuren verkoopt  
2. Marketentster 

3. Parlevinker 

 

Zoutheffer 

De man die zout op de weegschaal legt. 

 
Zoutzieder (Soutsieder) 

Zoutbereider 

 

Zwavelstokmaker (Zwavelstokverkoper)  
Ook: Luciferverkoper, Solpherpriemmaecker 
Maker en verkoper van zwavelstokken, die werden gebruikt bij het maken van vuur. 

 

 

 

 

Zeeman en dienstertje, 1800 
 

 

 

 
Dit is een bijlage bij “Hoeren, Haagers en Hekkelaars - Ideeën voor uitbeeldingen van 

burgers uit de lagere sociale klasse, 1750-1815” 
Dit is een uitgave van de vereniging “Wassenbergh”, www.wassenbergh.com 
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