


Paspoorten voor reizigers afgegeven in Rotterdam (17 45-1783) 

TON HOKKEN EN MAP VAN DER WAAL 

Inleiding 
In het Gemeentearchief van Rotterdam bevinden zich twee banden die beide een overzicht 
bevatten van aanvragen van reizigers paspoorten die door het stadsbestuur zijn gehonoreerd. 
De oudste band betreft de periode 1745-1793 en is paginagewijs genummerd tot 274. De an
dere band beslaat de periode 1793-1809 en is per blad genummerd tot 204 (408 pagina's). ' 

Deze publicatie bevat het eerste deel van de oudste band. De voorzijde van de omslag ver
meldt: Register van Paspoorten voor Reijzigers &c' . Op de rugzijde staat 'Buiten en Binnen
landsche Paspoorten 1750-1799', een tijdvak dat niet geheel overeenstemt met de inhoud. 

Het begrip paspoort 
Gezien de tekst op de voorzijde betreft de verstrekking van paspoorten ook andere personen 
dan reizigers, of andere zaken dan paspoorten. Mede daar paspoorten in de huidige vorm 
nog maar sinds de Eerste Wereldoorlog bestaan, zal hier in het kort op het begrip paspoort 
worden ingegaan in de oude betekenissen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is daar
toe een praktische ingang. Een paspoort blijkt van oudsher zowel op personen als goederen 
betrekking te kunnen hebben en een vergunning in te houden om een grens te overschrijden, 
een haven te verlaten of een bepaald gebied te doorkruisen. 

Voor personen kan het zowel een vrijgeleide (ook sauvegarde genoemd)2 in vijandelijk ge
bied betekenen als een toestemming om door of naar een land te reizen en daar te verblijven. 
Dit laatste lijkt een combinatie van een bewijs van identiteit3 en legitimatie, ofwel reispas en 
visum, verleend door het wettig gezag. Ook wordt genoemd het paspoort met betrekking tot 
soldaten, in het bijzonder als bewijs van ontslag uit het leger. 

Paspoorten in de laatste context komen wij herhaaldelijk tegen in 16d' -18d' eeuwse docu
menten.4 Vanaf 1586 wordt in ordonnanties van de Staten Generaal voorgeschreven dat een 
soldaat die uit een compagnie wil vertrekken dit pas mag doen na toestemming van een ka
pitein en als bewijs een 'behoorlijk' paspoort dient te krijgen. Vertrekken zonder paspoort 
wordt met de dood bestraft (1590).5 Dat desondanks desertie voorkwam laten bijvoorbeeld 
rechterlijke archieven zien, waarbij de strafmaat overigens door de lokale autoriteiten wordt 
bepaald.6 Daarentegen kan een gepasporteerd soldaat op doorreis in een dorp met succes een 
beroep doen op vrijgevigheid. 7 

Over paspoorten als bewijs van toestemming voor vervoer in samenhang met controle over 
het transport van bepaalde goederen zijn al vroeg talloze verordeningen te vinden van de 
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overheid. 8 Deze bevatten ook de regelgeving van heffingen, de zogenaamde 'Convoyen en Li
centen' (in- en uitvoerrechten). Een discussiestuk uit 1760 over de 'binnenlandsche' paspoor
ten in het archief van de Admiraliteitscolleges geeft een kort historisch overzicht gelardeerd 
met enkele voorbeelden over te bezweren fraude- en smokkelmogelijkheden.9 Het dossier be
vat ook no geen luitisch stuk over de praktijk van de controle in het vierde 'Jaar der Bataafsche 
Vrijheid' (1798). De controle vond van oudsher plaats door zogenaamde cherchers. '0 

De geschiedenis van paspoorten in relatie tot mobiliteit van personen gaat ver terug. Studies 
over dit onderwerp beperken zich wat Nederland betreft tot enkele artikelen." Met behulp 
van verordeningen van de Staten-Generaal is het wettelijk kader in de loop van de tijd te vol
gen. In de begintijd van de Republiek worden strenge straffen gesteld op het niet beschikken 
over een paspoort bij het komen uit en reizen naar vijandelijk gebied, begrijpelijk in oorlogs
tijd. Na het twaalfjarig bestand wordt de regelgeving weer verscherpt, de geldigheidsduur 
van een paspoort wordt op vier maanden gesteld. In 1646 worden particuliere sauvegarden, 
paspoorten, abolitien, akten van vrijdommen en licentien verboden. De gebruikte termino
logie is een aanvulling van eerder in relatie tot paspoorten genoemde begrippen als acte van 
consent en secreet verding ( overeenkomst). 

De paspoortenboeken van Rotterdam 
Kennelijk staat de regelgeving het toe dat het stadsbestuur zelf paspoorten gaat verstrek
ken.12 Systematische registratie is vanaf 1745 bewaard gebleven, maar een uit 1719 overgele
verd paspoort toont aan dat uitgifte al voor 1745 plaatsvond. 

Het register van 1745-1793 betreft reizigers die voornamelijk een buitenlandse bestemming 
hebben. Het register van 1793-1809 bestrijkt een groot deel van de Franse tijd, betreft zowel 
binnenlandse als buitenlandse paspoorten en bevat tevens verordeningen en modelformulie
ren die betrekking hebben op de nogal eens veranderende regelgeving in die periode.'3 Vanaf 

L. Brasser, Rotterdam, gezicht op de Oudehaven met links de Geldersekade en op de achte1grond de 
Laurens kerk, aquarel 1780 (collectie GemeentearchiefRotterdam) 
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179514 wordt in buitenlandse paspoorten de persoon op wie het paspoort betrekking heeft 
beschreven met behulp van uiterlijke kenmerken. Tevens worden leeftijd, woon-en geboorte
plaats vermeld. 

Het oudste deel volstaat met datum, naam van de persoon aan wie het paspoort wordt ver
strekt, namen van eventuele reisgenoten, veelal een beroep, het doel van de reis als het handel 
betreft of scheepvaart en bestemming(-en). Meestal wordt de woonplaats vermeld, veelal ook 
of het een burger of inwoner van Rotterdam betreft. De toestemming voor het verlenen van 
een paspoort wordt gegeven door de burgemeesters die doorgaans met naam worden ver
meld, ook als er een niet aanwezig is, bijvoorbeeld: 'dempto (= uitgezonderd) van der Staal'. 

De paspoorten hebben een functie als 'vrijgeleide' en aanbeveling, als legitimatie door de 
stedelijke overheid van de reizende persoon in kwestie, zodat deze niet voor een landloper 
zal worden aangezien en in geval van nood, beroep kan doen op een plaatselijke overheid in 
den vreemde. Het zijn geen paspoorten die expliciet toestemming geven om te reizen naar en 
van vijandelijk gebied of in de buurt daarvan. Deze vallen onder de dan geldende regelgeving 
van de Staten Generaal, zoals hiervoor vermeld en zouden (in Rotterdam) moeten worden 
verstrekt door de Admiraliteit van de Maze. Het zijn juist de lokaal verstrekte vrijgeleides 
waarvan in sommige ordonnanties van de Staten Generaal wordt gesteld dat die geen geldig
heid hebben in vijandelijk gebied. 

Enkele aangevraagde en verleende paspoorten zijn niet afgehaald en bewaard gebleven. In 
het register staat op 21 april 1760 kortweg vermeld 'Hendrik Pietermoog naar Engeland' met 
in de marge 'deze niet afgehaalt'.15 Het niet afgehaalde paspoort zal model staan voor al die 
paspoorten die wel zijn afgehaald en meegenomen op reis. De houder staat er in vermeld, dat 
het een inwoner is van de stad, het doel van zijn16 reis en dat hij na verloop van tijd weer naar 
huis zal terugkeren, de 'gezondheidsbrief waarin wordt verklaard dat de stad niet wordt 
geteisterd door de pest of andere besmettelijke ziekten, het verzoek de houder overal vrije 
doorgang te geven 'waer mede hem dienst & ons vriendschap geschieden zal, welke wij be
reijd zijn in gelijke voorvallen te erkennen & beantwoorden' . De tekst van het paspoort dat 
Jan Jacob Elsevier in november 1787 wordt uitgereikt is - om onbekende reden - vermeld in 
het register. Het is in analoge, maar wat deftiger bewoordingen opgesteld als het paspoort 
van Hendrik Pietermoog. Expliciet wordt verzocht hem 'alle mogelijke hulp, faveur en ad
dres te bewijzen'.17 Dat geldt ook voor het paspoort van het lid van de vroedschap Cornelis 
van Heusde in 1790.18 Het paspoort dat op 25 april 1750 aan Joost van Ronsel(e) werd verstrekt 
moet administratief een grensgeval zijn geweest. Het gaat om een stel paarden dat in Fries
land moet worden gehaald, waarvoor een paspoort met vervoersbewijs zou moeten worden 
aangevraagd. De worsteling van de ambtenaar blijkt uit de tekst van een concept, dat evenals 
het paspoort bewaard is gebleven (zie illustratie op pagina 22). 19 

Op 16 november 1770 is in het register een tekst doorgehaald. Het blijkt om een paspoort te 
gaan voor een schipper die naar Mechelen en Leuven vaart waarin de vracht wordt omschreven. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de registratie in dit boek abusievelijk heeft plaatsge
vonden en alsnog wordt bijgeschreven 'onder de ordinaire paspoorten voor goederen'. 

Enkele opmerkingen over het paspoortregister van 1745-1793 

Aan de hand van de verstrekte paspoorten is van een groot aantal personen die in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in Rotterdam woonden bekend dat zij een reis (soms meerdere 
reizen) naar het buitenland ondernamen. In combinatie met andere gegevens uit het archief 
zal het mogelijk zijn een analyse te maken die leidt tot reizigersprofielen verbonden aan spe
cifieke groepen uit de bevolking. Hier willen wij volstaan met enkele opmerkingen. 
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Dirk Langendij'f~, Rotterdam, stadhuis aan de Hoogstraat, aquarel 1787 

(collectie Gemeentearchief Rotterdam) 

Het gehele register vermeldt 2227 verstrekte paspoorten. Aangezien vaak meerdere personen 
op een paspoort zijn vermeld - soms zonder alle namen te noemen - is het aantal reizigers 
over die periode aanzienlijk hoger. Het aantal inwoners van Rotterdam bedraagt in 1745 circa 
40.000 en in 1795 circa 53.000. ' 0 Veel inwoners zullen bekend zijn geweest met mensen die 
naar het buitenland reisden of hadden gereisd. 

Het is niet bekend welk percentage van de reizigers een paspoort aanvroegen. Evenmin hoe 
nauwgezet de administratie is bijgehouden. Het verloop van de toewijzingen over langere 
periodes is globaal als volgt: 1745-1754409, 1755-1764 465, 1765-1774 221, 1775-1784 465, 1785-

1793 674. 
Wat de reden is dat in 1764 maar tien paspoorten zijn verstrekt en in het decennium daarna 

de helft minder dan de decennia daaromheen zal nader onderzoek moeten uitwijzen. 

Van een koopman is 315 maal sprake, 33 maal van kooplieden, 166 maal van 'negotie' en 61 

maal van doen van 'affaires', totaal 575. Ruim 170 maal is sprake van een (met name genoemd) 
schip met schipper en/of stuurman, 48 maal worden 'domestiquen' genoemd en 83 maal een 
knecht. Dirk Florens gaat in 1792 'ter herstelling zijner gezondheid' op reis. Vrouw of huis
vrouw wordt 143 maal vermeld. Het woord burger(s) wordt 857 keer genoemd. Intrigerend 
is dat zo vaak geen beroep of reden wordt vermeld. Wat was voor die personen de reden om 
op reis te gaan? Zeer zeker zal vaker van handel sprake zijn geweest dan is aangegeven. Als 
de katholiek Care! Ellinkhuijsen in 1758 naar de Moezel afreist, zal dat ongetwijfeld met zijn 
wijnhandel van doen hebben. Maar daarnaast lijkt veelal ook sprake van familiebezoek in-of 
een terugkeer naar - het land van herkomst. Dit laatste is lang niet altijd duidelijk. Weliswaar 
wordt in de tekst van sommige paspoorten 'na en terug' vermeld, maar deze woorden ontbre-
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ken in veel situaties waar de reiziger onmiskenbaar het voornemen zal hebben gehad naar 
have en goed terug te keren. Verder zal een kleine groep met een ander oogmerk op reis zijn 
gegaan (educatief, toeristisch, medisch etc), bijvoorbeeld Lambert van Neck die in 1745 met 
een select gezelschap afreist naar Spa. 

Een nog te onderscheiden groep zijn personen op doorreis aan wie een paspoort wordt ver
strekt. 

Een Pro Deo verstrekking van een paspoort vindt 121 maal plaats, 95 maal wordt 'gratis' ver
meld, vier maal 'Dono' . Deze laatste term wordt gebruikt voor de gratis verstrekking aan een 
bestuurder van de stad. 'Gratis' staat vermoedelijk zowel voor de gereguleerde verstrekking 
om niet aan bepaalde groeperingen zoals geestelijken, (oud-) bestuurders en militairen als 
ook in plaats van Pro Deo. 

Vanaf pagina 176 ( 1781) wordt vermeld of ( ook) een' gezond brief is verstrekt. 

Duitsland (321) en allerlei Duitse gebiedsdelen zoals Cleeff ( 69) worden het meest als reisdoel 
genoemd. Ook Frankrijk (305) en Parijs (75) staan hoog genoteerd evenals Franse havenplaat
sen ten behoeve van de schepen. Engeland of Groot Brittannië wordt 183 maal als reisdoel 
genoemd, waaraan nog met name genoemde plaatsen moeten worden toegevoegd. Maar ook 
Amerika en Smirna komen als reisdoel voor. Het zal mogelijk interessant zijn te bezien in 
hoeverre favoriete bestemmingen in de loop van de tijd wisselen. 

Joden waaraan paspoorten zijn verstrekt worden doorgaans met hun religieuze denominatie 
aangeduid. Over de gehele periode gaat het vermoedelijk21 om 118 paspoorten, verspreid over 
de decennia analoog aan hierboven: 37(van de409), 11(465), 16 (221), 14(465) en 40 (674). In de 
eerste periode, toen het percentage Joden in Rotterdam naar schatting dichter bij de één dan 
twee procent zal hebben gelegen, is er sprake van een oververtegenwoordiging. Dat lijkt ook 
te gelden voor de derde en de laatste periode. 

Toelichting afschrift 
• de tekst van het afschrift is zo dicht mogelijk bij de brontekst gehouden, alleen is in de eer

ste kolom een nummering toegevoegd; 
• het gebruik van hoofdletters sluit aan bij de brontekst, behalve waar dat ten koste gaat van 

de leesbaarheid; namen zijn voorzien van hoofdletters; 
• fouten in de brontekst zijn doorgaans overgenomen; 
• afkortingen zijn niet uitgeschreven, behalve waar dat de leesbaarheid van de tekst bevor-

dert; 
• de persoonsnamen en uitgeschreven afkortingen zijn gecursiveerd; 
• doorgehaalde brontekst is in het afschrift ook doorgehaald; 
• de zich steeds herhalende eindzin van de registratie is weggelaten evenals de vermeldingen 

van namen van de burgemeesters, op enkele voorbeelden na; 
• marge aantekeningen die zijn afgekort: 

Sol vit tot hier toe (incluijs) Sol vit" 
Pro Deo PD 
tot hier toe nagezien/verantwoord, 
tot des en toe nagezien 
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Noten 
1. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Oud Stadsarchief ( OSA), inv.nr. 1041, resp. 1042. Naderhand is 

een index op naam samengesteld. 
2. Bijvoorbeeld voor gereformeerde predikanten nabij vijandelijke steden in de 80-jarige oorlog, zie: 

W. P.C. Knuttel (uitg. ), Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1633, Den Haag 1908, pag. 
23-24, 48, 192-193. De term 'vrij geleij' of'sûreté du corps' wordt ook gehanteerd voor het tijdelijk 
vrijwaren van een schuldenaar voor schuldeisers, zie onder meer: GAR, Oud Archief, inv.nr. 279, 
fol. 44: 10 september 1706 (Dirck van der Graght) en fol. 105: 7 december 1708 (Cornelia Hoecke). 

3. Tot eind 1sdc eeuw zonder een beschrijving van uiterlijke kenmerken. 
4. Zie bijvoorbeeld: L.M. van der Hoeven, 'Paspoorten uitgereikt aan soldaten en schelmen onder 

de compagnie van Joachim van Gent, heer van Meinerswijk, commandeur van Zaltbommel (1658-
1682)', in: GensNostra (64) 2009, pag. 81-87. 

5. Nederlandsch Placaat- en rechtskundig woordenboek dl. 1, Amsterdam 1791, pag. 166 e.v. Naast 
desertie dienden ook spionage, landloperij en plundering tegengegaan te worden. Zie ook: A. Hal
lema, 'Van een paspoort en nog wat', in: Ons Leger(50) 1966, pag. 20-21. 

6. Nationaal Archief te Den Haag, toegang 3.03.08.134 Rechterlijk Archief van Oud- en Zuid-Beijer
land inv.nr. 2 (1590-1620). 

7. Zie bijvoorbeeld: GAR, archief van de Hervormde Gemeente Rhoon en Pendrecht inv.nr. 240 
waarin op 22 maart 1643 'een arm soldaet met paspoort tot reijsgelt' twee stuivers wordt verstrekt. 
Zie: GAR, archief familie Van Kerckhoff-de Ruyter inv.nr. 51 voor een bewaard gebleven 'Pasport 
of Demissie'; zie ook het sierlijk geschreven paspoort voor Sas bout Dedel uit 1671 in: GAR, Hand
schriftenverzameling inv.nr. 2342. 

8. Cornelis Cau e.a., Groot-Placaetboeck, Den Haag 1664, zie met name het tweede deel. 
9. Nationaal Archief Den Haag, archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling P. en G. van Oli

vier, 1656-1806, inv.nr. 11, stukken betreffende de binnenlandse paspoorten 1727-1798; zie ook 
bijvoorbeeld de inventaris van het Oud Stads Archief van' sHertogenbosch waarin meerdere voor
beelden zijn te vinden van archiefbestanddelen die op paspoorten met betrekking tot goederen te 
maken hebben, naast paspoorten voor andere doeleinden. 

10. Zie: Albert Hoekstra, 'Chercher, een leuk (lastig) beroep voor genealogen', in: Gens Nostra (64) 
2009, pag. 31-34. De benaming is afgeleid van 'Commisen ter Recherche', zie bijv. de resolutie van 
de Staten Generaal van 29 september 1687. 
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Kopergravure Anna C. Brouwer naar een tekening van]. van Diepenhuy·sen, De stad Rotterdam, 
uit: L. van Ollefen en R. Bakke1; De Nederlandsche stad- en dorp beschrijving, deels, Schieland 

en Krimpenerwaard, Amsterdam 1797 
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11. Roberto Tjin, 'Nederlandse paspoorten. De politiek van reizen en identificatie van personen', in: 
Amsterdams sociologisch tijdschrift (17) 1990, pag. 74-100; J.-W. Koten, 'Paspoorten en andere reisdo
cumenten als genealogische bron', in: Ons Elfgoed 2 (1996), pag. 73-85. Een overzicht in boekvorm 
door: Tom van Beek, Paspoort: een parade van Nederlandse reisdocumenten, Amsterdam 1995, geeft een 
globaal overzicht van vroeger tijden en een meer uitvoerig inzicht in de ontwikkelingen vanaf de 
Franse tijd. 

12. De toestemming daarvoor c.q. het besluit daartoe niet gevonden. 
13. In het Nationaal Archief bevindt zich een door C.J.M. Bakker samengesteld gedocumenteerd 

overzicht van (met name) de regelgeving in de periode 1795-1813. 

14. Dan nog uit te reiken door de Nationale Vergadering, zie een voorbeeld in: GAR, archief Familie 
Prins (van Westdorpe), inv.nr. 284. Vanaf eind 1801 mogen buitenlandse paspoorten (voorlopig) 
weer door de lokale overheid worden verstrekt. 

15. Zie afbeelding bij die datum. De niet afgehaalde paspoorten zijn gearchiveerd in GAR OSA inv 
1051. Naast het genoemde nog een paspoort van 16 juni 1746 uitgereikt aan Elias van der Hoeven 
c.s. en een exemplaar van 28 maart 1719 ten behoeve van Etienne Eulders de Nipiville. Latere pas
poorten lijken voor wat betreft de tekst een uittreksel van het paspoort van 1719. 

16. Slechts een enkele maal krijgt een vrouw op eigen naam een paspoort. 
17. De tekst is analoog aan de door de Staten-Generaal verstrekte paspoorten 'ad omnes populos', ver

strekt voor verkeer naar niet-vijandelijke gebieden, zie Tjin, pag. 78. 
18. In eenvoudige vorm is de tekst ook te vinden in de permissie die de Gouverneur Generaal van de 

Colonie Berbice in 1768 aan kapitein Jochem Krul geeft om naar Patria (het vaderland) te mogen 
vertrekken (zie: GAR, archief Fa. Coopstad & Rochussen (Hudig)/Ferrand Whaley, inv.nr. 61; even
eens in het paspoort dat de Amerikaanse vice consul te Amsterdam in 1795 aan een landgenoot uit
reikt, zie: GAR, archief familie Dutilh, inv.nr. 27; zie ook een 'visum', op 25 oktober 1787 verstrekt 
door de consul van Frankrijk te Amsterdam aan Leo nardus van Zwijndregt en Cornelis Duijn voor 
een reis naar Brabant en Frankrijk in: GAR, archief familie van Zwijndregt, inv.nr. 32. Vertegen
woordigers van de Verenigde Nederlanden in den vreemde schreven uiteraard ook aanbevelings
pasoorten voor landgenoten, zie bijvoorbeeld: GAR, archief familie Chabot, inv.nr. 227 (Lissabon 
1712). 

19. GAR, Handschriftenverzameling, inv.nr. 4442. 
20. G.J. Mentink en A.M. van der Woude, De demografische ontwilikelingin Rotterdam en Cool in de 17e en 18e 

eeuw: een methodisch en analyserend onderzoek van retroacta van de bwgerlijke stand van Rotterdam en Cool, 
Rotterdam 1965, pag. 39, excl. Cool. Op pag. 34 is het percentage Joden in 1809 vermeld (3,6%) dat 
even verder in de inleiding gemakshalve wordt gehanteerd. 

21. Niet altijd is uit de naam van de persoon met zekerheid op te maken of deze Joods is. 
22. Solvit betekent: (hij heeft) betaald. 
23. (zie pagina 8) GAR, osA, inv.nr. 1041 (Register van Paspoorten voor Reijzigers 1745-1793). Hier tot 

1-7-1783 opgenomen. 

Hoofdredacteur L. F. van der Linden, Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 
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Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
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Register van paspoorten voor reizigers te Rotterdam (17 45-1793 ) 23 

1 pgi den 21' Meij 1745Jacob Hope burger en koopman alhier voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vlaanderen en een gedeelte van Vrankrijk, geconsenteert passepoort praesent 
alle de Heeren burgermeesteren dempto van der Staal 

2 den 22 dito Daniel de Superville, Hendrik van Beefting en Michiel van den Berg benevens 
een knegt, na tCleefse oft andere destricten onder het Ressort van Sijne Koninglijke 
Majesteijt van Pruijssen en verders over Brabant en Vlaanderen, geconsenteert pres. 
d'Heeren Lormiel en Van der Hoeve 

3 den 28 dito Bartholomeus Everhardus van de Wal/ burger en coopman alhier, voornemens 
sijnde een reijs te doen na den boven Reijn, Main & Ecker, de Palts en Lotteringen met 
zijn knegt, tot verrigting van zijn negotie, geconsenteerd, pres. de Heeren van Berckel 
en Van der Hoeve 

4 den 29 dito Antoine Boudan burger en koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk tot verrigting van zijn negotie geconsenteert, present alle de Heeren 
Burgemeesteren 

5 den 30 dito Hendrik van Gort burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vlaanderen en Brabant, geconsenteert praes. uts. 

6 den 31 dito Walter Jones burger alhier, na Engeland, geconsenteert praes. uts. 

7 den 31 dito]anReijgerten bediening zijnde bij John Stedman, burger en koopman alhier, 
om voor hem wegens sijn negotie een reijs te doen na Duijtsland, geconsenteert praes. 
uts. 

8 pgz den 2Junij 1745 Gerrit Uijtingschipper opt schip de Zara met vijf man en een jongen 

> 
als passagiers op het schip de Jan & Johanna daart schipper op is Hendrik Pieterse Kiel 
gedestineert na Port Louis en om van daar verder te gaan na Brest omme het gemelde 
schip de Zara van daar af te halen en na dese stad te brengen 

9 den 2 ditoSamuelBerckstuurman op het schip de Hanover met vijf man en een jongen 
mede als passagiers op het bovengemelde schip na Port Louis gedestineert en van daar 
verder na Sint Malo omme het gemelde schip de Han over aldaar leggende af te halen 
en na dese stad te brengen 

10 den 4 dito Herma.nI]zendoom junior voornemens na Corck in IJerland een reijs te doen 

11 den 5 dito EvertTerswaak burger & koopman alhier, voornemens een reijs te doen over 
Zeeland na Staats Vlaanderen om zijne noodige affaires van négotie te verrigte 

12 den 8 dito]anHeemsaet burger en koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Dortmond in Duijtsland om zijne affaires van negotie 

13 pg3 den 10' Jun ij 1745 Marcus Mans, PalteSwol,JosephScheman,Jacob Roosten Catharina Wilpen 
PD van Span jen alhier gearriveert en voornemens zijnde na de Palts te vertrecken 

14 PD den 10 dito Johan Marten Staal met zijn vrouw Barbera Vekele, en een kind mede van 
Spanjen alhier gearriveert en voornemens zijnde na het Wurtenburgse te vertrecken 

15 PD den 14 dito Wende/Snijder, Marten Blij, MartenBegeling,AdamBegelingmet twee kinderen 
na t Durlachse 

16 PD den 14 dito Casper Gree, Maria Barbera Gree,Jurry Gree,Ada.m Gree, Anna Maria Gree & Pieter 
Gree na Manheijm 

17 PD den 14 dito Gabriel Laus, Hans Michel Jong, Helena Roussen, Margareta Jong, Catharina Jong 
en Barbera]ong nat Durlachse 

18 PD den 14 dito Hans]urrij Eppe/in, Christina.Eppe/in, Maria.Eppe/in en Maria.Eppe/in, en 
Barbera Eppe/in nat Wurtenburgse 

19 PD den 14 dito Reno Emo en]eanFisacq, na Duijtsland 

20 PD den 15 dito Jacob Eeck met zijn vrouw & ses kinderen na Straetsburg 

21 pg4 den 15' Junij 1745 Harme Salomons en Abraham Salomons sijnde van de Joodsche Natie en 
PD wonende binnen dese stad, na Duij tsland 
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22 PD den 16 dito Abraham Gumpruh, voornemens sijnde na Brabant & Vlaanderen te vertrekke 

23 den 16 dito]acobStoupart burger en inwoonder alhier benevens sijn vrouw Johanna 
Wilson een reijs te doen na Schotland 

24 den 17' dito Arnout van Aken & Maria van Meurs egtel: na Krevel en omleggende plaetsen. 

25 den 18 dito Jan de Groot schipper op het schip genaamt de St.Joseph van Rotterdam met 
acht man & twee jongens als passagiers aan t boord van t schip de Willem en Maria van 
Amsterdam gedestineert na Bajoene. 

26 PD den 18 dito Samuel Is ra el, IsaakAbrahams en Levi Abrahams van de Joodse Natie na Brabant 
& Vlaanderen 

27 PD den 21' dito Marws Moses na Tri er 

28 pgs den 22Junij 1745 ThomasTate, burger alhier voornemens sijnde een reijs te doen na 
Vlaanderen en verders na Vrankrijk 

29 den 22 dito Co melis Huijssoon schipper op het schip de Cornelia met vier man en een 
jonge als passagiers aan boord vant schip de vijf gebroeders, schip p. ObbeHarmes, 
gedestineert na Caan en verders over land na St. Malo omme het gemelde schip de 
Cornelia aldaar leggende af te halen en na dese stad te brengen 

30 den 23 dito WilliamDavidson burger en koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na ... 

31 PD den 23 dito Pierre Duri, na Brussel en verders na Vlaanderen 

32 PD den 1' Ju lij Hans MichelKeuning met drie kinderen en David Scheer met zijn vrouw en drie 
kinderen, na Duij tsland 

33 PD den 1 dito Pieter Heijger na Duijtsland 

34 PD den 3 dito Philip de La Haije & Elisabeth Gongra met haer kind na Mastrigt 

35 pg6 den 8' Ju lij 1745Johannes de Bode, burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen tot verrigting van sijn negotie na Gelderland, Overijssel, t Land van Cleeff, 
Keuls Land en de circumjacentien 

36 den 9' Ju lij 1745 PieterBernelot burger en koopman alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen na Spa, Luijk en verders hogerop 

37 den 9' J ulij 17 45 Col man Bauer, sij nde van de J oodsche Natie, voornemens na Frankfort 
aan de Main te vertrekken 

38 gratis den 12' Julij 1745 D'Heer Mr. Lambert van Neck, Raad in de Vroedschap, vrouwe Agneta 
van Meelhuijsv. van d' Hr. Burgermr. van Teijlingen, Theodora Maria Groenhout huijsv. 
van D'Heer Mr. Lambert van Neck, & Mr.Johan van Te[jlingen, Commis Generaal, 
voornemens sijnde met drie domesticquen een reijs te doen na Spaa 

39 den 14Julij 1745 Isaac Hubert, burger & koopman alhier, voornemens sijnde, een reijs te 
doen nat land van Luijk en Lottharingen 

40 den 19' Julij 1745 Catharina Everdina Hubert wed. van Pieter Bos, na tland van Luijk en 
Lottharingen 

41 PV den 23' Julij 1745 Mr. ElisaHuibertSismus, Schout van Hillegersberg, voornemens een 
reijs te doen na het Sticht van Utrecht, Overijzel, Gelderland, t Graefschap, Zutphen, 
Zuijd en Noord Holland en circumjacentien van dien, geadsis teerd met sijn lacquaij 
Theodorus van A lier 

42 den 24Julij Arij'Pouwels,JanPieterse, Matthijs Simon, matroosen en MaartenBosselaar alle 
in die qualiteijd opt schip de Harde Galeij, capt.JelleSjoers althans leggende te Chester 
int water van Engeland aan boord van het schip de Thomas en Pieternella te gaan 
gedestineert na Dublijn 

43 den 26' dito Jacobus Luijters, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na Sluijs 
in Vlaanderen, ent Land van Cadsant 

44 PD den 27 dito Barend IJ sak zijnde van deJoodsche Natie voornemens na Brabant te 
solvit vertrekken 
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45 den 5 Augustus Willem Mansen burger & koopman alhier, voornemens sijnde, 
geassisteerd met een knegt, een reijs te doen na Brussel & Antwerpen 

46 den 13 dito Dirk van der Meer, schipper op het schip de Elisabeth altans leggende tot 
Duijnkerke met vijf man, na Duijnkerke voors. 

47 pgB den 13' Augustus 1745JoostvanR011sele, burger alhier, voor sijn knegtPieterHulstman, 
gratis om na Gent en verders na Vrankrijk te vertrekken 

48 den 14 dito A mout Hazenkliever, koopman te Remscheijd geadsisteert met een knegt, 
een re ijs te doen na Brabant en Vlaanderen tot het verrigte van sijn negotie 

49 den 18' dito Wouter Haij, burger en koopman alhier voornemens sijnde tot het verrigte 
van sij n negotie een reijs te doen na Vrankrijk 

50 den 28 dito Dirk van der Meer, burger alhier, schipper opt schip De Eendragt galeij met 
acht man na St. Male als passagiers aan boord vant schip de Hollandia schipper Eelke 
Wibes na Rouaan gedestineert 

51 gratis den 29 dito Mr. Abraham Adriaan du Bois, Me.Johan Gerard Francois Meijners, Mr. Adriaan 
Prins junior en Thomas Hogendijk, geadsisteerd met twee knegts, na Brabant & 
Vlaanderen 

52 PD den 4 September Godfried Coenraed Smolek, voornemens sijnde na Brussel te vertrekken 

53 den 7' dito Jacob Warrier, na Bern in Switzerland 

54 pg9 den 10' September 1745JanPieter Schott, burger alhier na Brabant ent Land van Luijk 

55 den 10 dito Arno/dus Rademaker burger alhier na Uts. 

56 den 14 dito Henricus Paijmans burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen na Vrankrijk 

57 den 28 dito Jacob van der Spelt en Arend van der Spelt, burgers alhier, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Brabant en Vlaenderen tot het verrigte van hunne negotie 

58 den 29 dito Pieter Simmens burger alhier na Vlaanderen 

59 den 4 October1745 ChalmanHertog, van Antwerpen alhier gekomen, na Frankfort aan 
de Main 

60 den 5' dito Laurens Hartong, burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde na 
Duijnkerke te vertrecken 

61 Solvit den 13' dito GerritUijttingdeJonge schipper opt schip de Vernon met vijf man en een 
jonge, als passagiers aan boord vant schip de Jan &Arij schipper Laurens van Rijn, na 
Brest 

62 pg10 den 3' November 1745JanHoeting burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Hamburg, Leijpsig, Dresden, Praeg & Weenen 

63 den 8' November Laurens Moodij, burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Vrankrijk 

64 PD den 10 November Lasarus Levij, Levi:f Eliasar &Juda Barends sijnde van de J oodsche Natie, 
van hier na Neurenberg te vertrekken 

65 den 23 November Cornelis Wartla burger, schipper opt schip de Eenige Maria Galeij 
leggende tot Baijoene voornemens sijnde met zeven man & een jonge als passagiers 
aan boord van t schip de ... schipper Jan Gerbrantse gedestineert na Bajoene voors. 

66 den 25 dito WülemAdamseEdij, burger alhier, schipper opt schip de Doren leggende tÖC 
Havre de Grace, voornemens sijnde met vijf man & een jonge als passagiers aan boord 
te gaan van het schip de Jonker Harens ma schipper Itse Pieters Velsen gedestineert na 
Rouaan 

67 den 26 dito Jan Baptista Maseu, van IJ peren voor de Kamer Amsterdam uij t Nederlands 
India gerepatrieert, en voornemens sijnde van hier na IJ peren te vertrekke 

68 den 27 dito Jan ChristoffelLeveZouw, burger alhier, schipper op het schip de Stad 
Rotterdam met negen man, na Brest 
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69 pg11 den 30' November 1745 Isaak Cohen, zijnde van deJoodsche Natie en wonende alhier, 
PD voornemens zijnde na Duijtsland te vertrekken 

70 ½ den 1' December Valentijn Croij·s, van London alhier, gearriveert en voornemens sijnde 
na Lotharinge te vertrekke 

71 den 16' ditoAbrahamAdriaan van Co peren ingebore burger alhier voornemens sijnde 
als passagier aan boord te gaan van het schip de Rijsinde Swaan Cape. Maarte Mulder 
gedestineert na Suriname 

72 den 27 December HendrikAlsatter,Leendertvan tHofJ& ReijnhardKooka, burgers & 
inwoonders alhier, voornemens sijnde een reijs te doen nat Cleefs Land 

73 PD den 27 dito Jean David Vemet, voornemens sijnde na Zwitserland te vertrekke 

74 PD den 31 dito Jean Francois Reguin, voornemens sijnde na Berne in Zwitserland, te 
vertrekke 

75 ½ den 3' Januarij 1746 is OttoJoeler, van IJerland alhier gearriveert en voornemens sijnde 
na Flens burg int Holsteijnse te vertrekke 

76 pgi2 den 4' Januarij 1746 AnthoïneProije, inwoonder van Haarlem, voornemens sijnde een 
PD reijs te doen na Vrankrijk 

77 den 22 dito Claas Soetwonende te MoerCapelle voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland om koebeesten te koopen 

78 Solvit den 22 dito Harme de Witt, wonende te MoerCapelle, voornemens sijnde eenreijs te doen 
na Duijtsland om koebeesten te koopen 

79 den 8' Februarij 1746JanStrangschipper op het schip de Jan & Maria met vijf man & een 
jonge na Oostende om aldaer het gemelde schip af te halen en na dese stad te brengen 

80 den 10 dito WillemSteevens,Rokus Bollens,JanAdriaan Timmermans en Thomas Jansen, alle 
burgers & inwoonders deser stad, voornemens sijnde na London en vandaar verder 
na de Provincie Sussex te vertrekke aan boord van 't schip de gulde Vrijheijd schipper 
Pieter Stolde, om na deze stad te brengen 

81 PD den 14 ditoAbrahamSalomons &HarmeSalomons zijnde van deJoodsche Natie, binnen 
dese stad na Brabant 

82 den 15 dito Caspar Coch en Pieter Danielse na Flens burg & Aspenraden gelegen int 
Holsteijnse 

83 pgi3 den 22' Februarij 1746 Gerrit Vermeulen schipper op het schip de Dulton leggende tot 
Duijnkerke met tien man & een jonge, omme het gemelde schip van daar af te hale en 
na dese stad te brengen 

84 den 23' dito Hendrik Costerman burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na Engeland tot het verrigte van sijn negotie 

85 den 25 dito ChristoffilFeneman, burger alhier voornemens sijnde na Bremen een re ijs te 
doen tot het verrigte van zijn affaires 

86 den 26 dito Jean Louis Hanet burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen nat land 
van Luijk en na Frankfort 

87 den 28 dito Frederik ten Holt inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Vlaanderen, Brabant, Luijkerland, Cleefsland & Oostvriesland, tot het verrigte van 
a ffa i1·c s van n e g o ti e 

88 den 1' Maart Dirk van der Meer burger alhier, schipper op het schip De Vrindschap 
leggende te Brest, omme met vijf man & een jonge aan boord als passagiers te gaan van 
het schip de Jan & Arij , schipper Laurens van Rijn gedestineert na Brest 

89 den 1 dito DirkJochemse stuurman op het schip De Twee Vrinden met elf man aan boord 
van het even gen. schip de Jan & Arij gedestineert na Brest 

90 PD den 7' Maert 1746 Jean Baptiste Prïout na Parijs 

91 pgi4 den 18' dito Johan Stedman, PaschentuStedman & Maria Talbot, voornemens sijnde een reijs 
te doen na London 
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92 den 21 dito Joan Osij burger & koopman alhier benevens sijn knegt, Frans du Frene een 
reijs te doen na Brabant 

93 den 21 dito Jan Richard inwoonder alhier, in dienst van Jan Stedman een reijs te doen na 
Frankfort & Heijdelberg tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen 

94 den 23 dito Johannes Langstraat ingebore burger alhier voornemens sijnde na Leuven te 
vertrekke om sij n studie te vervolgen 

95 den 24 dito Mr.Johan GerardFrancois Meijners met sijn knegt, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Engeland 

96 gratis den 4' April Paulus Hendrik]ustus Ivoij burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde 
na Brabant & Vlaanderen een reijs te doen met sijn lijfknegt 

97 " den 4' dito Mr. Jacob van den Manderen burger & in woonder van Vlissingen in Zeeland, 
na Brabant & Vlaanderen 

98 pg15 den 4' April 1746 David van derPloug, inwoonder alhier voornemens om als passagier 
aan boord vant schip de Jonge Cornelia schipper Siebe Broers gedestineert na Vrankrijk 
een reijs te doen tot het verrigte van affaires van negotie 

99 den 4April 1746 Thomas]anse, WillemStevense,JanBlom & TeunisJanseBlom, matrosen 
op het schip de Jan & Maria, schipper Jan Strang, leggende te Oostende, over Sluijs in 
Vlaanderen, na Oostende 

100 den 7 dito AlexanderDurkie schipper opt schip De St Helena met vijf man & een jonge 
na Granville alwaar het selve schip is leggende om het afhale en na dese provincie te 
brengen 

101 den 9' dito GeorgeChristofJKropjfgans, koopman alhier, voornemens sijnde tot het 
verrigte van sijn negotie een reijs te doen na Duijtsland 

102 den 12' dito Abraham vanRij"ckevorsel &Jan van der Pais, beijde ingeboren burgers & 
kooplieden alhier, na Antwerpen, Mechelen en omleggende plaatsen in Vlaanderen & 
Brabant voor een maand 

103 PD den 12 dito Emanue/Samuels zijnde van de Joodse Natie van London alhier gearriveert, 
naBambergh 

104 den 16 dito Ferrand Whaleij Hudig, ingeboren burger alhier, na Stokston als passagier 
met het schip de Vreede schipper Philip Harmensze 

105 pgi6 den 27 April 1746 Johannes Ketelaar ingebore burger alhier als passagier aan tot boord 
½Solvit van t schip ... schipper ... Bokking gedestineert na Bourdeaux 

106 ½ den 9' Meij 1746 Denis des Rouffaussec en WillemHendrikSchonewaltvoornemens sijnde na 
Maastrigt te vertrecken 

107 den 10' dito Johan Martin Keiler burger & koopman alhier, voornemens sijndena Brabant 
& Vlaanderen te ve1trekke 

108 PD 13 dito Jan Wouterse vanRoijen en DirkDirkse voornemens sijnde na Brabant en 
Vlaenderen te vertrekken 

109 16 dito Salomon Pa/in, van deJoodsche Natie voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland 

110 PD 16 dito Levi Abrahams sijnde van deJoodsche Natie wonende alhier, voornemens sijnde 
e e n re ij s te doen na. Vran.lcr ijlc 

111 den 17 dito Hermanus Mulder, burger & koopman binnen dese stad, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Vrankrijk, door Vlaanderen & Brabant 

112 pgi7 den 20' Meij 1746 Antony Terwe burger & koopman met & benevens ErnstMatthes, 
voornemens sijnde tot het verrigte van sijn affaires van negotie een reijs te doen na 
Duijtsland, Loteringe & den Elsas 

113 PD den 20 dito Frederik Conterman, inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen 
na Duijtsland en Vrankrijk 
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114 PD den 20 dito Willem Moor, inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland & Vrankrijk 

115 den 24 dito Jacob van der Spelt, burger & koopman alhier, voornemens sij nde een reijs te 
doen na Vlaanderen & Brabant tot verrigting van sijn affaires van negotie 

116 den 25 dito]andeReus, burger & schipper alhier met drie man als passagiers aan boord 
van het schip de Michiel gedestineert na Guern2ee 

117 PD den 27 dito Samuel Abrahams, van deJoodsche Natie, na Vrankrijk 

118 den 31 dito]anStrang stuurman op het schip de Webster met zes man, als passagiers aan 
boord van het schip De Twee Gebroeders, schipper Anne Baukes gedestineert na Poort 
Louïs & van daar verder na Brest 

119 pgi8 den 31' Meij 1746 Laurens van derWall, burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde na 

½ Breda & andere plaatsen daar omtrent een reijs te doen 

120 den 1'Junij 1746 Abraham van Rijckevorsel, ingebore burger en inwoonder alhier, 
voornemens sij nde een reijs te doen na Breda & daar omtrent 

121 den 14Junij AamoutvanAken Coenraadsz, burger & koopman alhier, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Creijveldt en omleggende plaatsen 

122 PD den 14 dito Salomon Lazarus & Hertog Isaac sijnde van de Joodse Natie, en van Engeland 
alhier over gekomen, met voornemen na het geallieerde leger bij Breda te vertrecken 

123 PD den 14 dito Jacob Samuel van Engeland alhier gearriveert en IsaacBarents wonende alhier, 
sijnde beijde van deJoodsche voornemens sijnde na 't geallieerde leger te vertrekken 

124 den 14 dito Albertus van der Straten ingebore burger & inwoonder alhier, voornemens 
sijnde een reijs te doen na Brussel 

125 den 15 dito Andries Dick, burger schipper alhier met vier man na Havre de Grace als 
passagiers aan boord van t schip de Helena schipper Sicke Fickes gedestineert na Rouaan 

126 pgi9 den 16' Jun ij 1746 d'Hr. Mr. Elias van der Hoeven regeerend burgermr. deser stad, 
Dono met jonkvr. AlettaMargareta van der Hoeven, de Hr.Jan Adriaan van der Hoeven sijn Wel 

Edele dogter & zoon en mejuffr. Antonetta van der Hoeven huijsvr. van d'Hr.Antonij· 
Buurt, geadsisteerd met twee domesticquen voornemens een reijs te doen na Breda, 
Antwerpen & omleggende plaatsen 

127 den 16 dito Jacob Reijmers, burger alhier schipper op het schip La Charmante, met vijf 
man na Portsmouth, aan boord van de Paquet van Helvoet op Harwich 

128 PD den 16 dito Israe/Judas, van deJoodsche Natie na Frankfort aan de Main 

129 Dono den 17 dito d'Hr. Mr.Johannes Meerman Raad inde vroedschap en regeerend burger mr. 
deser stad met Vwe. Petronella Geertruida de Meij en d'Hr. Pieter Meerman, zijn wel 
Edele huysvr. en zoon, d'Hr. Samue/Rademaker Schepen & Raad der stad Middelburg 
in Zeeland, mitsgrs. bewindhebber van d'Oost Indische Compagnie, Mevrouw ... 
Boddard, d'Heer Daniel Rademaker, j uffr. Petronella Rademaker, j uffr. Maria Elizabeth 
Rademaker zijn wel Edele huijsvr. zoon en dogter, met derselver domesticquen, na 
Breda en Antwerpen 

130 pgzo den 18 Junij 1746 Theodorus Bos, burger & inwoonder alhier benevens desselfs huijsvr. 
Maria Christina van Zuijlen, na Brabant en Vlaanderen 

131 den 22 dito WillemAdnmseEdij, burger alhier schipper op het schip de Lidia met elf man 
& een jonge als passagiers aan boord van tschi p de Maria Elisabeth schipper Frans van 
der Heijden gedestineert na Bil boa 

132 den 23 dito Jean Crommelin burger & koopman alhier geadsisteerd met een knegt, na 
Spaa en omleggende plaatsen 

133 den 4' Ju lij 1746 Theodore Oveling, burger en koopman alhier geadsisteert met een 
knegt en de personen die hij bij sig moge hebben, voornemens sijnde een reijs te doen 
buij rens lands tot het verrigte van sijn affaires van negotie 

134 den s dito d'Hr. Abraham Twent en Abraham Twent junior geadsisteert met een knegt 
voornemens sijnde een reijs te doen nat geallieerde leger bij Breda 
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135 den 7 dito ElizaHubertSismus, schout van Hilligersberg, geadsisteert met zijn knegt, 
een reys te doen na Engeland 

136 den 7 dito Sander van Leenstad burger alhier, schi pperop het schip de Juffr. Elisabeth 
met vijf man & een jongen, als passagiers aan boord vant schip deJuff. Ageta, schipper 
Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan 

137 pg21 den 8' Julij 1746 Pieter van der Velden, burger alhier, schipper op het schip genaamt de 
Juffr. Anna Catharina, met zes man & een jonge als passagiers aan boord te gaan van 
het schip deJuffr. Agetha schipper Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan 

138 PD den 12 dito Moses HertogFrenki, wonende alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Breda, ent geallieerde leger 

139 den 13 dito Jacob Reij'ners burger en schipper alhier met vier man en een jonge op 
het schip La Charmante voor reekening van d'Heer Nikolaas Oursel koopman alhier 
gedestineert na Boulonie 

140 gratis den 13 dito Samuel Martin, geboren in s'Hage en wonende in Koppenhage hebbende 
sig hier in Holland eenigen tijd opgehouden om sijn negotie te verrigte, en nu 
voornemens was na Vrankrijk te vertrekken 

141 PD den 22 dito Levi Salomons en Manuel Salomons sijnde van de Joodsche Natie, wonende 
binnen dese stad, na Mets in Lotharinge 

142 PD den 23 dito Moise Codero, !aast van Engeland alhier gearriveert en nu voornemens sijnde 
na Bourdeaux te vertrekken 

143 gratis den 25 dito d'Hr. Mr. Theodorus van Teijlingen, Raad in de Vroedschap mitsgrs. oud 
burgermr. deser stad, te kennen is gegeven dat zijn wel Ed. benevens sijn zoon d'Hr. 
PieterTheodorevan Teijlingen voornemens was eerst daags een reijs te ondernemen na 
Engeland en Vrankrijk 

144 Sol vit den 30 Julij 1746 AntoineBaudan, burger alhier na Vrankrijk 

145 pg22 den 5' Augustus 1746 Gerrit Vermeulen schipper op het schip genoemt La Bonne 
Harmonie de Rotterdam, met zes man & een jonge als passagiers aan boord van het 
schip de Gekroonden Haring, schipper Joost Visser van Amsterdam gedestineert na 
Baijoene 

146 PD den 5 dito Emst Frederik van Hessen, voornemens sijnde na Riga te vertrekken 

147 den 15 dito Cornelis Maas, burger & inwoonder alhier voornemens sijnde tot verrigting 
van sijn affaires van negotie een reijs te doen na Brussel 

148 PD den 17 dito Mogens]ensen, van Hamburg alhier gearriveerd, voornemens sijnde na 
London te vertrekken 

149 den 25 dito Frans vanZuuren burger alhier, schipper op het schip de Providence, met 
Jake Tieerds, stuurman &JacobusAndrise, matroos opt selve schip na Charbourg 

150 den 25 dito Jan Strang burger alhier, schipper op het schip de Anson, met Willem Laurens, 
matroos op't selve schip na Charbourg 

151 PV3 den 26' Augustus 1746 Pieter Kleijn met zijn vrouw en vier kinderen, na het Furstendom 
PD Twee bruggen 

152 den 2' September Daniel van Leeuwen & zijn zoon]an van Leeuwen, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Engeland. versoekende & geconsenteerd 

153 den 3 dito]ustus Bal en zijn comptoir bediende Petrus Strikling, door Brabant, t Land 
van Waes, Luijkenlant, Maastrigt & Duijtsland, voor dit lopende en het geheele 
toekomende jaar 

154 den 5 dito Anna CatharinaBonnaud, huijsvrouw van Joannes Wor, na Vrankrijk 

155 den 5 dito Andries]enkimon & zijn sus ter Catarina Card on, voornemens sijnde na Brussel 
te vertrekken 

156 den 9' dito Maria Anna Casaux huijsvrouw van Jean Casaux en haar dogter Martha Casaux, 
van Mastrigt na dese stad te kome 

14 Gens Nostra 65 (2010) 



157 den 26 dito Frans vanZuuren burger &schipper alhier, met zes man & een jonge als 
passagiers aan boord van het schip den ... na Honfleur & van daar verder na Charbourg 

158 den 26 dito Pieter de Leeuw burger alhier, als passagier aan boord vant schip de Vrouw 
Elisabet schipper Jan Wallis, na Honfleur & vandaar verder over 't land na Charbourg 

159 pgz4 den 3' October 1746 Philip Marcus, burger & schipper opt schip bevorens genaamt de 
Benjamin & Anna en Elisabeth Graij, met vijf man als passagiers aan boord van het 
schip de Helena schipper Anne Pieterse gedestineert na Zom, en verders hunne reijs te 
vervolgen over land na Boulogne 

160 PD den 5 dito Benjamin Marcus & Samuel Levij sijnde van de Joodse Natie wonende binne 
dese stad, voornemens sijnde na Vrankrijk te vertrekken 

161 PD den 5 dito Jacob Banim & Philip Marcus zijnde van deJoodsche Natie wonende binnen 
dese stad, voornemens sijnde na Duijtsland te vertrekke 

162 PD den 11 dito ChalmanHertog, van Maastrigt alhier gearriveert, en voornemens sijnde na 
Frankfort aan de Main te vertrekken 

163 PD den 15 dito Pierre André Brahain &Joseph Brnhain, voornemens sijnde na Berne in 
Zwitserland te vertrekken 

164 den 18 dito Lucas van de Steen burger alhier, schi pperop het schip de Juffrouw Maria 
Theresia met zes man & een jonge als passagiers aan boord van de schuijtop Sluijs in 
Vlaanderen en van daar verder na Oostende 

165 den 24 dito Jan de Vrijer, burger alhier schipper op het schip d'Lunion, metses man & 
een jonge als passagiers aan boord van het schip de Juffrouw Maria schipper Maarten de 
Wit, gedestineert na Baijoene 

166 pgzs den 26 October 1746Johannesvan Wallingen burger & inwoonder alhier, voornemens 
Solvit zijnde tot het verrigte van zijn particuliere affaires een reijs te doen na Maastrigt 

167 PD den 29 dito Jean Louis Battard, sedert eenige maanden alhier gewoond hebbende, en nu 
voornemens was een reijs te doen na Geneve 

168 den 4 November 1746 Andries Dick burger alhier, schipper op't schip de Se.Michiel met 
ses man als passagiers aan boord van de schuijt op Sluijs in Vlaenderen en van daer 
verder na Duijnkerken 

169 5 ditoAndrew Forbes burger & koopman alhier voornemens een reijs te doen na 
Schotland en na verloop van eenige weken wederom te retourneren 

170 den 12 dito]anStrang burger alhier, schipper op het schip het Wapen van Rotterdam, 
met zes man als passagiers aan boord van de schuij top Sluijs in Vlaanderen en van daar 
verder na Duij nkerken 

171 den 16 dito]anSeijlers, burger alhier, schipper op het schip L'Esperance met twee man 
& een jonge als passagiers aan boord van een packetboot na Harwich en van daar over 
land na Dover 

172 pgz6 den 25 November 1746 AlexanderDorhij burger alhier schipper op't schip de Vrede 
met seven man als passagiers op De Gulde Vrijheijd leggende in de Leuvehaven te 
vertrekken naar Granville en van daer over land naer Mor lis geconsenteerd als voren 
present alle de Heeren dempto van der Stael als zijnde overleden 

173 PD den 26 November 1746 SusannaBinck woonende binne deze stad voornemens sijnde 
naar Brabant en VI anderen geconsenteert 

174 den 9 December Frans vanSuuren burger alhier schipper opt schip de Juffrouw Josina 
met drie man als passagiers opt schip De Drie Gebroeders gedestineert na Caan, en van 
daar verder over land na Cherbourg 

175 ½ den 9' dito Samue/Hilspach, inwoonder alhier voornemens sijnde een reijs te doen na 
Heijdelbergh 

176 den 23 dito]anKnepper burger alhier, schipper op het schip de Margareta met drie man 
& een jonge als passagiers met de schuijt op Sluijs in Vlaanderen en van daar verder 
over land na Bolonje 
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177 den 29 dito PaulMetivier burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde na Genua & 
Livorno een reijs te doen en ten dien eijnde als passagier aan boord te gaan van het 
schip De Vrindschap Capt. Wouter Ebson 

178 pgz7 den 29 December 1746 HendrikFrensen burger alhier met zijn dogter Geertruij Frensen, 
voornemens sijnde een reijs te doen tot verrigting van sijn affaires van negotie 

179 den 31 dito Louis Kenel burger& koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Braband & Vrankrijk tot verrigting van zijn affaires van negotie 

180 Solvit den 16 Januarij 1747 ChristoffilZieglaer, koopman & inwoonder alhier, voornemens 
sijnde tot verrigting van sijn affaires van negotie een reijs te doen nat graefschap Lippe 
in Westphalen 

181 PD den 19 dito Pieter Ankerman als kleermakers knegt ontrent zeven jaren alhier hebbende 
gewerkt en nu voornemens was een reijs te doen na Manheij m 

182 den 1' Februarij Isaac Hope burger & koopman alhier geassist. met desselfs lijfknegt 
CarilFred. Witkoff, voornemens sijnde een reijs te doen na Engeland 

183 den 4 ditoJanKnepper burger alhier, schipper opt schip de Concordia met vier man 
& een jonge als passagiers aan boord vant schip de Koorn-Mole schipper Anne Pieters 
gedestineert na Caen & van daar verders te land off water na Morlais 

184 pgzB den 9' Februarij 1747 Jan de Vos burger alhier, schipper op het schip de Old Ann 
leggende te St. Malo met vier man & een jongen aan boord vant schip de Koorn Molen 
schipper Anne Pieters, gedestineert na Caen, & verders over land na St. Malo voors. 

185 PD den 9' dito David Jacobs & Rachel Abrams, wonende alhier zijnde van de J oodsche Na tie, 
voornemens sijnde een reijs te doen na Boheemen 

186 PD den 9 ditoJonars Usta, voornemens sijnde na Luijk te vertrekke 

187 den 14 dito Johannes Franciscus Coomans, burger & inwoonder alhier, voornemens sij nde 
een reijs te doen na Heirenthals & desselfs omtrek 

188 den 16 dito Jacobus Rijmers burger alhier, schipper op het schip de Ceazar leggende te 
Dieppe met drie man, na Dieppe voors. over zee ofte land 

189 den 22 Februarij 1747 Matthijs van Strate burger alhier, schipper opt schip de twee 
Gesusters met vier man na Duijnkerke 

190 den 10 Maart 1747 IsaacLiebman, burger te Amsterdam & voornemens zijnde te reijsen 
na Antwerpen 

191 ½ den 11 Maart 1747 MunFarrel, wonende alhier voornemens zijnde te reijsen door 
Vrankrijk na Switserland & te rug 

192 pgz9 den 14' Maert 1747 Dirkva.n der Meer burger & schipper alhier, met vijf man & een jonge 
als passagiers aan boord van t schip de twee Gebroeders gedestineert na Morlaix 

193 den 24 dito Daniel Petit ingeboren burger alhier benevens zijn huijsvr. Elizabeth Pieterson 
van Cork in IJerland herwaerts een reijs te doen 

194 den 1' April 1747 HendrikLangstraet ingeboren burger alhier, na Brabant & Vlaanderen 

195 den 10 April ThomasArnot, burger alhier, schipper op het schip gen. de Vrindschap, met 
vier man na Sluijs in Vlaanderen en van daar verder te water ofte land na Dieppe 

196 PD den 19 dito Willem va.nMouwrik &Jacobus Bodegrave als bakkers, na de geallieerde Armee 

197 PD den 19 dito Salomon Abrahams & zijn vrouw MagdalenaMarrns Levi, na de geallieerde 
Armee 

198 den 20 ditoJanStrang burger alhier, als passagier met het schip de Margareta & Maria, 
schipper Marcus Berg gedestineert naar Rouaan 

199 PD den 24 dito Johan Ulrig Netter, na Kern in Duijtsland 

200 PD den 26 dito Izaakisrael & Marcus Oppenheim zijnde van deJoodsche Natie, na Frankfort 
aMain 

201 pg30 den 27 April 1747 Nikolaes de Haan, burger alhier na Hamburg & Sileesien 

202 den 28 dito Johannes de Vroom, burger alhier na Brabant, Vlaanderen & t Cleefs Land 
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203 solvit den 28 dito Steven van Os, burger alhier, na Brabant, Vlaenderen & ' t Cleefs Land 

204 den 2 ' Meij Theodorus van Gulpen burger & inwoonder alhier, met de jonge Heer Guilliam 
Howard na London 

205 den 20 dito Gerard Obreen burger & koopman alhier na Bergen op Zoom & daar 
omstreeks 

206 den 26 dito Jan Wor burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

207 5 Junij PierreBrouard na Nantes voornemens sijnde te reijsen 

208 PD 12 dito Anselmus Puttemans, Francois van Resigem & Paulus Engelsz, na Brabant 

209 PD den 12 dito Marcus Levi, na de geallieerde Armee 

210 pg31 den 13' Junij 1747 Abraham van Rijckevorsel & Andries Crasser burgers alhier, voornemens 
zijnde een reijs te doen met den voerman Jacob van Heijningen na Breda, Bergen op 
Zoom & het geallieerde leger 

211 16 Junij Willem Koning, burger alhier nat geallieerde leger 

212 den 19 dito Marsan Sellaberrij &André Garet als passagiers op het schip de St. Michel 
Janimas Capt. Andries Martineo gedestineert na Bil boa 

213 gratis 26 dito]osephLeon & KarelRuspino inwoonders alhier, voornemens zijnde na de 
geallieerde Armee te vertrekke 

21 4 6 ' Ju lij Ignatius Looijmans,Jan vanRoijen & Pieter van Rooijen na Merrienwater int Cleefs 
Land 

215 gratis 17 dito]ohanAndreasvanRosenhan van Coppenhage alhier gearriveerr, na Frankfort aan 
de Main 

216 gratis 17 dito Frederik Kets, als kleermakersknegt alhier eenige tijd gewerkt hebbende & 
voornemens zijnde na Manheim te vertrekken 

217 ½ 18 dito Jacob Bijtou, burger van Middelburg, na Ostende 

218 PD 18 dito Johannes I<aoll, na Frankfort a Main 

219 PD 18 dito Geo1geChristoffelMiller, na Straetsburg 

Gens Nosrra 65 (2010) 17 



220 pg32 den 19 Julij 1747 Jacob Valkoskij, en Matthijs Koep na Dantzig 
PD 

221 PD den 19 ditoJohanJurrien Kreij·t, zedert eenige tijd alhier gewerkt hebbende als 
kleermakersknegt na Hanover te vertrekke 

222 26 dito John Cunningham burger & inwoonder alhier na Engeland & terug 

223 28 dito WilliamDavidson burger & koopman alhier met zijn huijsvr.JeanneAllan & 
Charles Allan haar broeder na Engeland 

224 gratis 28 dito Joseph Leon inwoonder alhier, na de geallieerde Armee met zijn cramerij 

225 PD 31 dito Jean Louis Lefran, na Duijtsland 

226 PD 31 dito Martin Hechtim, na Coblents 

227 solvit 31 dito Theodore Oveling burger & koopman alhier tot het verrigte van zijn affaires van 
negotie een reijs te doen buij tens lands geadsisteerd met een knegt ende perzonen die 
hij bij zig moge hebben 

228 gratis 1' Augustus CoenraedSwijkhoust, zijnde een gehore Zwitser, na Basel 

229 gratis den 1' dito Louis LeonardMogien, na Duijtsland 

230 pg33 den 4 Augustus 1747 LodewijkBerkholst, van Heijdelberg, na Antwerpen 

231 den 4 ditoJosephAron, koopman uit het Dethause na Antwerpen 

232 gratis den 7" dito Sewerin Frank, Grave Sparre, sedert 1 ½jaar sig alhier opgehoude hebbende, 
voornemens zijnde een reijs te doen na Bergen op Zoom ent geallieerde leger 

233 den 10 ditoJohnSteinson, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na Schotland tot het verrigte van zijn affaires van negotie 

234 gratis den 10 dito PierrePhilipeBonifaes, na Artois 

235 den 11 dito vrouweA:E: v.d.Heij"den huijsvrouw van dHr.AJ: van Vlissegem griffier te 
Hulst met twee kinderen en een meijd na Middelburg in Zeeland 

236 PD den 14 dito Jean Francois Delquete & zijn vrouw Marianne Gimet, na Keulen 

237 PD den 14 dito Miche/Ratitson, zijnde van Moscouw na Brussel 

238 gratis 14 dito Matthijs Bross, van Hamburg alhier gearriveert met een schip, en nu wederom na 
Hamburg soude vertrekke 

239 PD den 26' Augustus 1747 Jean Barau, Pierre la Lande & Antoine Gereslain, na Mastrigt omme 
zig te engageeren in de vrije Compagnie van Wal dek 

240 pg34 den 1' September Jacobus de Molenaar, van Brugge, zijnde alhier eenigen tijd geweest tot 
het verrigte van zijn affaires van negotie, voornemens zijnde nu weder na Brugge te 
vertrekke 

241 gratis den 1' dito Jan ChristiaenHarst, zedert vier jaren alhier gewerkt hebbende, voornemens 
zijnde na Duijtsland te vertrekke 

242 gratis den 1 dito ChristiaenDeeterontrent een jaar alhier gewerkt hebbende en nu voornemens 
zijnde na Frankfort en na Duijtsland te vertrekke 

243 gratis den 6 dito Henricus Kraeijvanger burger & inwoonder alhier, na Bergen op Zoom, als 
volontair 

244 gratis 7 dito Jan Prins, geboren burger van Amsterdam als cadet onder het regiment van 
d'HeerThierry na Bergen op Zoom voornemens sijnde te vertrekke 

245 gratis 7 ditoAnto1z-ij Bourgonje, inwoonder van Haerlem voornemens sijnde na Bergen op 
Zoom te vertrekken 

246 gratis 8 dito Johannes Schauerman geadmitt. oculist binnen deze stad residerende te Mechelen, 
voornemens zijnde, weder na Mechelen voors. te vertrekken 

247 pg35 den 8' September 1747 Jacob Faber, burger & koopman alhier voornemens zijnde tot het 
verrigte van zijn affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland en Vrankrijk 

248 den 14 dito Gerbrand Cudde, ingebore burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na Frankfort a Main 
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249 gratis den 29 dito Isac Goudsmit & Salomon Jacob zijnde van de Joodse Natie binnen deze stad, 
voornemens zijnde na de geallieerde Armee te vertrekken 

250 gratis den 13' OctoberJoseph Visser, uit Nederlands India alhier gerepatrieert, voornemens 
sijnde van hier na Heli es jour in Merrinland 

251 gratis den 14 dito Pieter de Kuijper, uit Nederlands India gerepatrieert voor de Kamer 
Amsterdam, voornemens sijnde na Mechelen te vertrekken 

252 gratis den 14 dito Roe/off Everse, voornemens sijnde na Noorwege te vertrekke 

253 solvit den 19' dito Samuel Gates, voornemens sijnde van hier na Falmouth in Engeland te 
vertrekken 

254 gratis den 19 dito Bartel Seeleke, na Bergen in Noorwegen met het schip de vrouw Elizabet 
schipper Abraham de Lange als passagier 

255 pg36 den 2' November 1747 Moses Lutman, Sanderisak &Jacobisrael, wonende te Amsterdam, 
PD voornemens sijnde na de geallieerde Armee te vertrekke 

256 ½ den 2 dito Pietemella van Tournau h uij svr. van A mout J anses, wonende te Brugge, sedert 
eenige dagen alhier gearriveert omme hare affaires van negotie te verrigte en nu 
voornemens sijnde weder na Brugge te vertrekken 

257 gratis den 9 ditoJean laSalle, voornemens sijnde na Steenberge te vertrekke 

258 PD den 23 dito Israe/Singeweer, zijnde van de Joodse Natie na Frankfort a Main 

259 Solvit den 31' J anuarij 1748 Johan Daniel Springman, inwoonder alhier, te kennen gevende dat 
hij voornemens was een reijs te doen na Duij tsland tot het verrigte van affaires van 
negotie 

260 den 10' Februarij Jean Louis Hanet burger & inwoonder alhier te kennen gevende dat hij 
voornemens was een reijs te doen tot het verrigte van sijn negotie na Den Bosch, Breda, 
Nimmegen & andere plaetse gehorende onder het ressort van de Generaliteijd 

261 den 13' Febuarij Mozes Jonas & Samuel Polak beijde burgers & inwoonders alhier, te 
kennen gevende dat zij voornemens waren een reijs te doen na Breda 

262 pg37 den 5' April 1748 JeanRabie Burges & Paul Sancenacq beijde inwoonders alhier, 
voornemens zijnde met hare coopmanschappen benevens hare bediende na de 
geallieerde Armee te vertrekke 

263 den 9 April Marcus Bergh burger alhier, voornemens sijnde benevens zijn vrouw 
Elisabeth Lubert een reijs te doen na Stokholm 

264 den 11 dito Hendrik van Groeneveld & Pieter Koning beijde burgers alhier, voornemens 
zijnde een reijs te doen na Breda & omleggende plaatse 

265 Solvit den 18 dito Adrianus Vos inwoonder alhier, zijnde een gist verkoper, voornemens zijnde 
ten den eijnde van zijn voers. negotie een reijs te doen na Venlo & Roermond 

266 den 18' Meij Abraham van Rijckevorsel &Andries Crasser, burgers & kooplieden alhier met 
hare voerman Jacob van Heijningen, voornemens zijnde een reijs te doen naer Bergen 
op Zoom, Antwerpen, Brussel, Luijk, Aken, Maestricht, s'Bosch, Breda & geallieerde 
Armee 

267 PD den 20 dito Leendert Versnel, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Gangel boven s'Bosch 

268 pg38 den 30° Meij 1748 dHr. Mr. Elias van der Hoeve oud burger m., Raed in de Vroedschap 
Dono deser stad, Ruard van den Landen van Putten, Bailliuw en Dijkgraeff van Schieland, met 

& bevens de Hr. Mr.JeanBichon, Heere van IJsselmonde mede Raed in de Vroedschap 
dezer Stad, en zijn Weled. zoon dHr.JanAdriaan van der Hoeven, een reijs te ondernemen 
na de geallieerde Armee, Breda en omleggende plaetsen 

269 den 1' Junij Laurens Verdq·k, Christiaen Drom,Jan Elbwg, Corstiaen van der Sande, ... 
Verboom,Adriaen de Munnik & Teunis van der Ven, voornemens zijnde een reijs te doen, 
na Breda, Bergen op den Soom, & omleggende plaetsen en na de geallieerde Armee 
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270 den 4 ditoArnoutvanAken Coenraedtz & Maria van Meurs egtel., burgers & inwoonders 
alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Creijveld, Aken & daar omstreeks 
leggende plaetsen 

271 Dono den 12 dito de Heeren Me.Jacob van der Mandere d'Ouwerkerk, regerend burgermr. der 
stad Vlissingen & Mr. Willem Wendelius van Berkel, secretaris dezer stad, met twee 
domestiquen voornemens zijnde een reijse te doen na s'Hertogenbosch, Breda & 
omleggende plaetsen 

272 den 18 dito Adriaan Ozij, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
naar Bergen op den Zoom 

273 den 24 dito Nikolaes van Putten burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs 
te doen na Hamburg, Bremen, Osnabrug & Han over tot verrigting van affaires van 
negotie 

274 pg39 den 17" Julij 1748 PieterdeRuijter, burger en koopman alhier, voornemens zijnde een 
reijs te doen na Brabant 

275 Solvit den 30 Julij 1748 Lambertus Kooken, inwoonder alhier te kenne gevende dat hij 
voornemens was van hier na Maastrigt een reijs te doen tot het verrigte van zijn affaires 
van negotie 

276 2 Augustus 1748 mejuffrouw Anna Marie Le Mercier en desselfs knegt Pierre Bilottie 
te kennen gevende dat sij voornemens sijn om na haer woonplaets te Dieppe in 
Normandie te vertrekken 

277 den 9' AugustusJoan Terswaek, burger alhier, voornemens zijnde van hier over Breda 
na Bergen op den Zoom en verders na Hulst door Vlaenderen, een reijs te doen tot het 
verrigte van zijn affaires van negotie 

278 PD 10 dito Johan van Poolen, luitenant van de Husaren voornemens zijnde te reijsen na de 
Armee der Husaren in Duijtsland 

279 PD den 23 dito Johan Christiaan Wink, burger alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Hamburgh 

280 den 9 September Arij van Dijk burger alhier als passagier met het schip de Metta Maria 
galeij gedestineert na Marseille te vertrekke 

281 pg40 den 13' September Jan Coenraed Co nes, uit Nederlands India gerepatrieert met het schip 
gratis De Voorsigtigheijd voer deze Kamer, voornemens zijnde na Hamburg te vertrekke 

282 den 21 dito Francois Wallez, onlangs uit Nederlands India gerepatrieert zijnde & 

voornemens om van hier na Artois in Vrankrijk te vertrekke 

283 PD den 9' OctoberJan Weij, met het schip van capitein Visser de Jonge, als corporael gedient 
hebbende en voornemens sijnde na Nassau-Dillenburg te vertrekke 

284 ½solvit 25' OctoberJohanDanielSprinkman wonende alhier voornemens sijnde om na 
Duijtsland te gaen, en wederom 

285 PD dito Johan Nicolaas Claus, als commandeur der soldaaten het land gedient hebbende 
voornemens sijnde na Crawenbaek aen de Moesel 

286 ½solvit den 5' November Ruben Levi, koopman alhier, voornemens zijnde na Antwerpen een 
reijs te doen 

287 PD den 17' J a nu a rij 1749 Michiel Sjerp. T-Tannes Zomhel e n Nicolnns Hoopt. na d e Palts, te 
retourneren 

288 pg41 den 17" Januarij 1749 Andries Roodi, na Whirtenberg 
PD 

289 PD den 20' dito Jan Herbert en Martin Greeff na Manheim te vertrekke 

290 PD den 20' dito GudhartArmbriesterenJanBekker, na Mentz te vertrekke 

291 PD den 20 dito Nikolaes Swagemer .. en PhilipFischborn, na Frankfort aan Main 

292 PD den 20 dito Michiel/ Wie/and en TheobaldBeijerenPieter Haaij, na Man heim 

293 PD den 20 dito Johannes Heemtjes, na Frankfort a Main te vertrekke 
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294 PD den 20 dito CoenraedFink, na Steetful int Hessese te vertrekke 

295 PD den 20 ditoAntonij Snijder,Antonij Seemer, na de Paltz bij Creijrznach te vertrekke 

296 PD 21 dito Albregt Hillegas en Pieter van Kenne na Manheim 

297 PD 24MichielStrumpf na Heil bron 

298 PD den 27 FebruarijJohannes Imhojf na Frauwfeld 

299 PD den 27 dito Hannes Lantes, na Over am Alsheum 

300 PD den 27 dito Johannes Bergher, na Twee bruggen 

301 pg42 den 28 Februarij 1749Jurriaen Torst, van Pensilvanien alhier gearriveert, voornemens 
PD sijnde na Tweebruggen te vertrekken 

302 PD den 28 dito Nikolaes Hantwerk, van uts., na Stufuld int Graafschap Hessen 

303 PD den 28 ditoJurriaenPetsel, van uts., na Adelsheim bij Heil bron 

304 PD den 28 ditoReinhartTaup, van uts., na Creijrsnach in de Paltz te vertrekke 

305 gratis den 18 Maert Pierre Coulan, voornemens zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

306 PD den 18 dito Johan Adam Steinbrinner, van Pensilvanien alhier gearriveert, na de Paltz 

307 solvit den 23 Meij Francois Blonde/, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

308 PD den 8° Augustus 1749 Christina Wal, burgeres alhier, na Frankfort an Main 

309 den 9 dito Antonij de Vogel, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Marseille als passagier met schipper Laurens Bosselaer 

310 pg43 den 13' Augustus 1749 Christoffel Philip Fleijsman,Jwge Kalf, Hendrik Karel, & Christoffel 
PD Schol, na Neurenberg 

311 den 13 dito Jacob Cramer junior, burger alhier als passagier aan boord vant schip de 
Theresia Galeij schipper Andries Zeegaert gedestineert na Citte & verders te land door 
Vrankrijk 

312 PD den 14 dito Jan Coenraad Cones, van hier over Bremen na Hamburgh 

313 gratis den 30 dito Everhard Vos & Pieter Thomas, na Parijs 

314 gratis den 30 dito Jacob Philips, Christoffel Wilder &JanShaester, na Parijs 

315 gra tis den 30 dito HendrikMijnders & GerritHendrikiken, na Parijs 

316 solvit den 18' September Fredrik ten Holt, inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland & Vrankrijk 

317 den 1' November Hermanus Borst, burger & inwoonder alhier voornemens sijnde 
tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen na Brabant, Vlaanderen & 

circumjacentien van dien 

318 pg44 den 19 J anuarij 1750 Jean Baptiste du Vigneau, voornemens zij nde na Parijs te vertrekke 

½ omme zijn functie als chirurgijn te exerceeren en binne twee jaren weder alhier te 
retourneeren 

319 ½solvi t den 19 dito PeterGoodbrand &Ja.mes Murray, voornemens zijnde als passagiers aen boord 
vant schip de Marcus Galeij capt. Frans Springer gedestineert na Cadix te vertrekke 

320 PD den 16' FebruarijJoha.nnes Franciscusvan't Woud, burger alhier, voornemens zijnde een 
reijs ce doen na vrankrijk 

321 èeR 18 elite A11drie;;Zeeg11erd, iRweeRèer legt alhier alliier tsehii;i èe Theresia Ra èeR 
Galeij grnet SRtr. 86 last Mièèel. 3ee 
(ma1ge) moest een gesondbr. hebben 

322 PD den 25 dito Dirk Woltermeijer &Johannes Parne, voornemens zijnde na Duijtsland te 
vertrekke 

323 PD den 25 ditoJanJurrienKoch, voornemens sijnde na Darmstad te vertrekke 

324 ½ den 26 dito Johannes Schoonhuijsen, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 
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325 pg45 
PD 

326 PD 

327 PD 

328 PD 

329 PD 

330 PD 

331 sol vit 

22 

den 11' April 1750 Nicolaas Schoenmaker, na t'hertogdom Tweebrugge 

den 11 dito PhilipSteijn, nat' Darmstadse te vertrekke 

den 11 dito]ohnRinkhert, na Worms te vertrekke 

den 11 dito Lodew(jkRispel, na Pagrach, te vertrekke 

den 11 dito Valetijn Vonquemende, na Alsaij int Kurpalsische te vertrekke 

den HendrikRietmeijer, Miechie/Fiegthorn & Robbert Houk, na de Paltz &te te vertrekke 

den 25 dito]oostvanRonsel, burger alhier, te kenne gegeve hebbende dat hij eenige 
paarden in Vriesland hadde gekogt, voornemens was dezelve herwaarts over te 
brengen 

Concept paspoort ten behoevevan]oostvan Ronsele om een partij paarden 
van Friesland naar Rotterdam te brengen, 1750 (zie inschrijving nummer 331, 

Gemeentearchief Rotterdam, Handschriftenverzameling, inv.nr. 4442) 
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332 5 Meij Care/ Fredrik Witkopf en]ustus LodewijkSchlemm voornemens zijnde een reijs te 
doen na Frankfurt & te rugh 

333 PD den 19 dito Andries Veltman, voornemens sin de na Parijs te vertrekke 

334 pg46 den 5' Jun ij 1750 Theodore Oveling, burger en koopman alhier te kennen gevende dat 
hij tot verrigting van zijn affaires van negotie gewoon is buijtens lands te reijsen 
geadsisteert met zijn knegt & bij hebbende perzoonen 

335 solvit 29 dito Arno/dus de Veth & Gerard van der Pot, burgers & inwoonders alhier, voornemens 
sijnde tot verrigting van affaires van negotie een reijs te doen na Dusseldorp 

336 PD den 4' Augustus Adrianus Meulenaar,Jacobus van Goors &Jacobus Beijouw, voornemens 
sijnde van hier na Vrankrijk te vertrekke 

337 PD den 13 dito Abraham Levi, zijnde van de Joodse Natie binnen deze stad, voornemens 
sijnde na Duijtsland een reijs te doen 

338 den 22 dito Willem van der Pot & Hugo deRuijter burgers & kooplieden alhier, te kennen 
gevende voornemens te zijn een reijs te doen na Keulen & Dusseldorp geadsist. met een 
knegt 

339 solvit den 6 September Marinus Schouten, burger alhier, voornemens sijnde van hier na 
Vrankrijk te doen, versoekende & geconsenteert 

340 pg47 den 21 November 1750Jurriae11Longenus, inwoonder alhier te kennen gevende 
solvit voornemens te zijn een reijs te doen over Wezel na Den Ham tot het verrigte van zijn 

affaires van negotie 

341 den 3' Februarij 1751 Louis Ernst Haeke comptoir bediende van John te kennen gevende 
voornemens te zijn een reijs te doen naar Berlijn en van daar te rug tot het verrigten 
van affaires van negotie 

342 solvit den 27 Maert Pierre Tier, inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Grenoble in't Dauphiné 

343 gratis den 29 April De Heer Mr. Otto GroeninxvanZoelen Heere van Ridderkerk onse mede 
Broeder en Rade en oud Burgemr. deser stad met zijn wel Ed. huijsvrouw vrouwe Maria 
AdrianaNoortheij, gevolg & geatsisteerd van twee domestiquen voornemens zijnde en 
reijs te doen na Aken 

344 den 25 Meij]aques Ba/guerre burger & koopman alhier voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

345 sol vit den - Junij Theodorus Bos en]anAelmes junior, na Brabant, Vlaanderen, Luijk etc 

346 pg48 den 9 September 1751 Nikolaas de Koning, burger alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Frankforth, Manheijm & Heidelberg 

347 den 18 dito Lodewijk Wurtze inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Dreise in Saxen 

348 PD den 19 dito Jacob Imhof, voornemens sijnde van hier na Switserland te vertrekke 

349 PD den 19 dito Pierre Se/lier, voernemens sijnde na Switserland te vertrekke 

350 solvit den 30' October]ohannes Costenbade, inwoonder alhier te kenne gevende dat hij tot 
het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen na Metsingen int hertogdom 
Whurtenberg 

351 den s Novembe r N iholaas E m st & D an ie/Brandiji<er inwoonders alhier, bedienden 
van Daniel Havart koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Saxen & 
tWurthenbergse tot het verrigte van affaires van negotie 

352 den 6 dito Hendrik Jansen & Martin Nouman inwoonders alhier & bedienden van d'Heer 
Danie/Havart koopman alhier voornemens sijnde een reijs te doen na Duijtsland 

353 den 8 Xber 1751Joha11 Hendrik Muller, inwoon der alhier voornemens sijnde na 
Duijtsland te vertrekke 

354 pg49 den 20 Januarij 1752 CoenraadStenger, na Whittensteijn, in Duijtsland 

355 den 20 dito Philip Hew!js, na Whirtenberg, in Duij tsland 
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356 solvit den 20 dito Fredrik Walser, na Swaben in Duijtsland 

357 PD den 20 dito Simon Semer, na Mains, in Duij tsland 

358 PD den 22 dito Darius Rueff na Heijdelberg in de Palts 

359 PD dito AbrahamKorz na Straatsburg in Vrankrijk 

360 PD dito Johannes Rup na Straatsburg in Vrankrijk 

361 PD dito Johannes Sebeli na Surich in Zwitzerlant 

362 den 12 Februarij Ulrich Egler & Heinrich Hamisch beide na het Canton Bern in 
Zwitserland 

363 den 12 dito GeorgChristophMuler &Johannes Gilberth na Keurpaltz 

364 den 12 dito Frans Jacob Kuhl, na Twee bruggen 

365 den 12 dito Peter Hermann & Philip Stephen, na het Hanoutsche 

366 den 12 dito KoenraedKeh/er, nat Graafschap IJ sen bag 

367 den 12 dito Simon Spingler, na het Can ton van Shafhousen 

368 pg50 den 12 Februarij 1752 Pieter Fredrik Cregut, na Frankfort 

369 den 12 dito Johan Adam German, nat Graefschap Erbach 

370 den 3' Maert David de Koning burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duij tsland tot het verrigte van negotie 

371 den 3 dito Theodorus MauritiusAufmorch, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duijtsland 

372 den 11 dito Nikolaes de Koning, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Manheij m, Hei del berg & Frankfort tot het verrigte van negotie 

373 den 17 dito Jacob Hartig burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Duijtsland 
tot het verrigte van negotie 

374 den 10 April Willem Chaudoir, burger alhier, voornemens zijnde tot het verrigte van 
affaires van negotie een reijs te doen na Luijk, Loetrevenge en omleggende plaatsen 

375 den 20 ditoJoostvanRonsel met paarden van Vriesland herwaerrs 

376 pgs1 den 21 April 1752Johannes Weidman inwoonder alhier voornemens zijnde in dienst van 
½ John Dun/op & Co. koopluijden alhier een reijs te doen na Duijtsland 

377 ½ den 21 dito Johan MelchiorBruder, voornemens zijnde omme in dienst als boven na 
Duij tsland te reijze 

378 sol vit den 28 dito de Hr. Arnout Leers junior geatsisteerd met een lij fknegt voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland 

379 den 1' MeijJeanDanielPompeijra burger alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 

380 solvit den 2' dito Daniel Hartig &Jacob Juda inwoonders alhier, voornemens zijnde om voor 
Dunlop & Kenedij een reijs te doen na Duijtsland 

381 PD den 10 JunijJohanHendrik Wilke & Christiaen Mons na de Keurpaltz 

382 PD den 8' Augustus Jonas I<eephart, voornemens zijnde na Heil bron te vertrekke 

383 den 2' September Jacobus van den Ende burger alhier, voornemens zijnde als passagier 
met het schip de Elizabeth Galeij schipper Maerte Vink gedestineerd na Cadix 

384 pg52 den 8' September 1752 Moses Co hen & zijn zoon Isaak Co hen van Engeland alhier 
solvit gearriveert voornemens zijnde na Duijtsland te verrrekke 

385 PD den 16 NovemberJanBooij, inwoonder alhier, na Luene int Brandenburgse 

386 PD den 16 ditoJochemAbraham & zijn zoontje Abraham zijnde van de Joodse Natie binnen 
dese stad na Sa!tsburg 

387 PD den 30 December Emst Visser inwoonder alhier na Duijtsland 

388 solvit den 22' J anuarij 1753 Marten Nauman inwoonder alhier, voor dhr. Danfrl Havart een reijs 
te doen na Duij tsland 
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389 den 13 Maert 1753JosephMichell met zijn mr. knegtJosephNoir, inwoonders alhier 
voornemens zijnde een reijs te doen na Brabant & Pruijssen 

390 den 19 ditoJohanAndreas Hoek voor Danie/Havart koopman alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duij tsland 

391 solvit den 21 dito LodewijkHake, inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte van 
affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland 

392 pg53 den 18' Meij 1753 De heer]ohanAdriaen Vingerhoetzoon van d'Heer Mr. Herman Vinger/wet 
gratis Raet in de Vroedschap en burgemeester alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 

Nantes en omleggende plaetsen in Vrankrijk 

393 ½ 23 dito Kare/Anthonius Storm na Frankfort am Main 

394 ½ 23 dito MaertenStorm na Constans aan den Bode Zee 

395 ½ 26 dito Lodewijk Couster burger & inwoonder alhier voornemens zijnde na de provincie 
van Poi tou in Vrankrijk een reijs te doen 

396 26 dito AlexanderJacobs zijnde van de Joodse Natie & inboorling dezer stad voornemens 
zijnde tot het verrigte van zijn affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland, 
Vrankrijk & Italien 

397 gratis den 6 Junij de HeerenPietervanSwij'ndrechtoud commissaris vant Zeerecht & dhr. Mr. 
WillemMontauban advocaet voor de resp.Hove van Justitie in S'hage, voornemens 
zijnde na Hake, Spaa ende circumjacentie van dien, een reijs te doen 

398 solvit den 9 Junij Johannes Beurs, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een re ijs te 
doen naer Straatsburg en hooger op 

399 pg54 den 30 Jun ij 1753 de heer Johan Vers tolk schepen deser stad met zijn dogter geadsisteert 
gratis met eenen lijfknegt, na Aaken, Spaa en andere omleggende plaatsen, een reijs gaan 

doen 

400 gratis 5eJulij de heer Mr. Hendrik Gevers, Heere van Piershil, Raed inde vroedschap & 

burgemeester deser stad met & benevens zijn wel. Ed. huijsvrouw vwe. Catharina 
Noortheij & mejuffr. Anna Maria.Snellen & Fransosia Snellen, met desselfs domestiquen na 
Brabant 

401 4' AugustusJanDanielFerhman burger alhier als passagier aan boord vant schip deJuff. 
Elisabeth Anthonia Cape.Jan de Cromme gedestin. na de Middel. Zee. 

402 solvit 16 October PierreBerant, burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
naNormandie 

403 solvit 29 J anuarij 1754 Abraham Pikhart burger & koopman alhier, na Duij tsland & 
tvorstendom Swartzenburg 

404 solvit 13 Februarij Cas pa.rus Leriget, inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 

405 pgss den 6' Jun ij 1754 Wij Burgemeesteren & Regeerders der stad Rotterdam verklaren bij 
desen allen ende eenen iegelijken dien het zoude moge aan gaen, dat ons van wegen 
Herman Wijngaerden burger alhier te kenne is gegeve dat hij in het schip gen .... schipper 
... van hier gedestineert na ... soude laeden een baal tapijten gemerkt TB No1. En 
welke baal hij verklaarde dat lange in Holland is geweest & alhier opgepakt, en op dat 
gem. baal uit vreeze van eenige besmettelijke ziekte niet zoude werde opgehouden 
aan eenigc plaerse die her zelve zoude moeten passeere ofte plaatse alwaer het selve 
is gedestineert, zoo hebben wij aen denzelve deze brieve van gezontheid verleent, 
verklaerende bij dezelve dat hier door Gods goedheid een goede gesteltenisse des 
luchts is en dat er nog pest nog eenige andere besmettelijke ziekte heerscht. 
In kennisse der waerheid hebben wij etc. 

406 19 Julij1754IsaacHubert, EngelLimburgh &Jan van Spijk benevens de twee laatste 
huijsvrouwen voornemens zijnde een reijs te doen na Luijk, Aken, Keulen & die 
quartieren 

407 solvit 27 ditoJa.nMartveld,junior burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na 't Cleefse, Brandenburgse, Keulse, Paltsese & Munsterse 
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408 pg56 den 15' Augustus 1754Pieter Rocquette burger & inwoonder alhier voornemens zijnde 
een Reijs te doen na Vrankrijk 

409 solvit den 18 november Karel Carstoldi & Sebastian Cruvilli voornemens zijnde een reijs te doen 
na Switserland 

410 solvit den uJanuarij 1755 Antonij Michel burger & inwoonder alhier voornemens zijnde tot 
het verrigte zijner affaires van negotie een reijs te doen na Dalmatien & Albanien, voor 
twee of drie jaren 

411 solvit den 22 Apri1Jean Foignet burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

412 den 1' Meij Francisco Spani & Arman Michiels voornemens zijnde te vertrekke nae 
Venetien 

413 den 5 ditoJohanAnselm van derHaer burger & koopman alhier, voornemens zijnde een 
re ijs te doen na Vrankrijk 

414 den 5 dito Olivier Hope, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde uts. 

415 pgs1 den 5 Meij 1755 de heer Arnout Leers junior geadsisteert met zijn lijfknegt, voornemens 
zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

416 den 15 dito HelmigKetel junior burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde met zijn 
patroonJohanAnselm van der Haer een reijs te doen na Vrankrijk tot het verrigte van 
affaires van negotie 

417 den 22 dito Dirk Maas, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen het geheele 
Cleefse land door tot t verrigte van zijn affaires van negotie 

418 den 28 dito Jan Hendrik Ter Windmolen burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen doort Cleefse, Pruijssissche, Brandenburgse & circumjacentien van 
dien 

419 ½ den 17 Junij CoenraedSmith met het Oostind. schip gen. Rotterdam gerepatrieert, 
voornemens zijnde te vertrekken na Stepholde boven Frankfort 

420 ½ den 18 dito Johan Leopold Werts, uij t Indien alhier gearriveert na Duijts Loteringe 

421 ½ den 18 dito Frans Backer, uijt Indien alhier gearriveert na uts. 

422 ½ den 18 dito MichielSlaek, uijtindien, na Ween 

423 pgss den 21' Junij 1755 Cornelis deRuijter, voornemens zijnde een reijs te doen na Duijtsland 
sol vit 

424 den 5' Augustus CoenraedJan van deSande burger & koopman alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland, Vrankrijk, & Engeland tot het verrigte van affaires van 
negotie 

425 den 19 dito WilliamStewart, burger alhier, voornemens zijnde door Duijtsland een reijs 
te doen na Venetien & Italien 

426 solvit den 27 dito William Manson, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland 

427 den 2' December Kare/Bistoli inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Italien 

428 solvit 13Januarij 1756 William Woodbine, voornemens zijnde een reijs te doen na Engeland 

429 12 Februarij PierreBerardburger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Vrankrijk 

430 gratis 13 MaartHendrikAsmus, inwoonder alhier, voornemens zijnde om als passagier zig na 
London te begeeven 

431 pgs9 den 2' April 1756 John Steinson, burger & koopman alhier om verrigting van affaires aan 
boord vant schip de Elisabeth, gedestineert na Gibraltar een reijs te doen & verders in 
Spagne 

432 ½ den 8 ditoJeanDas, inwoonder alhier voornemens zijnde om zijn studie in de chirurgie 
voor te setten na Vrankrijk 
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433 solvit den 16 dito GeorgeElgin burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Berwick op de Twijt in Groot Brittanni 

434 den 17 Meij Pieter Baelde Rudoijzoon, voornemens zijnde door Vrankrijk na Marseille een 
reijs te doen 

435 den 26 dito Richard Pi/lans & zijn vrouw Lidea Woodbine & Helena]aijhuijsvr. van van 
William Woodbine voornemens zijnde een re ijs te doen na Engelandt 

436 den 28 dito Charles Ama/rij, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland tot het verrigte van affaires van negotie 

437 den 18' Junij Jacobus Elizeus de Vogel burger alhier voornemens zijnde een re ijs te doen na 
Smirna 

438 pg6o den 22Junij 1756 Susan11aSnape huijsvr. van RobbertHamond burgeresse alhier met haar 
twee dogters Johanna & Bregitta Hamond, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Engeland 

439 den 23 dito Johannes BaptistaKlophausen, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Braband, Vlaanderen, Luijkerland, Duijtsland & aangrensende plaetsen tot het 
verrigte van negotie 

440 den 12 Julij Jacob Arm an, burger alhier na Rouaen 

441 den 17 dito]osephBorderie burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

442 solvit dito Jan Heemskerk junior tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen door 
Duij rsland, Switserland, Italien na Aleppo 

443 11' Augustus Ludovicus Steenacker, voornemens zijnde een reijs te doen nat Kleefse, 
Markse & Brandenburgse landen 

444 den 7' September Daniel Smith burger alhier met vijff man als matroose over Sluijs & 
Vlaanderen na Calais te vertrekke om aldaar aan boord re gaan van het schip nu gen. de 
Bathelier om het selve herwaerts over te brengen 

445 pg61 den 7' September 1756 Douwe Mout als eijgenaer van de Rhenoceros waar mede hij 
geduurende de kermis alhier zijn verblijffheeft gehouden om dezelve te laten zien en 
nu voornemens was met den zelve van hier na Engeland te vertrekke 

446 solvit den 23 October Henrij duBois, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs 
re doen na Bra band 

447 ½ den 9 November Francois Louis, van Engeland alhier gearriveert om door Vrankrijk na 
Geneve te vertrekke 

448 den 1' December DanielSnûth burger alhier schipper opt schip de Edward & Mary 
althans leggende te Dieppe om met vijf man het gemelde schip van daar af te haelen en 
als passagiers aan boord te gaan vant schip de Margareta & Maria schipper SipkeRitsema 
gedestineert van St. Vallerij & van daar over land na Dieppe 

449 den 7 Januarij 1757 Justus LudowigSchlemm koopman alhier, geassisr. met zijn knegr, 
Johan Ernst Langenbach, voornemens zijnde een re ijs re doen, na Luxemburg & 
verdere Brabantse quarrieren 

450 den 20 dito William Woodbine met zijn vrouw Ellen Woodbine voornemens zijnde een reijs 
te doen na Engeland 

451 pg62 den 27 J anuarij 1757 Daniel Smith burger alhier schipper opt schip De Louis althans 
solvittot leggende teDieppe om met vijf man &een jonge het gen. schip van daar af te halen & 
hiertoe als passagiers aan boord re gaan vant schip de Prop heer Eli zee schipper Meijndertvan der 

Es gedesrineert na Dieppe 

452 den 15 Februarij Leendert Valkenburgh, schipper opt schip de Uniry althans leggende re 
Duijnkerke met drie man om her selve van daar af re hale & herwaerrs over re brengen 

453 den 3 Maart Jacobus Sine/aar burger alhier schipper opt schip deJuffr. Elizabeth 
leggende te Cherboerg, omme met vier man aan boord vant schip De Vlugt van Egipten 
te gaan na Dieppe & Grandville 
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454 den 8 dito Daniel Smith burger alhier schipper opt schip de John leggende althans te 
Dieppe over Duijnkerke & Calais na Dieppe over land te reijse 

455 den 8 ditoAbrahamHillegers burger & schipper opt schip De Egelinton althans 
leggende te Dieppe met 14 man aan boord vant schip deJongeJan schipper Jos Morgen 
gedestineert na Dieppe 

456 den 10 dito Wouter de Kemp en Jacob Hartig burgers & koop!. alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland 

457 den 15 dito Bastiaan Redelijkheid, Cornelis Redelijkheid & Heijndrik de Vries, burgers alhier 
voornemens zijnde een reijs te doen na Oldenburg onder Denemarken 

458 pg63 den 15 Maart 1757 Pieter Brant & Cornelis Versluijs, wonende onder de jurisdictie deeser 
stad, voornemens zijnde een reijs te doen na Oldenburg en Denemarken 

459 den 18 ditoJanSantvoort, koopman alhier voor vier man om op zijn schip leggende te 
Brugge in hunne qualiteijten door den waterschout Corn. van Andel alhier gemonstert, 
over land te reijzen na Brugge voors. 

460 den 23 dito KarelElinkhui_jsen, burger alhier om zijn affaires een reijs te doen na 
Frankfort & andere plaetsen in Duijtsland 

461 den 24 dito Jan Groen, burger alhier, als passagier aan boord van het schip de Hans 
Johannes gedestineert na Havre de Grace & van daar verder over land zoude kunne 
reijzen 

462 den 1' April 1757 HenrikSperling inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Engelandt tot 't verrigte van affaires van negotie 

463 den 2 dito Laurens Constant burger alhier, voornemens zijnde tot het verrigte van zijn 
affaires een reijs te doen na Luijk 

464 8 ditoJosephJacobs burger & inwoonder alhier zijnde van de Joodse Natie, om affaires 
van negotie een reijs te doen na Vrankrijk 

465 12 dito Hendrik Selderhofburger en inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs te 
doen naer Duij tsland t 

466 pg64 den 12 April 1757 Jan Ruhard burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen, tot het verrigte van negotie na Frankfort a Main 

467 14 dito WillemStrijthoutillweeHàer alhier voorneemens zijnde een reijs te doen, tot het 
verrigte van affaires na Munsterland 

468 den 18 dito Henry Holding, burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland om zijn affaires van negotie 

469 den 19 dito Willem Dionis Bourbonnois burger & inwoonder alhier, om affaires van 
negotie een reijs te doen na Vrankrijk, en ten dien eijnde als passagier aan boord te 
gaan vant schip deJuffr. Maria schipper Adriaan Verveen gedestineert na Rouaan 

470 den 20 dito Jan Cornelis Kramer, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een 
reijs te doen na Duijtsland tot het verrigte van affaires van negotie 

471 den 21 dito John Darragh burger & koopman alhier voornemens zijnde tot t verrigte van 
affaires een reijs te doen na Hamburg geadsisteert met zijn lijfknegt 

472 den 23 dito PierreBrennetuit, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vran.lcrijlc 

473 pg65 den 27 April 1757 Jan Joseph Niel & Juffr. Marie Catharine Sophie Gaillard desselfs 
huijsvrouw burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

474 solvit den 27 dito Sij"brand Giels, voornemens zijnde een reijs te doen over land na Dieppe 

475 den 9' Meij Walter Jones burger & koopman alhier na Cleefsland 

476 den 9 ditoJoan Terswaik burger & koopman alhier na Brabant en Vlaanderen 

477 dito Hendrik Scheffer, nat Cleefs & omleggende plaetsen 

478 den 14 dito Johan Fredrik Otterstetter koopman & inwoonder alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Nieuwstad aan te Haar 
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479 18 dito Ann vander Esch vrouw van Jasper Atkinson,AnnAtkinson & Mar/j vanderEsch 
voorneemens een reijs na London te doen 

480 31 dito Jacob Bacharach koopman & inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland 

481 pg66 den 1' Junij 1757 Johanna de Wit, huijsvr. van Jan vanHeemstee met haar dogter Maria van 
Heemstee na Cranenburg 

482 den 10 ditoJanKnegtmans, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen nat 
Gulikse doort Cleefs Land 

483 den 2' JulijJohnArcher, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na IJerland 

484 den 2' dito Jacobus Le Marchant, burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reis 
te doen over Engeland na Guernsey 

485 den 2' ditoJohnSteenson burger & koopman alhier als passagier aan boord vant schip de 
Elisabeth van hier na 't Eijland Teneriffe 

486 den 12 Ju lij Alexander Hadden, burger & inwoonder alhier, na Aberdeen in Schotland 

487 den 13 dito Alexander &Jacob Crawfurd zoontjes van James Craewfurd, voornemens zijnde 
geadsisteert met desselfs comptoir bediende als passagiers aan boord vant schip de 
Christina Johanna Buijs schipper Leendert van Campen gedestin. na Leets in Schotland 

488 pg67 den 20' Julij 1757 AdamSchadee ten dienste deeser stad een reijs zijnde gaan doen met de 
gratis paketbootnaLondon 

489 gratis den 20 dito Maarten Waltman & zijn zoon Jan Waltman ten dienste van de stad, met de 
paket boot na London vertrokke 

490 den 21 dito RichardPillant ingeboren burger & koopman alhier, een reijs te doen na 
Engeland & Ierland 

491 den 22 dito Gerrit Jan van Duuren burger & inwoonder alhier na Duijtsland & 
Oosrvriesland 

492 den 22 dito Dirk van Pesch & Adam Eekennans burgers & in woonders alhier, na Duij tsland 
& Oostvriesland 

493 den 23 dito WiliamDavidson, burger & koopman alhier met zijn dogter Juff.JosannaJane 
Davidson & een dienstmeijd gent. Elizabeth Walker na Engeland 

494 den 26 dito Martinus Vonk burger & koopman alhier na Braband & Vlaanderen 

495 den 28 ditoJacobusvanHelmond, burger & inwoonder alhier, na Oostvriesland & 
Duijtsland 

496 den 28 dito Matthijs van Putten burger alhier met zijn bediende Willem Hendrikse 
vander Linde na Oostvriesland & Duijtsland 

497 pg68 den 29 Julij 1757 Thomas Lombé, burger & koopman alhier na Engeland, Schotland, 
solvit IJerland & Vrankrijk 

498 den 12' Augustus 1757 AndrewSteadlijburger & inwoonder alhier nae Oostende, 
Duinkerke, Dieppe, Havre de Grace, St. Malo & omleggende plaetsen 

499 den 20 dito Daniel Smith burger alhier met 4 man als passagiers aan boord vant schip ... 
gedestineert na Bourdeaux 

500 22 dito Jacobus Sterk, ingebore burger alhier na Duijtsland 

501 29 dito Dominicq Charles uijt Nederlands India gerepatrieert voornemens zijnde na 
Nanci te vertrekken 

502 30 dito Cornelis Brethouwer, inwoonder alhier voornemens zijnde om buijtens lands te 
reijsen 

503 den 13 September John Goddard (met zijn dogrer Sarah Goddard geboren alhier), met een 
dienstmaegd, na Engeland 

504 den 13 ditoJasperAtkinson, (met zijn zoontje He111y Willia.mAtkinson, alhier geboren) na 
Engeland 
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505 ½ den 13 dito PieterNoltus, ingebore burger alhier na Vrankrijk 

506 pg69 den 19' September 1757 WillemDionis Bourbonnois, burger, koopman & inwoonder alhier 
als passagier aan boord vant schip de Juffr. Maria, schipper Johannes Dirlu gedestineert 
na Vrankrijk 

507 den 7' October WillemMoldeu burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

508 den zz ditoJoannes]oseph deBoiughelles en desselfs huijsvr.JacobaMaria van den Kerkhoven 
met twee dogters Maria Elisabeth en Anna Margaretha de Bourghelles en een 
dienstmaegt Willemina Teunisse meterwoon vertrokke na Marseille 

509 solvit den 22 ditoAntonij de Vogel ingebore burger alhier mede na Marseille tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs gaan doen 

510 den 18' November ChristiaanErigDoot &AntoniDoot met hunne familien fabriceurs in 
zijde damaste & in stoffen & fluweel en met hunnen familien na Christiaan Zand in 
Noorwegen 

511 den 23 dito Andries Headleij schipper opt schip de Dorothea burger alhier met drie man 
om hetselve afte halen te Dieppe alsmede Jacob deRoo van Schiedam schipper opt schip 
de Endeavour mede leggende te Dieppe met zes man om tselve schip van daar af te 
halen en alle als passagiers aan boord te gaan vant schip de Dirk Co melisse de Jonge 
sijn draijer schipper Buijs Vink gedestineert na Dieppe 

512 pg70 den 24 November 1757 NikolaesJanse Feteris van Schiedam schipper opt schip t Goed 
Voornemen althans leggende te Havre de Grace met tien man aan boord te gaan als 
passagiers vant schip de Juffr. Aletta schipper Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan, en 
van daar verder over land na Havre de Grace voors. 

513 den 24 dito Abraham van Daalhuij'sen van Schiedam schipper opt schip de Lij on althans 
leggende te Fescamp met negen matroosen aan boord te gaan vant schip deJongeJetse 
schipper Cornelis Vinnis gedestineert na Havre de Grace & van daar verder te land na 
Fescamp voors. 

514 solvit den 28' Januarij 1758Jacobus Groenewegen burger alhier, schipper opt schip gen. de 
Benedictie althans leggende te Duijnkerken met acht man als passagiers aan boord te 
gaan van een Scheveningse visschuijt om na Duijnkerken te vertrekke en het gen. schip 
van daar herwaerts te brengen 

515 den 2' Februarij Henry Holding burger & koopman alhier na Engeland 

516 den 2 dito William Tottie burger alhier na Engelandt 

517 den 9e dito Leendert Valkenbu1g van Delfshave schipper opt schip de Maas althans 
leggende te Bergen in Noorwegen met negen man & een jongen als passagiers aan 
boord te gaan vant schip deJuffvr. Maria, schipper Cornelis Harp na Berge voors. om t 
gen. schip af te halen & herwaerts te brengen 

518 pg71 den 10' Februarij 1758 Johannes HendrikEijgenbroodt inwoonder alhier, na Engeland 

519 23 dito RoelofZuij'derstroom burger & inwoonder alhier over Sluijs in Vlaanderen na 
Vrankrijk 

520 24 dito Jan van Leeuwen ingebore burger alhier na Engeland 

521 9 Maart Thomas Holding burger alhier na Engelandt 
522 10 dito Jacobus Groenewegen, ingebore burger alhier schipper opt schip de Anna leggende 

te Dunkerque met vier man & een jonge het gem. schip vandaar af te halen 

523 15 dito Meijndert Bondix vander Nes burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een 
reijs te doen na Vrankrijk 
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524 16 dito Leendert van Keeten burger alhier schipper opt schip deJuffr. Anna Catharina 
altans leggende te Cherbourg in Vrankrijk omme met & benevens Christ. de Coning 
stuurman Ands. I<ellerson kok & bootsman, Wm. Romijn, Marte Romijn, Christ. Bamber, 
JohannisArends, matroosen TeunisvanNoordkoksmaat alle bij hem in gen. qualit. 
aangenomen door Kornelis van Andel waterschout binnen deese stad omme als 
passagiers aan boord te gaan vanr schip de Vrouwe Margareta schipper RienkeFijkes 
gedestineert na Caan & van daar na Cherbourg omme tgen. schip af te hale & herwaarts 
over te brengen 

525 pg72 den 18 Maert 1758 CarelEllinkhuijsen burger alhier na Frankfoert aan de Maijn en elders 
en over de Moezel te retourneren 

526 den 29 dito Cornelis Brouwer van Schiedam, schipper opt schip de Dirk groot ontr. 70 
lasten met vier man & een jonge over Sluijs in Vlaanderen na Duijnkerque om het gen. 
schip af te halen 

527 den 10 April Dominicq Francois Moreau burger alhier als passagier aan boord vant schip 
de Standvastige Elizabet schipper Albert]anseBakker gedestineert na St. Eustatius 

528 ½ den 10' dito AlexanderNuolson, burger & inwoonder alhier na Engeland 

529 ½ den 11 dito Willem Koes raffinadeur alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duijtslandt 

530 den 11 dito Gerardus Nouvel, inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Engeland 

531 den 12 dito PieterPieterse na Rouaan als passagier aan boord vant schip van Arij Pieterse 

532 den 17 dito HendrikKerseboom, inwoonder alhier na Rhijnberk 

533 PVJ den 22' April 1758 Gerard Ve1ploeg ingebore burger en koopman alhier voornemens 
zijnde een reijs te doen na Duijtsland 

534 Solvit den 28 dito Willem Clark burger & koopman alhier na Engelandt 

535 den 5 Meij Coenraed]an van de Sande burger & koopman alhier, na Parijs & Dieppe 

536 den 9' dito de heer Michiel van den Berg & Gregorius Mus junior, na Bra band, Vlaanderen 
&Vrankrijk 

537 den 16 dito William Woodbine & zijn huijsv. Ellen Woodbine voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland 

538 den 17 dito Johan Willem Smits inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs te 
doen na Duij tsland 

539 den 27 dito Arno/dus Teijsse ingebore burger & koopman alhier, na Duij tsland 

540 den 9 Junij Ernst Scheffer burger alhier na Keijzerswirth & de geallieerde armee 

541 PV4 den 10 Junij 1758 GerritSjoerds burger alhier na Duijnkerke 

542 den 13 dito Cornelius Lloyd jun. burger & koopman alhier na Engeland 

543 ½ den 17 dito Cornelis Hartman burger alhier en Care! Brouwijler, inwoonder alhier na 
Keulen 

544 den 26 dito David Dun/op burger & schipper alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Vrankrijk 

545 den 27 dito Pieter Smitmans gebore te Schoonhove dog wonende binnen deese stad. 
voornemens zijnde een reijs re doen na Vrankrijk 

546 den 3' Ju lij den heer Cornelis Groeninx met zijn gouverneur Cupffer na Bronswijk 

547 ½ den 3 dito Philippe Philippeaux ingebore burger & inwoonder alhier, na de geallieerde 
armee en hoger op tot t verrigte van affaires van negotie 

548 den 6 dito PieterWillemse burger & koopman alhier na Meurs 

549 PVS den 6 Julij 1758 mevrouw Hoissard gemalinne van dHr.IsaacCorrejolles commissaris 
van d' Admiraliteiten van de Maze & van Amsterdam te Lissabon met haar kinderen na 
Lissabon 
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550 den 7 dito Jean J aques Le Chevalier koopman alhier, na Ham burg 

551 den 24 dito Johan Marti11 Keiler & zijn nigt J annetta Schnabel, na Duij tsland 

552 Solvit den 29 dito Mattijs Fox, koopman & inwoonder alhier na Erberveld 

553 den 4 Augustus Pierre Brennetuit burger & koopman alhier na Vrankrijk 

554 den 8 dito Sampson Coysgarne Lloyd burger & inboorling alhier & zoon van Comelius Lloyd 
burger & inwoonder alhier na London 

555 den 9 dito Pieter Hammevel & Pieter Hammevel]acobsz. na Cleef & circumjacentie van dien 

556 den 11 dito GeorgeFrederikFreudenberg, na Aachenburg 

557 pg76 den 12 Augustus 1758 Gerardus Smith burger & inwoonder alhier na 't Cleefs Land & 
circumjacentie van dien 

558 den 14 dito SophiaAnnaHagedoom, huijsvr. van Wilhelm Wilke met haar twee dogters 
Alida Seelers & Sophia Wilken, als passagiers aan boord vant schip de Vrouw Maria 
Cape.Jeroen Root gedestineert na Dantzig 

559 den 15 dito Claude Grand Cadet, inwoonder alhier na Duijtsland 

560 den 17 dito Andries Headly burger alhier als passagier aan boord vant schip de Dorothe 
cape. Hendrik Hodson, na Guerneseij 

561 den 7 September Gijsbert de With burger alhier na Parijs 

562 den 9' dito Jan van Rixtel inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs na 
Engeland te doen 

563 den 13 dito John Haslope burger alhier schipper op t schip de Anna altans leggende te 
Calais met vijf man over Sluijs & Vlaanderen na Calais voors. 

564 PV7 den 18' September 1758 Christiaan Jeremias Schall, burger & mr. koopslager alhier met 

½ zijn knegt gen. Ruth Huisman, voornemens zijnde een reijs te doen na Mil heim bij 
Keulen 

565 den 25 dito SamuelJaij burger alhier, na Engelandt 

566 den 3' October Govert Welle burger alhier nae Wezel en circumjacentien 

567 den 11 dito He111y Holdings, na Engelandt 

568 den 11 dito Jean Louis Hanet, na Wezel, Rijn berk, Venlo & Roermonde 

569 den 12 ditoJanRouviere junior, ingebore burger alhier, na Engelandt 

570 den 12 dito William Woodbine burger alhier met zijn knegt na Engelandt 

571 den 19 dito HendrikReijnart &HendrikHazenout na Roermonde, Venlo, Nimmegen, & 
Wezel 

572 Solvit den 20 dito Jan vanHadeln burger & inwoonder alhier na Duijnkerke, Havre of St. Malo 

573 pg78 den 1' November 1758Andries Wilson burger & schipper opt schip de Hoop althans 
leggende te Dunquerque met twee man over Sluijs en Vlaenderen na Dunkerque te 
vertrekke omt gen. schip af te halen 

574 den 9 dito GijsbertCoe1penning inwoonder alhier na Dus burg 

575 den 13 dito Cornelis Poort burger & schipper opt schip de Sorgvuldigheid leggende 
althans te Montbay & zijn stuurman Clemer Ebber na Montbay voorm. om hetselve te 
repost e h ale n & h erwae rts over te bre nge 

576 den 14 ditoJustus LodewijkSchlemm, inwoonder & koopman alhier geatsisteert met zijn 
lijfknegtJanLigt, na Munster, Os na brug en Hamburg 

577 17 dito Johan Martin A ugsburg & Maria Lok kam egtel. na F rankfort aan de Maij n 

578 15 dito GerritHendrikSchreuder, nat Cleefsland & circumjacencie van dien 

579 16 dito Jan HermanAlberts, na Munster 

580 11 December Comelius Lloydt ingebore burger deeser stad na Vrankrijk 

581 PV9 15 December 1758 AbrahamBaartmans burger alhier na Vrankrijk 

582 gratis dito Mr. Willem van Hogendo1p en gevolg naar Vrankrijk 
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583 18 dito Otto Willem Nutche, stuurman,JanKnijff, Willem]anse & CarelSwart matroosen 
aangenomen opt schip de Swemmer schipper Roelof Coenders leggende te Bristol, op 
London over land na Bristol 

584 den 21 dito Richard Pillars geboore burger alhier met zijn susters dogter Jane J ohnson na 
Engeland 

585 den 21 dito Pieter Andriesse Sijmons, burger te Vlissingen als bootsman opt schip de 
Swemmer schipper Roelof Coenders leggende te Bristol, over Engeland te land na Bristol 
te vertrekken 

586 den 3' Januarij 1759JandeLoorburger & schipper opt schip de Johanna Maria met vijf 
man na Duijnkerken 

587 den 10 dito Franciscus van Heerden, voornemens zijnde na Cleef & hogerop een reijs te 
doen 

588 Solvit den 30 dito Laurens Wijnand Spies, na Engelandt 

589 pgBo den 7' Februarij 1759 Christiaan Hogerscheit als comptoir bed. van Jan Willem Heijbroek 
koopman alhier na Duijtsland om aff.van neg. 

590 26 dito Jan Godt Frederik van Teutem en Coenraed van Teutem vader en zoon om aff. van 
neg. na en door Duijtsland 

591 den 28 dito Wouter van den Kloot burger en koopman alhier, voornemens zijnde een reijs 
te doen na Engeland & Vrankrijk 

592 den 6 MaertJan Terhorst, ingebore burger alhier, na Munster 

593 den 31 dito Mmgareta Sainglin huijsv. van]anRuhard, na Munster 

594 den 4 April Pieter van der Geest, ingebore burger deeser stad, na Duijtsland 

595 den 23' April Gerard Boom junior uijtVrankrijk herwaerts te retourneeren 

596 den 27 dito Johan Philip Freudenbeig, inwoonder alhier, na Brabant 

597 solvit den 27 dito Adolf Cozeng, over Brabant na Duijtsland 

598 pg81 den 4' Meij 1759 Isaac Hope geatsisteerd met een lijfknegt na Vrankrijk 

599 den 4 dito Olivier Hope geatsisteerd met een lijfknegt om van Vrankrijk herwaerts te 
retourneeren 

600 den 19 dito Dirk Maas burger alhier om verrigting van affaires van negotie een reijs te 
doen het geheele land van Cleeve door 

601 den 30 dito Joseph Tresfon, inwoonder alhier na Engeland 

602 den 30 dito Walter]ones burger & koopman alhier na Engeland 

603 den 31 dito BenjaminSowden predikant in de Engelse Presbiteriaanse kerk deeser stad 
benevens zijn huijsvrouw, twee kinderen & een jong heer genoemt]acques Ferrand 
geadsisteert met twee dienstmeijden na Engeland 

604 den 1Junij Pieter van Liende, vrouw, zoon & dogter met & benevens Jan van Eek, 
geatsisteerd met twee knegts na Cleef & omleggende plaetse 

605 den 2' Junij 1759 Comelius Lloyd, burger & koopman alhier na Engeland 

606 den 2' dito SimonKreeke burger & koopman alhier, na Weezel 

607 pg82 den z' Junij 1759 Aart Bootsman bediende in de affa ires van Adrianus van der Graeff 
koopman in hout alhier, na Hamburg en aangrensende plaetsen 

608 den 6 dito Hermanis Besoet burger alhier na Parijs 

609 den 8 dito Francois Schilmans de Jonge, koopman & reed er in schee pen vergezelt met Jacob 
Smith schipper ter zee, over Duijtsland na Vrankrijk 

610 den 13 dito herre Brennetuit burger en koopman alhier na Vrankrijk 

611 den 15 dito Abraham Twent junior, na Duijtsland 

612 gratis den 16 dito d'heerMr.HugoCornetsdeGrooten]an Cornets de Groot lt. in de Guardes te 
voet na Spaa 
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613 den 22 dito Francois Blonde/, koopman alhier na Vrankrijk 

614 den 27 dito Petrus van Deel, burger alhier na Keulen 

615 pg83 den 28 Junij 1759 Francois Veltman ingebore burger alhier naAberdeen, als passagier aan 
boord vant schip van Capt. Brons 

616 den 2Julij WilliamRobbertson, burger alhier na Westphailen & verders in Duijtsland 

617 10 dito CoenraedBeuninger, burger & koopman alhier, nat Cleefs, Keuls, Nieuwburgs, 
Marks, & Gulickerlandt en Brabant 

618 16 dito Abraham Vale ton burger alhier na Duijtsland 

619 gratis den 24 dito dHeer Mr. Hendrik Gevers heere van Piershil en Robbertus Leuven na Aken 
&Spa 

620 den 30 dito Maarten Broek schipper opt schip de Juffr. Johanna met drie man & 
een jongen geconsenteert als passagiers aan boord vant schip de drie Gebroeders 
gedestineert na Caan om het voorn. schip leggende te Le Logue aldaar afte haaien & 
herwaerts over te brengen 

621 Sol vit den 28 dito ArthurConron burger & koopman alhier na Engeland 

622 pg84 den 4' Augustus 1759 Jan Hoogstraten, koopman alhier na Duij tsland 

623 den 15 ditoAlexanderRaij·burger en inwoonder alhier na Vrankrijk 

624 19 September Ger11rdBeem bi!fgef ea l,0013maa alhief \•aa ~e1:tlea 

625 21 dito Marij Claase huijsvr. van John Wade inwoonster alhier na Engeland 

626 8' October Joseph Glans en zijn knegtJoseph Hartigh, na Keulen, Frankfort, Bareij th & 
Boheemen 

627 den 8 dito Ghre#e,•1 ~i,•11e11. iaweeaàef & lE0013maa alhief, aa MeEë 

628 Solvit den 29 dito EduardManlove, burger en koopman alhier na IJerland 

629 Solvit 8' Januarij 1760 Benedictus Jonas na London 

630 pg85 14 Februarij 1760 Jacobus Curten burger & koopman alhier na Duij tslant 

631 3 MaertJohan Paul Voorstadt knegt van Jan Pieter Biethan na Frankfort aan de Main 

632 6 dito Michiel Dies burger alhier & schipper op't schip de Paulus & Adriaan, groot 86 
lasten na St. Malo 

633 5 April ConradKeehmle na Wurtenburg 

634 dito FridrichSchmitt na de Keur Paltz 

635 18 dito Johan HendrikSassenhoff na Dortemont 

636 21 dito Albertus Loogenberg na Onkel aan den Rijn 

637 dese niet dito Hendrik Pietermoog naar Engeland 
afgehaalt 

638 26 dito Robbert Wilson burger & inwoonder alhier, over Sluijs in Vlaanderen naar 
Vrankrijk 

639 28 dito Pieter Hoeij'enbosch burger & inwoonder alhier, naar Havre de Grace 

640 pg86 den 28 April 1760 Simon Engelbert burger & inwoonder alhier na Vrankrijk 
Solvit 

641 den 3 Meij 1760 Bernardus Heuveners inwoonder alhier na Bra band en Vlaanderen 

642 ½ den 6 Meij 1760 Philip Jacobs, van Meijntz, !aast van London komende na Meintz 

643 9 dito Pieter du Bo is de Lamarque, burger te Amsterdam & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

644 13 dito Adrianus Caan & Adriam1s Mees burgers alhier na Duij nkerken 

645 20 dit0Adriam1sva11Rossum burger alhier na Cleefsland 

646 21 dito Cornelis van der Hoeven gehore burger alhier na Engeland, IJrland & Schotlandt 

647 dito Anna CatharinaBrowne huijsvr. vanJohnArnall met een domesticq ElisabetBacon na 
Groot Brittannien en IJrlandt 
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Niet afgehaald paspoort voor Hendrik Pietermoog ( zie inschrry'ving nummer 637, 
GemeentearchiefRotterdam, Oud Stadsarchief) 
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648 ½ 23 dito Johan Henrich Mispellenkorb na Duijtsland 

649 24 dito Adam Guilhermanson koopman alhier & desselfs huijsvrouw met een kind en 
twee domestiquen na Parijs & Vrankrijk 

650 pg87 den 28 Meij 1760 Christiaan Knipschaar inwoonder alhier na Gelderland en Kleefsland 
gratis 

651 7 Junij 1760 ChristoffelLudeken, CarstenDiersen & CoortDiersen, na't Hanoverse, 't Ampt. 
Heuijen 

652 12Junij 1760Jacob Emanuelburger alhier met zijn knegt na Frankfort & omleggende 
plaatsen 

653 12 dito ChristojfelZiegeler burger alhier na Hoorn in't Graafschap Lip 

654 20 dito Johannes Douw, inwoonder alhier na Frederikstad in Holstein 

655 25 ditoJustus Balen burger alhier na Cleefsland & Wezel 
25 dito Boudewijn Balen burger & makelaer alhier na uts. 
(marge) deze twee in eene pas begrepen 

656 2Julij WilliamStewart, burger & inwoonder alhier na Engelandt 

657 4 dito Abraham Twent junior, burger & coopman alhier na Duij tsland en aangrensende 
rijken 

658 pg88 den 5 Julij 1760 RichardPillans coopman & burger & zijn sus ter AnnaPillans, na 
Engeland 

659 dito Charles Allan coopman & burger met zijn knegt na Engeland 

660 7 dito Gijsbert de Wit burger & inwoonder, na de armee van Prins Ferdinand 

661 7 dito Johan Tobias Oldenburch na Blankenburch in't Brunswijkse 

662 12Julij 1760John Goddard junior nevens een domestieq na Engeland 

663 12 dito Joseph Man, na Heijdelberg 

664 12 dito Hans Baltus Nesh, na Switserland 

665 25 dito Joost Vrijling inwoonder alhier na Duijtsland 

666 Solvit½ 26 dito Jacobus Keulen inwoonder alhier na Keulen 

667 den 1 Augustus 1760 Johan Adam Kumper na Sweinvoord in Frankenland 

668 pg89 den 5 Augustus 1760 Jacobus van Helmond, burger alhier na Embden, Oostvriesland & 
omleggende plaatsen 

669 den 6 Augustus 1760 WilliamDavidson & zijne dogter SusannahJaneDavidson, beijde 
burgers alhier & hun knegt William Birrill & meijd Elisabeth Walker na Groot Brittannien 

670 den 9 Augustus 1760 JohnArnall koopman & burger alhier nevens Laurens Fie, na Groot 
Brittannien enJerland 

671 14 dito Lodewijk Lucas inwoonder alhier, na Gijseke in't Keuls land en wederom 

672 ½ 21 dito Levij Emanuel &Levij Isaac, na Duijtsland & wederom 

673 22 Augustus 1760 Jozua Schorter, burger alhier, na Marseille, om 't schip de Nephtunis 
aftehalen 

674 23 dito Hans Gram inwoonder alhier na Marseille om't schip de Nephtunis aftehalen 

675 pg90 den 28 Augustus 1760 William Mansom coopman & burger alhier na Engeland 

676 den 1 September 1760 PaulElieAubertin, burger & coopman alhier na Vrankrijk 

677 den 6 September 1760 William Strachan burger alhier na Engeland en Schotland 

678 11 ditoAmoldusTijssen &JanBoijer, burgers alhier na Vrankrijk 

679 11 dito Andries Tijssen burger alhier na Vrankrijk 

680 18 dito Mmgerite Richard, burgeresse deser stadt met haar dogter MariaAnnaRichard na 
Bent heim & over Osnabrug na Breemen 

681 23 dito Eduard Manlove, burger & coopman alhier na Vrankrijk & terug 
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682 4 October 1760Jan Groen burger alhier, na Caan & vervolgens na Cherbourg om aldaer 
een schip te koopen en daer mede te komen na dese stadt 

683 pg91 den 6 October 1760Jeremias Hoest, inwoonder alhierna Cleefsland & omleggende 
plaatsen 

684 21 dito DirkLangeveld, burger van Maassluijs, schipper opt snauwschip de Vlieg 
leggende te Marseille om nevens Pieter van Duijn burger alhier als stuurman & Adrianus 
Goud burger van Schiedam als caj uij t wagter aan boord van' t se! ve schip te gaan 

685 30 October 1760 Jan wy·ngaard burger alhier na Parijs 

686 30 dito FrancoisJosephBerrion inwoonder alhier na Parijs, & na verloop van eenige weken 
terug 

687 Solvit 30 ditoAndreRenoard, burger alhier na Vrankrijk & Italien & te rug 

688 ½ den 1 November 1760 Lambert Roink, inwoonder alhier na Munsterland 

689 ½ den 22 December 1760Jan Krab, inwoonder alhier, na Parijs en terug na eenige 
maanden 

690 29 dito Theodosius Burnet, Coopman & inwoonder alhier, na Parijs & te rug 

691 pg92 den 7 Januarij 1761 Pieter van derHeijt inwoonder alhier na Erberfeldt, in't hertogdom 
Berg, en na verloop van eenige weken te rug 

692 Solvit 10 Januarij 1761Adolf Oldenburg, winkelier alhier, nat Cleefse & Munsterse & te rug 

693 den 7 Februarij 1761 BarendJorisse burger alhier, na Duijnkerke, Calais, Havre de Grace, 
Cherbourgh of andere omleggende plaatsen om aldaar een schip te koopen en hetselve 
herwaarts over te brengen 

694 ½ 7 ditoJohanMichielPetri, inwoonder alhier na Pruijsis Minden in Duijtsland 

695 5 Maart 1761 Andreas de Beurs burger alhier door Duij tslandt na Zwitserland en Italien 

696 ½ 13 Maart 1761J an Beek inwoonder alhier na Hanover 

697 16 Maart 1761 Mr.Johan HendrikJungiusJ:U:D en geadmitteerde poorter & inwoonder 
des er stad & Hendrik Hudig gebore burger deser stad, na Engeland 

698 17 dito Godji-ied Rosbach & zijn vrouw Catharina van der Bo1gh na Engeland 

699 pg93 den 21 Maart 1761 Arij Redelijkheijd & Nicolaas Willem Eickholts, burgers & cooplieden 
alhier na Keulen & verders in Duijtsland & te rug 

700 21 dito HermanJacobSmielau burger & coopman na Engeland Iierland & Schotland of 
elders & na eenige maanden te rug 

701 30 dito WillemBekker inwoonder alhier na Duuren in Duijtsland 

702 30 ditoJoostFrieling, inwoonder alhier na Duijtsland 

703 3 April 1761Jeremias Hoest junior, inwoonder alhier, nat Cleefse Bergse & Gulikse land & 
omleggende plaatsen 

704 8 dito Jan Sijmense stuurman, Magie/ Wezleven,Joannes Innemans, Embeke Balten, Andri 
Driekeer als matroosen te St. Malo aftehalen, t schip de Sarah, gevoerd door Barend 
Jorissen 

705 9 dito Nicolaas de Beij, burger alhier om van Bourdeaux herwaarts te komen 

706 11 dito GijsbertZijdenbosch wonende aan den Bergsen Hoek na Wezel 

707 pg94 den 23 April 1761JeanBaptistePlessier burger alhier na Wesel & circumjacentien van dien 

708 Solvit 25 dito Pieter van derHeijt inwoonder alhier na Erberfeldt int Hertogdom Berg & na 
verloop van eenige weken te rug 

709 den 2 Meij 1761 Pieter van Swijndregt coopman & burger alhier na Spa & Aken & na 
verloop van eenige weken terug 

710 den 4 Meij 1761 Pieter van Riet, burger van Schiedam nevens veertien man equipagie, als 
passagiers zullende varen met het schip Broederslust gevoerd door schipper Joris Altena 
na St. Jan de Luz of St. Sebastiaen om verder aan boord te gaen van't schip de Flora & 
met het zelve herwaerts te komen 

Gens Nostra 65 (2010) 37 



711 den 5 Meij 1761 Moses]onas, &Joseph]onas burgers alhier nevens WolfJMarcus na Bra band 
& Luijkerlandt 

712 6 Meij 1761Jacob Vors ter burger alhier na Duij tsland 

713 9 Meij 1761]acob Emanuel geboren burger alhier na Duijcslandt 

714 pg95 den 12 Meij AlexandervanRoijen geboren & wonende op de Schiekade nat Land van 
Kleeff, Keulen & omleggende plaatsen 

715 13 dito Jan vanI<leijsma burger alhier na Rouaen, Parijs & omleggende plaatsen 

716 14 dito AlexanderLevie, & EmanuelMarcus met zijn vrouw, meijd & knegt na Duijtsland 

717 15 dito Hendrik w111 derKF111111 •;aR Maasshc1ijs t schi13 àejuffF. JehaRRa & Agatha greet 
e1'!ltr. 4-3 ]asteR 
(marge) behoord in de zeebrieven 

718 15 dito MaareeR ~•aR H 

719 gratis den 23 Meij 1761 dhr. Burgermr.Jacob Cossart, zijn Ed. huijsvr. VrouweAlettaMargarieta 
vanderHoeven & haar Ed. dogcer nevens hunne bedienden, na Aken, Spa, Luijk, Brussel 
& omleggende plaatsen & na omtrent twee maanden terug 

720 den 27 Meij 1761Anna van der Es, huijsvr. van]asperAtkinson, coopman & burger alhier, 
nevens hunne twee kinderen, Henrij Willem & Anna Atkinson, na Engelandt & na 
eenige maanden terug 

721 28 William Tottie na London & terug 

722 pg96 den 30 Meij 1761 William Boijd, burger alhier over Parijs na Bourdeaux & omleggende 
plaatsen & na eenige maanden te rug 

723 ½ den 8 Junij Floris Vergiet burger & mr. schoenmaker alhier, door Vrankrijk ofDuijtsland 
na Switserland & na eenige maanden te rug 

724 den 16 Junij 1761 Carolina Trotteroud 16 jaren & Catharina Trotter oud 15 jaren beijde 
dogcers van GerardTrotter burger deser stad naJarmout in Engeland met Cape. 
Thom pson & na verloop van eenige maanden terugh 

725 ½ 16 dito Tobias Nehemia, geboren alhier na Berlijn & na verloop van eenige maanden 
terugh 

726 23 dito Jean NicolasTrenité, burger alhier & zijne susters BarberTrenite huijsvr. van Louis 
Coesta, & Marie Francoise Trenité na Vrankrijk & na verloop van eenige weken terug 

727 26 dito WilhelmusTinbergh, burger alhier na Duisberg aan de Roer & na verloop van 
eenige weken terug 

728 ½ 30 dito frans Hendrik Pons & Pieter Plesius, beijde inwoonders, na Manheim & na verloop 
van eenige maanden cerugh 

729 pg97 den 8 Julij 1761Johan Care/ Voerman, onlangs uijt Oost Indien gerepatrieerd, na Hersfeld 
½ in Hessen 

730 8 dito CoenraadBeuningercoopman & burger deser stade, na't Kleeffs, Keuls, Nieuw 
Burgse Munsterland & Brabant 

731 ½ 11 dito Antonij· van Dam, onlangs uij t Ooscindien gerepatrieerd, na Brussel 

732 24 dito Louis de Ko.ffinwoonder alhier, na't Cleefs Land & naburige rijken 

7 33 ½ 2.7 dito F ra n co is ] oscp!-t R a ux &Jca.,in c Mar ie B e rna rd, i nwo ondcrs dcs c1· s ta dt na Vei-non in 

Vivarie 

734 27 dito Jacob Nejfzer, na Stuckard in't Wurtembergse 

735 29 dito Jan Mackiver, burger alhier & schipper Arij Pieters met 't schip genaamt de 
Johanna Maria, na Havre de Grace of na verdere plaatsen om een schip te koopen & 
daar mede herwaarts over te komen 

736 Solvit 31 dito Jacobus Pietinkhoffinwoonder alhier na Munster & verder na Duijtsland 
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737 pg98 den 1 Augustus 1761 Cornelis Wallen berg burger & zeeschip per alhier & schipper Arij 
Pieters, met schip de Johanna Maria, na Havre de Grace of na verdere plaatsen, om 
aldaar een schip te gaan koopen & 't zelve herwaarts over te brengen 

738 3 Augustus 1761Jean Magiron inwoonder alhier na Brussel 

739 5 Augustus 1761Johan]acobSchoss, coopman te Keulen om na Keulen weder te keeren 

740 6 dito Jacob Hoijsing wonagtig te Groningen oud 23 jaren, na Calais 

741 11 dito Cornelis van Dijck gebore burger & coopman alhier na 't Cleefsland & omliggende 
plaatsen 

742 ½ 24 Augustus Eleanor Henzell inwoonster alhier na Engeland 

743 24 dito Cornelis Bos na Engeland Schotland & IJrland & terug 

744 24 dito Gregorius Mees junior & Hendricus van der Beek na Engeland Schotland & IJ rland & 
terug 

745 ½ 24 dito Gregorius Mees junior & Hendricus van der Beek na Vrankrijk 

746 ½ 26 dito AdolfJWesterman, inwoonder alhier na Traarbach & terugh 

747 pg99 den 1 September 1761 Abraham Baartmans coopman & burger alhier nevens Leonard van de 
Kasteele, burger in 'sHage, na Engeland & terug 

748 9 dito CarelE/linc/,huij·sen, coopman & burger alhier na Wezel, Cleeffsland, Munsterland 
& omleggende plaatsen, & terug 

749 10 dito]ustus Lodewij·kschlem coopman binnen dese stad nevens zijne huijsvrouw 
Magdalena Crommeli11, nevens hunne domestieqJan Ligt na Engeland & terug 

750 14 dito ChristiaanHolverscheit, comptoirbediende van]an WillemHeijbroek, na Duijtsland 

751 21 dito]oha1111es Franciscus Pacquet, inwoonder alhier na Hamburg & terug 

752 dito Jean Louis Hanet, burger alhier nevens zijn knegtJean George Greve, inwoonder 
alhier, na Wezel, Rijnberk, Venlo, Roermonde, Mastrigt & circumjacentien & terug 

753 22 dito Antoine Francois Louvel inwoonder alhier & Lucas Breen na Douai in Vrankrijk & 
terug 

754 22 dito Jeremias Hoest junior inwoonder alhier na 't Cleefse, Bingse & Gulickse Land & 
omlegge11de plaatsen 

755 pgwo den 24 September 1761 ThomasEduards, burger alhier over land na Bourdeaux, om 
aldaer aan boord te gaan van t schip deJuffr.Elisabet, groot omt.130 lasten & t selve 
herwaards over te brengen 

756 25 dito Gerrit Jan vanDuuren, burger alhier na Duijtsland & Oostvrieslandt 

757 20 October FransAmoldHonsbe1g inwoonder met een domesticque knegt]anBormans 
met het schip de Dageraad capt. Klaas Liejki11 na Kadix 

758 ½ 23 dito Gideon Coustos, burger alhier na Engeland & na eenige weeken terug 

759 ½ 23 dito Nehemias Sa/mans coopman in galanterien geboren uijt Saltzburg, inwoonder 
deser stade na Frankfort aan Main 

760 24 dito]anBerggraaff, burger alhier, t schip de Helena Eva & Maria groot omt. 59 lasten 
(maige) behoord in de zeebrieven 

761 26 dito Johannes Kra.mp burger alhier schip om nevensRoelofJanse stuurman ,Arij de Neef! 
& Frans van den Bos matrosen & Reijnier Mens koksjongen aan boord te gaan vant schip de 
Coningin Charlotta gevoerd door Arij van der Pol na Bourdeaux en aldaer aan boord te 
gaan vant schip de Roos groot omt.17 lasten & daermede herwaarts te komen 

762 pg101 den 27 October 1761 ChristojfelHeijnemans, coopman & inwoonder deser stade na 
Solvit Cleefsland & omleggende plaatsen 

763 den 10 November 1761Johan Wi/lemHeusercoopman & burger alhier, na Remscheidt int 
Hertogdom Berg & terug 

764 ½ den 16 dito Harmanus Schuurman, inwoonder alhier na Brandenburgs Minden & terug 

765 den 24 dito Karel Bis to/ij inwoon der alhier na Italien & na eenige maanden terug 
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766 30 dito Jan Groen burger alhier na Sluijs in Vlaanderen & vervolgens na Duijnkerken 
om aldaer aan boord te gaan van't schip De Jongste Johannes groot omt. 70 lasten & 
hetsel ve als schipper te voeren 

767 ½ 14 December 1761 Coenraad Wo!ffinwoonder alhier na Frankendaal in de Paltz 

768 2Januarij 1762JosephRijgaart burger alhier na Parijs & geheel Vrankrijk, & te rug 

769 13 J anuarij 1762 Gerrit van Wijnoxbe1gen burger alhier na London 

770 pg102 den 16 J anuarij 1762Jacobus Tavenraat burger alhier na Gelderland, Cleefsland & 
Duij tsland & terug 

771 23 dito ConradKeckmle, na Duijtsland & terug 

772 23 dito Jacob Reijjf & Christiaan Haldee na Duij tschland & terug 

773 Solvit 23 dito Georg Pirsteler na Duij tschland & terug 

774 den 9 Februarij 1762 Thomas Greaves burger alhier na Engeland & terug 

775 den 9 dito Francois Schilmans de Jonge burger alhier na Vrankrijk & terug 

776 ½ 11 dito GerritBuijseman & CasperBarkhojfinwoonders alhier na Munsterland en terug 

777 11 dito Laurens Pieterse, burger & zeeschip per alhier na Vrankrijk om aldaer een schip te 
koopen & 'tselve herwaarts over te brengen 

778 19 dito AbrahamBusch, burger alhier & zeeschip per na Po meren & Dantsich om aldaer 
een schip te koopen & 't selve herwaarts over te brengen 

779 pg103 den 25 Februarij 1762 Thomas Wood, burger alhier na Engeland & te rug 

780 26 dito]anBorelius burger alhier nevens vijf man, na St. Malo op 't schip De Jonge 
Hendrik J;:>irek GerHelis àeJeHge iijHàraijer, schipper Willem Groen, om aldaer aan 
boord te gaan van't schip De Eleonora groot omt. 30 lasten & 't selve herwaarts over te 
brengen 

781 15 Maart 1762 Hendrik]ongekees, geeere burger alhier na Vrankrijk & terug 

782 16 dito Matthijs Kramer inwoonder alhier nevens agt man, na St. Malo opt schip Jacob 
Parlevliet t schip de Alida, om aldaer aan boord te gaan van't schip de Pollij & tselve als 
schipper herwaarts over te brengen 

783 20 dito Johan Casparihne burger alhier na Frankfort aan Main & te rugh 

784 23 dito Johan WilhelmSchmieman, na Frankfort aan Main, Leipzig & te rug 

785 29 dito Jeremias Hoest junior, inwoonder alhier na't Cleefse, Bergse & Gulickse Land en 
omleggende plaatsen 

786 31 dito CristinavanHees huijsvrouw van Hendrik Martens, inwoonster alhier na Frankfort 
aan de Main 

787 pg104 den 2 April 1762 Pierre Gautier inwoonder alhier na Rochelle in Vrankrijk & te rug 

½ 
788 8 April 1762Jan van Hoek jr. burger alhier & Willem van Gutp na Wezel & omleggende 

plaatsen & terug 

789 14 dito Daniel van der Lith, coopman & burger alhier na Duijtsland 

790 14 dito Hendrik Ter Horst burger alhier na Engeland 

791 14 dico PctriMarcha.nd, inwoon.der alhier na Constinopolcn 

792 19 dito Pieter Buret inwoonder alhier na Kleefsland Duijtsland, Nederrijn & omleggende 
plaatsen 

793 23 dito Rachel Weston huijsvr: van William Tottie, met haar nigte Frances Grosvenor na 
Engelandt & terug 

794 thn 30 dito Andries Christiaense burger & zeeschip per alhier om nevens dertien man volgens 
monsterrolle van de subst. schout C. van Andel over zee na Bourdeaux te reijsen & verder 
overland na Bajonne om aldaer afte halen 't schip gent. de Globe groot omt. 150 lasten 

795 7 Meij 1762Johan Wilhelm Heuser burger & coopman deser stadt, na Duij tsland 
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796 pg105 den 12 Meij 1763(!) VallentinStroncq, na Ierland 

½ 

797 14 dito Laurens Aijchmaijer, koopman alhier na Duij tsland & te rug 

798 14 dito HendrikBrouwerChristiaanszoon burger alhier na Duijtschland, & terug 

799 ½ 19 dito Willem de Wilde burger alhier, stuurman met Toon van den Anker, Jan Teun is & 
Daniel Brandekker matrosen na Duij nkerken & verder na Dieppe om aldaer aan boord 
te gaen van't schip de Flora gevoert bijJanBorelius als schipper & t zelve herwaarts over 
te brengen 

800 ½ 19 dito DanielRobbertson burger alhier na Engelandt & na verloop van eenige weken te 
rug met zijn vrouw Catharina Simson, & kind genaamtJohnRobbertson 

801 3 dito Francois Blonde/, koopman & burger alhier na Vrankrijk & te rug 

802 4 dito Herman Posten inw: alhier met zijne huijsvr: Adriana de Ruijter, & GeerlingKops & 
desselfs huijsvrouw AnnaKox, na Gelderland, Cleefsland, Overijssel & Groningen, & na 
verloop van eenige maanden te rug 

803 10 dito William Murdoh burger alhier & zijn knegt Alexander Low na Engeland & terugh 

804 pgio6 den 15 Jun ij 1762Joha11Philip Freudenbergh inwoonder alhier na Duijtsland & te rug 

805 ½ 19 dito Michie/JosephEsius inwoonder alhier na Duijtschland & Traarbach & te rug 

806 23 dito Richard Boeking Adolfszoon na Thraarbach aan de Moes el 

807 23 dito Cornelis van Sprang van Diemen burger alhier, na Duij tsland & te rugh 

808 24 Coenraad van Teutem, na Duijtschlandt & circumjacentien van dien 

809 29 dito Jal!w ç;9,•/0 Bemel &< }l!e0h Biee,¼i & .. ~He èt:t~s•,fet:tw Ml!rFl!A1u11! Ba,.,¼, Ha :E:HgelaHàe 

810 den 2Julij 1762 FransJurrij Armbeurst, na den over Elsas 

811 2Julij ChristojfelSamuelCobelius, na Dresden 

812 13 dito Richard Pi/lans & zijn huijsvr. Emelia Moore na Engelandt 

813 p107 13 Ju lij 1762 Anna Polak wed. Moses Polak na Duitsland 

½ 
814 ditoJosephJacob Junior & zijn lmegt Moses Goudsmit na Brabrand 

815 14 dito Arij Hartman inwoonder alhier, na Duij tsland 

816 21 dito Louis de Ko.ffinwoonder alhier na Kleefslandt & naburige rijken 

817 21 dito Jean Geo1ge Danzer, burger alhier na Duijtsland 

818 21 dito Christoffe/Heijneman coopman & inwoonder alhier na Cleefsland & omlegg: 
plaatsen 

819 26 dito Jan Rutger Scholten burger alhier na Kleefsland & omlegg: plaatsen 

820 27 dito Jan van Waaij' burger alhier door Cleefsland, Keulse, hertogdom Borck & 
graafschap Mark & omlegg: plaatsen 

821 ½thn 31 dito CoenraedReijser inwoonder alhier na Duijtsland & omleggende rijken 

822 pgioB den 2 Augustus 1762 Andries Christiaense burger alhier met ses man volgens monster 
rolle na Cherburg in Vrankrijk om aldaer aan boord te gaan van't schip de Vigilantie 
groot omt. 35 lasten & t selve herwaarts over te brengen 

823 5 dito Johannes Franciscus Pacquet inwoonder alhier na Hamburgh & te rug 

824 7 dito Adriaan Hordijk junior burger alhier met het schip de Oudste Pieter schipper 
Coert Fokkes na St. Eustatius & terug 

825 7 dito Johan Wij'ngaard burger alhier na London & terug 

826 13 dito DavidHoesch comptoirbediende van Cornelis Brethouwer koopman alhier na 
Cleefslandt, Luijkerland & Braband & te rug 

827 14 dito Elias Haan inwoonder na Frankfort aen Main 

828 17 dito Philip pus Idema inwoon der, na Wesel & omleggende plaatsen 
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829 18 dito Gerardus Smits, burger alhier na Cleefsland & circumjacentien van dien 

830 pg109 den 19 Augustus 1762 CornelisAccordaasvanZierkzee inwoonder alhier, over land na 
St. Malo, om tschip deJuffr.Jacoba grootomt. 65 lasten leggende te St. Mala voorm. 
herwaarts over te brengen 

831 23 dito Jan Frans Oel, burger & coopman met zijn knegt HendrikLauk na Frankfort aan 
Main & omlegg: plaatsen 

832 24 dito Antoine MariedeBrecon met zijn vrouw & schoonmoeder, & een kindt & Chevalie 
de Ride, ancien capitain & ingenieur de marine, en service de France na Duijtslandt 

833 30 dito }995tMe11trep lnlfgef alhief aa l,l,!eái!el, Gleefslaaà & eml1 13laa1;sea & Ee Htg 
(marge) dese niet afgehaalt 

834 ½ den 20 September 1762 Willem Theodorus Houwens geboren burger alhier na Londen om 
aldaar de negotie te leeren 

835 ½ 20 dito Pieter Antonij Rabaille,Andries Pape &Antonij Sibartij, inwoonders alhier na Italien 
&terug 

836 21 dito Isaac Correjolles burger alhier na Bourdeaux, & te rug 

837 21 dito Jacques Rocquette burger alhier na Parijs & Bourdeaux 

838 pg110 den 21 September 1762Johannes Kramp, burger alhier met ses man, volgens 
monsterrolle van C: v.Andel over land na Duijnkerken om aldaer aan boord te gaen van 
't schip de Robert & Margareta & het zelve als schipper herwaarts over te brengen 

839 24 dito WilliamDavidson coopman & burger alhier & dogter Susanne]aneDavidson 
nevens zijn knegt RobertBrowne & meijdMarij Nelson na Engeland & te rug 

840 29 dito Thomas Roche coopman & burger alhier na Vrankrijk 

841 13 October 1762JanMichielMeijer burger alhier met nog zeven man volgens 
monsterrolle van C: van Andel na Bourdeaux met schipperJanKromvinger & vervolgens 
naBajonne om aldaer aan boord te gaen van 't schip de Jeanne & het zelve als schipper 
herwaarts over te brengen 

842 thn 30 dito Juriaen Stobbe burger alhier met nog elff man volgens monsterrolle van Cv Andel 
na St. Mala, om aldaer aan boord te gaan van t schip De Hope & het selve als schipper te 
voeren 

843 4 November 1762 WilliamForrest, burger alhier na St. Mala & vervolgens over land na 
Brest om aldaar als schipper te gaen aan boord van het schip de Faam grt.15 lasten & 
het zelve als schipper te voeren in plaats van den overleden schipper Jacob Weijling 

844 pg111 den 8 November 1762 MariaAnna oud 12 jaar & Threese Maria oud 9 jaar & Franco is, oud 
8 jaar, kinderen van wijlen den heer Nicolaes Grenier, gewesene consul Generaal ,,.,HHien 
Charge des Affaires van Vrankrijk tot Lissabon, nevens derselver dienstmeijdJohanna 
Barrij, voornemens te reijsen na Sluijs in Vlaanderen & vervolgens na Brugge & Dooaij 

845 thn 31Januarij 1763 CarelEllinkhuijsen coopman & burger alhier na den Rijn & Moesel & te 
rug doort landt van Cleeff 

846 18 Februarij 1763 Gerard Boom coopman & burger alhier na Duij tsland & omleggende 
plaatsen 

847 21 dito Dirk van Dijk burger & coopman alhier na Duij tsland & omleggende plaatsen 
848 21 April 1763 Pieter de Koker burger alhier met of sonder knegt, na't Cleeffsland, 

Bergsland & Duijtsland & te rug 

849 thn 26 dito Willem Croese burger alhier na't Cleefse & Munsterse & Friesland & omleggende 
plaatsen & terug 

850 gratis 30 dito Hendrik Ruhant, na Hessen Cassel 

851 6 Meij Jacques Francois du Fez coopman alhier na Zwitserland 

852 pg112 den 7 Meij 1763 DavidFresseJ M: inwoonder alhier na Erlang in D. Frankenland & na 
verloop van eenige maanden te rug 

853 17 dito Jacob Teijssen burger alhier na Vrankrijk & na eenige maanden te rug 
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854 gratis 7 Jun ij 1763 Mr.JohanAntonij de Normandie, oud schepen, Gerard Ellinckhuijsen 
commissaris van kleij ne zaken, Gerrit Schot coopman & Isaac Hubert oud schepen deser 
stad, met hunne resp. vrouwen, na Bra band & omleggende plaatsen 

855 11Julij 1763 Lodewijk Plagge burger alhier &Herman Bla11kesteij11 inwoonder alhier na 
Han over, Hamburg, Bronswijk & omleggende plaatsen & te rug 

856 gratis thn 27dito Ds]acques deLoches na Engelandt & te rug 

857 ½ 2 Augustus 1763 Adam Linn, na Manheim & te rugh 

858 8 September 1763 Nicolaas de Beij geboren burger alhier na Vrankrijk 

859 .l/r 8 dito FredrikHesel, aa Fraahfert aaa Haia 
(maige) niet afgehaald 

860 9 dito Pieter Martinus Wassenberg geb. in s'Hage na Vrankrijk, Duijtsland, Italien & 
omleggende plaatsen & terug 

861 pgi13 den 12 September 1763AntonieRabaillix burger alhier met zijn knegtPieterAntoniePappi 
½ na Italien & te rug 

862 gratis 28 dito Pieter Constant inwoonder alhier na Duij tslandt 

863 thn 7 October 1763 Hendrik Vink geboren burger alhier nevens zijn knegt, na Vrankrijk & te 
rug 

864 19 Maert 1764Jacob van der Haer coopman & burger alhier met zijn knegt, na Duij tsland, 
Switserland & omleggende plaatsen 

865 23 ditoAntoineLaFa1gt1e, burger coopman alhier na Vrankrijk 

866 31 dito JeanFougnet coopman alhier & Ma1guerite Dulac & Madalon Dulac, na Vrankrijk 

867 dito Marie Vigneau wed.JeanBelliveau,Jean Vigneau & Marie la Croix-Vigneau, na Vrankrijk 

868 thn 26 April LaurensAijchmaijerna Duijtsland & te rug 

869 ½ 12 Meij 1764 ChristojfelRemenap inwoonder alhier na't land van Hessen 

870 pgi14 den 8 Junij 1764 Geo1ge Willem de Vogelburger alhier na Smirna & te rug 

871 23 ditoAbrahamRusman inwoonder alhier nat graafschap Mark & omleggende plaatsen 

872 ½ 16 Julij]ohan ChristojfelHammes inwoonder alhier na Traarbach aan de Moesel 

873 thn 18 dito Bernard Du Pont burger & inwoonder alhier na Vrankrijk & te rug 

874 17 September 1764 A11tenij B11;;el lmrger alhier aa Italiea 
(ma1ge) niet uijtgegeven 

875 den 11 Februarij 1765Jacob Haan, na Straatsburg 

876 11 dito Johannes Boner, na Frankfort aan Main 

877 14 dito Joseph Tresfon coopman & burger na Vrankrijk 

878 1 Maart 1765 Theodorus Elsevier burger alhier met zijn knegt na Engeland, Vrankrijk & 
Duijtsland 

879 18 Maart 1765 Samuel Abrahams burger alhier na Frankfort aan den Main 

880 ½ 18 dito AntonieRaballix burger alhier na Frankfort aan Main 

881 pg115 den 11 April 1765 Barend Moses inwoonder alhier na Vrankrijk & Bra band & te rug 
thn 

882 ½ 10 Meij]an Wens inwoonder alhier na't Wurtenburgse & te rug 

883 15 dito Johan Philip Noltenius na Hessen-Kassei 

884 22 dito Francois Overschie en desselfs huijsvrouw Willem Pieter Christiaan Top & desselfs 
huijsvrouw, Francois Robertus Overschie & Hendrik de Groot met drie domesticquen na 
Braband 

885 ½ 22 dito Jan Barend Betzolt inwoonder alh: na Duij tschland & terug 

886 ½ 4Junij]ohanFrans Stork inwoonder alhier na Rusland en te rug 

887 ½ 8 Ju lij Christoffel van Heijsel na Vriesland 
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888 ½ 9 dito Jan Roosendaal na Duij tsland 

889 thn dito CoenraedStrichert &Johannes Meijer na Straatsburg 

890 pg116 5 Augustus 1765 Pieter Loomen na Bajoene en te rug 

½ 
891 8 dito ChristiaanJosephHorn na Duijtsland & te rug 

892 13 dito Adam Schadee & Dirk Schadee na Bra band en Vlaanderen & te rug 

893 3 September Antoine LaFargue burger alhier, GeertruijTimmerman egteluijden, Pierre La 
Fargue,Jean Pierre LaFargue & Marie Elisabeth LaFargue &Jean La Fa1gue alle won. alhier, na 
Vrankrijk & te rug 

894 10 dito Johannes Rastert burger alhier na Duij tsland & te rug 
(marge) op ordre niets ontvangen 

895 2 October Gerrit Klaasse burger alhier, na de Oost Zee & terug 

896 ½ 10 dito Willem Groothoffinwoonder alhier, na Duisberg en te rug 

897 ½thn 14 dito Philip Simon inwoonder alhier na Vrankrijk en te rug 

898 pg117 den 9 November 1765JohanMelchior Stokman burger alhier, na Hanover & Sell & te rug 

899 ½ dito Sime!l f ... 7Elias Co hen na Brussel 

900 ½ 11 ditoJohanHartmanJaeger na 't Hertogdom Twee bruggen & te rug 

901 ½ 3 December Klaes Snel na Vrankrijk en te rug 

902 20 dito Gl1111di115~11Pree ill'NSeRàeF alhieF, Ra I,1,1~h & Ee rng 
(marge) NB dese om zijn armoede een pas gratis gegeven 

903 thn 29 Januarij 1766 DanielEhren.friedRehbe1g na Berlin en te rug 

904 24 MaertJacques Nicolas Rufftj inwoonder alhier, na Duijtsland & de Elsas & te rug 

905 3 April WouterdeRaajJ&Jan van Ellekom inwoonders alhier, na Parijs & te rug 

906 pg118 7 April 1766 Pieter Keerol inwoonder alhier na Hessencassel & terug 

½ 

907 14 dito Johan Hendrik Peer &JohanAdolphAlmacher na Parijs 

908 ½thn 28 dito Nicolaes Barnich inwoonder alhier na Luxenburg 

909 ½ 22 Meij 1766 Louis Rouillan geb. alhier, na Vrankrijk & te rug 

910 28 dito Johan Laurens Meijer na Frankenland & te rug 

911 ½ 29 dito Matthijs Christoff Papst na 't Markgraafschap Bareut & terug 

912 ½ 30 dito Christiaan Gimpers naManheijm & te rug 

913 ½ 27 Junij David Jacobs & Levij· Co hen & Heijman Moses na Gelderland, Westvriesland & te 
rug 

914 ½ 3Julij HendrikRichardSlangenbe1gna Dauphiné & te rug 

915 pgi19 8 Julij 1766Josephus Geniljo na Vrank rijk & terug 
½tlm 

916 den 6 Augustus 1766 Pieter van Dordt & zijn vrouw & broeder na Mastrigt, Luijk & 
Bra band & te rug 

917 ½ dito DavidBour na Scuckerc in ' t Wurcenburgse & te rug 

918 9 dito Bartholome Nani na Vrankrijk & terug 

919 ½ 14 dito Johannes Preijsing na Duij tsland 

920 1e October Jean Trouillé inwoon der alhier, na Vrankrijk & te rug 

921 7 dito Pieter Raballis inwoonder alhier, met twee compagnons Pieter Pap in & Jan 
Luzani, na Hamburg, Breemen, Lubeeck, Riga & Petersburg 

922 ½ 14 ditoJurgenHenrichKemmer met zijn vrouw na Frankfort aan Main 

923 ½ 15 dito Marrns Moses na Vrankrijk 

924 ½tlm 16 dito Heijman Calman met MeijerJoseph na Duijtsland, en alleen te rug 
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925 pg120 den 3 November 1766 Nicolaas Mattijs na Vrijlaubersheim in de Paltz 

½ 
926 ½ dito Claude Jean & Michel Jean na Bra band 

927 ½ 21 dito FredrikAlt na Duijtsland & te rug 

928 28 dito Pieter Kuijpers inwoonder alhier, na't land van Gulik & te rug 

929 ½ 2 December Johan HendrikPeltzer na Traarbag & te rug 

930 thn den 20' Januarij 1767 PeterHasselbag &Johannes Bekker na Frankforc aan Main & te rug 

931 2 Februarij 1767 Frederik Wilhelm Wolters na Duijtsland & te rug 

932 25 dito Johannes Dauw inwoonder alhier, na Duijtsland & te rug 

933 pg121 19 Maert 1767 Pieter Schap pel, Dirk Ubens & HendrikKuijk na Vrankrijk 

½ 

934 ½ 23 dito Hendrik Luts & Pieter Bekkerna Vrankrijk 

935 27 dito LLFrancotte comptoir bediende van Duncan Clark na Westphalen & Bra band 

936 31 dito Johannes Esse/aar na Bohemen 

937 6 April ChristiaanHendrikDreesel inwoonder alhier na Magdenburg & te rug 

938 ½thn 11 dito Michiel Keiler na Switserland & te rug 

939 11 Meij 1767 Francis Currij na Lintz in Austrië in Duijtsland & te rug 

940 gratis 12 dito de Heer Mr. Isaac van Teijlingen, de Heer Mr. Paulus Gevers & desselfs huijsvrouw, 
de Heer Mr. Cornelis Groeninx van Zoelen & desselfs huijsvrouw, de Heer Jan Co mets de 
Groot naar Bra band, Vlaanderen & circumjacencien van dien, gevolgd off geadsisteert 
met desselfs domesticquen & weder te rug 

941 pg122 22 Meij 1767 Paul Coignon junior burger & inwoonder alhier, naar Bra band, Vlaanderen, 
Parijs & circumjacentien van dien & te rug 

942 ½ 25 dito CoenraedReijser na Frankforc aan Main & te rug 

943 ½ 30 dito Jan Wifselburger & inwoonder alhier na Frankfort aan Main & terug 

944 dito Pieter Schimmelketel geboren & wonende alhier, na Parijs 

945 11 Junij Anthoine Francois Nouvel won. alhier na Vrankrijk & te rug 

946 19 dito Johan Christiaan Stock inwoonder alhier na Duijtsland & te rug 

947 thn 22Julij Emanuel Goudsmit & Moses David beide inwoonders alhier, na Parijs & te rug 

948 ½thn 25 September 1767 Johan Geo1geHelmoet na Hessencassel & van daar te rug 

949 pg123 den 25 November 1767 Anthonij Raballio burger en inwoonder alhier na Italien, & van 
daar met zijn zoon te rug 

950 ½-aa- 10 December Philip Brouw na Man heim & te rug 

~ 
951 ½ den 19 Februarij 1768Jacob Tui/lier & zijn vrouw na Vrankrijk 

952 ½ 25 ditoAnthonij· van derVoort,Johannes Sterk & Thomas Winkels, na Vrankrijk & te rug 

953 ½ 29 dito Amoldus van Antwe1pe11 na Vrankrijk & te rug 

954 4 Maert Nicolaas van. Putten na Bra band, Duij tsland & te rug 

955 ½thn 28 dito Wesse/Imsighoffburger & broodbakker alhier, na Dorcmonch in Westphalen & te 
rug 

956 pgi24 den 29 April 1768 Adam Guillemanson & zijn vrouw & een domesticq naar Vrankrijk & te 
rug 

957 ½ 7 MeijJan deBeijer geb. alhier na Pruijssen & Munsterland & te rug 

958 9 dito Anthoine Gissien burger alhier met sijn vrouw na St. Petersburg & te rug 

959 19 dito Ign.atius WoUfinwoonder alhier & zijn vrouw Jeannette Remigi, na Vrankrijk en te 
rug 

960 ½ 24 dito Levi Benjamin. met zijn vrouw, na Boheemen 
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961 ½ 7 Junij BarentDoesburg na Frankfort aan Main & te rug 

962 ½ 13 dito Adam Hildemeijer na Hanau & te rug 

963 ½thn 18 dito Jochem Mork na Straalsund en te rug 

964 pgi25 den 9 Julij 1768 AdolffBiesenbroek &Jan Peters na Parijs & te rug 

965 ½ u dito Bastiaan Scheve/aar na Ligtenouw in 't Hessische & te rug 

966 25 Augustus 1768PierreBerard na Vrankrijk & te rug 

967 ½ 5 September Johan MichielHorlich na Duijtsland 

968 thn 20 dito Care/Ellinkhuijsen burger & koopman alhier naar den Rijnstroom, Moesel, 
Bourgondie & andere plaatsen om inkoop van wijnen te doen & verder door Frankrijk 
terug 

969 den 13 October 1768 Moses Aron & RebeccaBenjamins egtel. & hun drie kinderen na 
Bra band & te rug 

970 thn 19 dito Benjamin Sijmons & Samuel Co hen na Parijs & Italien & te rug 

971 pg126 den 1' Februarij 1769 Willem Theodorus Houwens na Dantzig 
½ 

972 ½ 16 dito Pieter de Ge/lelie na 't Ceulse Land & te rug 

973 9 Maert Pierre Roudier burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

974 ½thn 30 dito Jan Kalevelt &Johannes Lievers na Parijs & te rug 

975 25 April 1769 HendrihAdriaenHoffinan burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & 

Duitsland & te rug 

976 dito Daniel deJongh Adriaensz. burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & Duitsland & te 
rug 

977 ½ 1' MeijJeremias Glaser na Straatsburg 

978 12 ditoJurriaanJansen inwoonder alhier na Coppenhage & te rug 

979 pgi27 23 Meij 1769BarendSchroer na Munster & te rug 
½ 

Wy M'. JOI-IANNES I-IEYLIGER JOI-IANNIS FILI
US, Gouverneur Generaal der G eoétroijeerde Colonie de 
Berbice, llievieren en Diftriéten van dien &c: &c: &c: 

--:> Gee--.;m Permisjïe aan Capt". ,,JtH f. • ...._ -t;::i. o~nme met deszelfs .h/4 f Genaamt ~ C)'~; 
f ,,t.,.::J~' I m ophebbende Yo/k t!JI deeze Co/oui~ 110 :..7' ~.·~ te moogen Vertrekken , ge/af/ende 

dierhalven alle onze onderhebbenden, en verzoekmde voorts 0 011 allen ende em ygelyk die deeze zal werden 

P"ertoo11d , gem. Capt". /,,.i.,_ ,t;:::_e_ met zyn voo,fz . J"4~, en Volk , vry en onverbinderl 

te laaien paffee,·en , tot deszelf s gedeflinee,·d• llaue , en desnoods beh11plzaa111 te weezen, het welk wy 
i11gelyke gevallen gaarne zullen erkem1elyk zyu. 

en met het Cnchet van onze Co/onie bekrngtigt . In Rio D es t'oirconde hebben wy deezm geteekellt, 
de /Jerbice den t ) ·' '"' v fLa....,.__f- YJ.-fi'. 

Ter Ordonn: vnn zyn Hoog Ed: 
..(; .,- '.4'///.1,Îll//f~,'iM~ï-~ 

A,. ,,/ ;:z:,, , 
Ge~1.1t Go~6rneur~ 

',t/'I . j!j//,lj/H/L)';! -
'--- --~~-~ ) 

't.f'°"· ,- ·• ( ~ v 

De gouverneur van Berbice verleent R. Krul toestemming om met zijn schip naar 'Patria' te vertrekken, 
2 maart 1768 (GemeentearchiifRotterdam, archief Pa. Coopstad & Roe/zussen (Hudig)/Ferrand Whaley, 

inventarisnummer 61) 

Gens Nostra 65 (2010) 



980 30 dito Adriaan Gaan &Johan Wilhelm Heuser na Vrankrijk & te rug 

981 6 Jun ij Moses Nathan na Vrankrijk & te rug 

982 ½thn 19 dito Johan Philips Wierts na Duijtsland & te rug 

983 ½ den 5' Ju lij 1769JanSiebert na Hessen Kassei & te rug 

984 22 dito Bartholomeus Braams &Jan Dassijburgers & inwoonders alhier, na Lotharingen & 
terug 

985 ½ den 3 Augustus 1769 Jan Hendrik Poll inwoonder alhier, na La bes in Agter Pommeren & 
terug 

986 pg128 5 September 1769 CoenraedBroeder na Duijtsland & te rug 

½ 

987 thn den 16 ditoJohanMelchiorStokman burger alhier, naHanover & Sell & te rug 

988 den 2 December 1769JohanPelkman amptman in Pruijssen, naar Berlin 

989 thn den 18 dito Casper Snel na 't Land van C!eeff en te rug 

990 ½ den 27 Januarij 1770JanPieterAppel inwoonder alhier, na Frankfort aan de Main & te 
rug 

991 ½ 16 Februarij Franciscus Metje na Vrankrijk 

992 thn 26 Maert Alexander Laars over Marseille na Aleppo 

993 ½ 7 April Vwe. Carolina huijsv. van de Heer Baron vanBoul na Brussel 

994 pgi29 den 30 April 1770JeanBoij"er burger alhier & desselfs huijsvrouw JeanneMarieBergez 
met zes kinderen, ElieJean Déstandeau, Susanna Gautier & een dienstmeij t, na Parijs & 
vervolgens na Bourdeaux 

995 den 4 Meij AntoinePerierkoopman & burger alhier, na Vrankrijk & te rug 

996 8 Jun ij Peter Andreas Eggers won. alhier, na Hamburg & te rug 

997 dito Cornelis Balguerie koopman & burger alhier, na Vrankrijk & te rug 

998 ½ 16 dito SamuelAbrahams burger alhier, na Duijtsland & te rug 

999 ½thn 21 dito Marcus Christiaan Koevoet burger alhier na Berholm in Denemarke & te rug 

1000 ½ 3 October 1770 Dirk vanSchundelen inwoonder alhier, na Duits burg 

1001 pg130 den 9 October 1770 Daniel Isaac met zijn vrouw & drie kinderen na Duij tsland 

½ 
1002 20 dito Gilles Hilkes inwoonder alhier, na Duijtsland 

1003 23 dito FelixFidelis Zimmerman burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & verders na 
Duijtsland 

1004 den 1 November 1770 Jean Geo1ge Danser & Brouwer nevens een boekhouder & bediende, 
na Duijtsland 

1005 dito Nicolaas Brouwer benevens zijn vrouw, kindt & bediende, na Duijtsland 

1006 16 ditoJ11,;0h (;;,lef,~ eefflmissaris •;aa hier 013 Meehelea, eea 13as1300H Year sehi1313er 
Wüle111 b1111g11,~.~er Ha Meehelea & l,ettYeH eeseaaHàe ÎR! t eaal 13arelàegerse ~ YaeeH 
51:tijl,ererneàea 4 eaalea eeHijeeeaea 30 •neen & 213alcj es eaeak 2 ealea r;eerea tlf.z eas 
limeeHeH 
(maige) hiervan een ordinair paspoort uitgegeven & dus onder de ordinaire paspoorten 
voor goederen verantwoort 

1007 ½ 22 dito Matthias Hartman na 't keurvorstendom Beijeren in Duijtsland 

1008 pgi31 den 24 November 1770 Isabella Costenoble huijsvr. vanJ:F: To/lens na Antwerpen & Gent 
½ 

1009 ½ 28 dito WolfJWiener na Parijs 

1010 17 December PaulAmauld na Lausanna en Suisse 

1011 18 dito Francois Grand inwoonder alhier, na Parijs 

1012 20 dito Philippe Etienne Laurens &JosephBernede na Antwerpen 
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1013 26 dito Challoner Webb voor Mr. Fescharner Gerling, van Huinbach & Egermont na 
Braband 

1014 thn 31 dito Robbartus Ballentijn geb. burger & inwoonder deser stadt na London 

1015 den 3 J anuarij 1771Johan Daniel Smit, door Duijtsland, Vrankrijk, Switserland na 
Hongarijen & Boheemen 

1016 pg132 den 3 J anuarij 1771Jeronimo Mandes & zijn vrouw & dienstmaegd na Parijs 

1017 12 dito Johannes Hogerwaert inwoonder alhier, met een knegt na Vrankrijk 

1018 29 dito Mfrhie/Harth na Duijtsland 

1019 dito Jacob Moses &Jacob Sander na Hamburg 

1020 ½ den 1' Februarij 1771Johan Melchior Heinen & Nicolaes Enge/hart na Duij tsland 

1021 ½ 4 dito Willem Nieuwenhuijsen na Vrankrijk 

1022 dito Johan Laufer,Joseph Toorner, George Wipper &Johan Kegel na Duij tsland 

1023 16 dito Johan Christian Warnsch na Braband, Vlaanderen & Duijtsland 

1024 23 dito Matthijsvan de Rij'k na 't Kleeffsche Bergse Gulikse & Luijkse 

1025 pgi33 den 2 Maert 1771 Ga/lus Christ na Mentz 
½ 

1026 4 dito Jean Baptiste Grand burger alhier, na Frankfort aan Main 

1027 ½ 5 ditoJanSchuits na Noorwegen 

1028 ½ 8 dito George Christiaan Gimpers burger alhier na Manheim 

1029 ½ 18 dito PieterGlazer &Jan Glazer inwoonders alhier, na Straetsburg 

1030 ½ 22 ditoJoostVinkenbu,g inwoonder alhier, na Antwerpen 

1031 gratis thn 28 dito Pieter Adrianus Dame & Abr. van Rotterdam burgers alhier na Duijtsland 

1032 den 18 April 1771 Francois Schilmans koopman alhier, na Vrankrijk 

1033 13 Meij 1771Joseph Treifon inwoonder alhier na Vrankrijk 

1034 pgi34 den uJunij 1771 GerritKleijn inwoonder alhier na Bourdeaux 

1035 thn 29 dito Arno/dus Hamboch burger & koopman alhier, met zijn comptoir bediende Gilles 
Hilkes inwoon der alhier, na Duijtsland 

1036 den 16 Julij 1771Jacob Willeman &Jacob Rickart na Manheim 

1037 22 dito Eleazar Samuels & Abraham Heijmans kooplieden alhier na Duitsland 

1038 ½thn 5 Augustus Dirk Schuurman burger alhier, na Vrankrijk 

1039 ½ den 3 December 1771 Gieg Hiever na Bra band & Vrankrijk met zijn vrouw & twee 
kinderen 

1040 11 dito Benjamin deFonceca vlugteling uit Coesen, laastkomende van Haarlem, met zijn 
vrouw, dogter, slaaf & slavin na London 
(marge) gratis op ordre van Heeren BB 

1041 dm 20 dito Alexander Gil/on koopman & B. geboren alhier, na Zuijd Carolina 

1042 pgi35 den 4 Februarij 1772JohnHegetschweiler koopman met zijn zoon, na Switserland 

½ 
1043 thn 19 dito Johan Wilhelm Bomeftld na Bra band, Vlaanderen & Vrankrijk 

1044 den 1 Meij 1772Jaques Vincent burger alhier, na Vrankrijk 

1045 ½ 20 dito Louis Couste burger alhier, na Vrankrijk 

1046 ½ 27 dito Jacob Hendrikwt1tHerwijnen na Luik, Bra band & Duijtsland 

1047 ½ 13 Junij Adrianus van der Laan na Dusseldorp 

1048 16 dito Maarten Koevoet Muller inwoonder alhier, na Denemarken & Bormholm 

1049 thn 24 dito Jacob de Vogel na Braband, Vrankrijk, Italien & Srnirna 
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1050 pgi36 den 17 Ju lij 1772 Diderik Marcus Wasser na Sweden 

½ 
1051 24 Augustus Eleazar Samuels koopman alhier na Duij tsland 

1052 ½ 1 SeptemberJeanJosephChenuz inwoonder alhier na Brabant 

1053 thn 22 dito Charel Sonanin, Batista Tortio, An toni Ciwatti, Marho Scieresa &Joseph Barberi na 
Switserland 

1054 ½ den 12 October Piere Philippe Bruleij na Vrankrijk, Engeland & Duitsland 

1055 ½ 17 November Johann Gottlop Tribuger na Arentsted in Duitsland 

1056 tlm 3 December Johan Gideon Passche burger alhier na Man heim & Frankfort 

1057 ½ den 5 Maert 1773 Gerardus Berte burger alhier na Duijtsland & Brabant 

1058 pgi37 den 18 Maert 1773Jacob Hoogerweijfburger alhier na Duij tsland 

½ 
1059 ½ thn 29 dito Jacob Florijn inwoonder alhier, na Frankfort aan Main 

1060 ½ den 8 April 1773JohanHendrikKemmerling geb.alhier na Duijtsland 

1061 ½ 9 dito Johannes Leij bolt na Lodewijks burg 

1062 23 dito Jan Willem Heij"broek koopman alhier, met zijn vrouw & zoon na Gelderland 
Bra band & Luijkerland 

1063 30 dito Jacob van der Haar burger alhier, na Vrankrijk, Duijtsland & Switserland 

1064 den 1 Meij Care/ Engelbert van Oven burger alhier na Duij tsland 

1065 ½ 22 ditoJanManraaij burger alhier, na Duijtsland 

1066 pgi38 den 27 Meij 1773JosephMadrij inwoonder alhier, na Duijtsland 

½ 
1067 den 2Junij Alexandre Peirotin koopman & burger alhier, na Vrankrijk 

1068 den 19 dito Cornelis van Geel burger alhier, na Duijtsland & Pruijssen 

1069 gratis thn dito de heer Mr. Adr. Gevers Deijnoot, Mr. Adrianus]ustinus van Ravestein & Willem 
Couwenhoven naar 's Bosch, Mastrigt, Aken, Luijk & Spa 

1070 ½ den 14Julij 1773Jacob Hendrik Herwijnen na Luik, Braband & Duitsland 

1071 den 13 Augustus 1773Jacobus van Overzee, Theodorus van Son & Pieter Caarten inwoonders 
alhier, na Vrankrijk 

1072 thn 23 dito]anSamuelAmalrijburger alhier na Vrankrijk & Duitsland 

1073 pgi39 den 5 October 1773JohanPeterGrellman na Duijtsland 

1074 ½ 19 dito Pierre Philippe Bruleij na Engeland, Vrankrijk & Duij tsland 

1075 ½ thn 31 DecemberJacobAdder na Duijtsland 

1076 ½ den 15 Februarij 1774Leonardus Loward inwoonder alhier na Frankfort aan Main 

1077 ½ 18 Maerr]ean Pierre Rocques, looijer alhier na Duij tsland 

1078 ½ 29 dito Johannes Frans Heim burger alhier na Duij tsland 

1079 ½ 30 dito Willem Theodorus Houwens na Dantzig & Polen 

1080 ½thn dito Willem Hoeting na Dantzig & Polen 
-

1081 ½ den 2 Meij Andreas Fein buiger alhier na Duijtsland 

1082 pgi40 den 16 Meij 1774ErnstChristojJHumme burger alhier na Duijtsland 

½ 
1083 ½ 30 dito Pieter JanseKroesen inwoonder alhier na Bornholm in Denemarke 

1084 ½ den 3 Junij 1773(!) Anthonie Spatsier & Catharina Vuurmans na Duij tsland 

1085 gratis 7 dito de heer Mr. Pieter de Monchij & desselfs huijsvrouw & knegt naar Bra band & 
Vlaanderen 

1086 ½ tlm 17 dito Johan HendrikDiederich burger alhier, na Duijtsland 
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1087 den 1Julij 1774 Geo1geCooper &JosephHarris met een knegt na Vrankrijk 

1088 ½ 11 dito Coenraed Cleijn &Johannes Kever na Duijtsland 

1089 18 dito Nicolaas van der Spelt met nog vier a vij ff andere persoonen na Duij tsland 

1090 pgi41 den 23Julij 1774JacobHemd na Frankfort aan Main 

1091 dito Samuel Vonk na Bern in Switserland 

1092 thn 28 dito Willem Kortrijk burger alhier, na Duij tsland 

1093 den 10 October 1774JurriaanJansen burger & inwoonder alhier, na Hamburg & 
Coppenhage 

1094 thn den 3 November Jean Daniel Pamier de Raudiere na Hamburg 

1095 ½ den 30 Januarij 1775JohnZeller met zijn vrouw & nog een man & vrouw na Manheijm 

1096 den 27 Februarij 1775Jacob Florijn &Lambertus Hei_j burgers & inwoonders alhier, na 
Frankfort aan Main 

1097 thn 29 Maert 1775 Care/ Engelbert van Oven burger alhier, na Duij tsland 

1098 pgi42 den 11 April 1775 Pieter Dubbeldemuts van Dijk & Paul Coignon junior burgers alhier, na 
Vrankrijk 

1099 ½thn 15 Junij Godlieb Vinsterbosch na Keur Saxen 

1100 ½ den 11Julij 1775 AbrahamBirn inwoonder alhier na Duijtsland 

1101 ½ den 5' September 1775JosephBronn, na London 

1102 13 dito Johan ChristoffelEphard na Coblentz 

1103 ½thn den 26' dito Franciscus Straal, na Vrankrijk 

1104 ½thn den 20 December 1775 Guillaume Gesnouin dit Maisonneuve inwoonder alhier na Parijs 

1105 pgi43 den 15 Februarij 1776 IsaacLaurillardburger & inwoonder alhier, naar Engeland & 
Schotland 

1106 ½thn den 18' Maart 1776 Johannes Schoonhuijzen, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1107 den 11' April 1776 AndréBoucherEschauzier, burger, en inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1108 den 30' dito GerritGroenevelt, junior, coopman & burger dezer stad, na Engeland, 
Schotland & Ierland, 

1109 den 2' Meij 1776 William Gilbert, inwoonder alhier, nae Petersburg 

1110 ½ den 20' Meij Anthoine Duvoid, inwoonder alhier, nae Vrankrijk 

1111 1/2 den 24' Junij 1776 PietroLafranching, inwoonder alhier, na Italien 

1112 pgi44 den 26' dito de heer Mr. AbrahamAdriaenBichon, zoon vanden Wel Edele Geboren Heer 
gratis Mr.Jean Bichon, Heer van IJsselmonde, raad inde vroedschap en oud burgemeester 

dezer stad, mitsgaeders bewindhebber van de geoctroijeerde Oost Indische Comp: etc. 
etc., met desselvs domesticq, voorneemens een reijs te doen naer Vrankrijk 

1113 ½thn den 26' Junij 1776 Levij"Abraham, na Bra band 

1114 gratis den 15' Julij 1776 de heer Mr. Abraham de Back, oud secretaris dezer stad, met desselvs 
domesticq, voorneemens een reijs te doen naar Bra band en elders 

1115 ½ ditoJohanArnoldBusch, na Duijtsland 
l.l.l.6 den :zo dito Simon I<uijpcr Pieters, na Denen.1.arken. 

1117 den 31' Augus tij 1776 Willem Venrooij, burger & inwoonder alhier, na Kleeffsland, 
Duijtschland, & Luijkerland 

1118 ½ den 5' September 1776Johannes Sijtsema, burger & inwoonder alhier, na Wezel 

1119 ½ 6 dito Charles Crab, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1120 ½thn den 13 dito Dirk Vermeulen, naar Dantzig en elders 

1121 pgi45 den 28' October 1776 Hermanus Thomas, burger alhier, na 't Pruissische 

½ 
1122 den 18' November 1776 ConstansBastie, burger en inwoonder alhier, naer Engeland 
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1123 ditoAlexanderJanse, burger en inwoonder alhier, naar London 

1124 ½ 23 dito James Black, na Barcelona geconsenteert, praesent alle de Heeren Burgem:, als 
passagier met het schip de Margaretha Dorothea, en Catharina, met schipper Gerrit 
Springer 

1125 ½thn den 11' December 1776 GomesJeune, coopman, na Vrankrijk 

1126 ½ den 14' J anuarij 1777 Klaas Koster, burger alhier, na Pruijssisland 

1127 4 Februarij Leonard Schab rak, na Vrankrijk 

1128 ½ dito FredrikusJosephus Godefroij·, na Vrankrijk 

1129 thn 6e ditoJandeJongh, na Vrankrijk 

1130 pgi46 den 2' April 1777 Hector Rocquette, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk en Engeland 

1131 ½ den 4' dito CasparusAnthonius Franciscus Herold, na Duijtsland 

1132 ½ 18 dito Jeanne Fihpe Corbeau, wed. Pierre Da/vit, Barbera Trenite, wed. Louis Couste, en Pierre 
Louis Dalvit, na Zwitzerland 

1133 29 dito Cornelis Maronier, burger alhier, na Vrankrijk 

1134 ½ 30 dito Marcus Christiaen Koevoet, burger alhier, na Denemarken 

1135 7 Meij 1777 PieterCaarten, burger en coopman alhier, na Bra band, Vrankrijk, Italien, & 
Zwitserland 

1136 14 ditoAbrahamHovendael, en Jacob Bel, burgers en inwoonders alhier, naar London 

1137 ½ 17 dito Frederik Jacob TheodoorExter na den Elssas 

1138 ½ 21 dito Andreas Heltman, naa Zweden 

1139 pgi47 den 6' Junij 1777 Jacques Vincent & AnneCouste deBeaupuij, echtelieden, burgers & 
inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1140 12 ditoJeanBeauteze, naa Vrankrijk 

1141 gratis 16 dito Jacob Bacharach, na Vrankrijk 

1142 ½ 17 dito SamuelLevij·, na Frankfort 

1143 thn 21 dito heter Simon Madrij, met zijn zoon Daniel Madrij, burgers & inwoonders alhier, 
naer Duij tschland 

1144 ½ den 5' Julij 1777 JanBarendse, inwoonder alhier, na Zweeds Pommeren 

1145 ½ 8 dito Jan Bron, na den Elsas 

1146 ½ den 21' dito Jacob Zollenger, na Engeland 

1147 ½ den 23' dito Franciscus Carolus van Douwe, burger en inwoonder alhier, na Dusseldorp 

1148 pgi48 den 29' Julij 1777 JanAnderson, na Nantes 

½ 

1149 den 11' Augustij 1777 LeonardSchabrak met zijne twee zusters Martha, en Ester Schabrak, 
naa Vrankrijk 

1150 den 12' dito BasilAnthonij Keek burger & coopman alhier, naer Engeland 

1151 den 21' dito Franco is Zwagers, enJanAbraham Terbruggen, naa Braband 

1152 den 10' September 1777 HannahSowden, meerderjarige dochter van de heer Benjamin 
Sowcleu, predikant in de Engc:lsch e Prcsbijtcriacnsc gc1nccntc dezer stad , geb. alhier 

naa Engeland 

1153 11' dito Johannes deHeer,junior, burger & coopman alhier, naa Duijtschland 

1154 12 dito MadelaineMarie deLoches, dogter van wijlen de heer Jacques deLoches, in leven 
predikant in de Walsche gemeinte dezer stad, geboren alhier, nae Engeland 

1155 19 dito Pieter Dubbeldemuts van D·ijck, burger & coopman alhier, na Engeland, & 
Vrankrijk 

1156 pgi49 Den 23' September 1777 P:S: de Bel/ij, na Bourdeaux 
½rlm 
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1157 ½ Den 10' December 1777 Jan FredrikFoort, naa London 

1158 thn 16 dito Isaac Penning, burger, & in woonder alhier, naa Duij tschland 

1159 ½ Den 6' Januarij 1778 Jean Baptiste Risconi, naa Bra band 

1160 den 16' Maart 1778 Willem Venroij, burger & inwoonder alhier, naar den lande van Cleve, 
Luikerland & omleggende landen aande Maze 

1161 19 dito Johannes de Heer, junior, burger en coopman alhier, naa Duijtschland 

1162 23 dito FrancoisBlondel, geboren burger, inwoonder, & coopman alhier, met zijn knegt 
& bagage, naar Zwitserland, Duijtschland & Frankrijk 

1163 24 dito Geo1gCraufurd, Annabella Crazifurd, & Marie Craiifurd, burgers en inwoonders 
alhier, zig althans bevindende in Frankrijk, geconsenteert naar deze stad te 
retourneeren 

1164 ½ 26 dito Joseph Woljf, enJohannes Kesler burger alhier, na Frankfort en Main 

1165 ½ ditoJanFerrario, burger alhier, naa Frankfort en Main 

1166 pgiso Den 27' Maart 1778JohannesJacobus Specht, burger & inwoonder alhier, na Duijtschland 

1167 thn Den 30' Maart 1778 Jean Baptiste Grand, burger & inwoonder alhier, naar Frankfort en 
Main 

1168 den 2' April 1778 GerardJonkheer,junior, burger & coopman alhier, na Duijtschland, 
Bra band, Pruijssische & de Paltz 

1169 3 dito Jonathan Tabor, inwoonder & coopman alhier, zoon van Samuel Tabor, burger & 
coopman alhier na Duijtschland, & 't Pruijssische 

1170 4 dito HenrfjLathom, burger & coopman binnen dezen stad, naar Engeland 

1171 6 dito Anselmus van Moorsel, inwoon der alhier, naer het Pruissische, Cleeff, & 
Gelderland, het Bergsche, Gulik, Keulsland & Luijkerland 

1172 8 dito Johan Philip Hildebrand, burger & inwoonder alhier, naa Oostvriesland 

1173 11 dito Johan Daniel Neus teckel, na Straatsburgh 

1174 16 dito Henrij' WilliamAtkinson, geboren alhier, zoon vanJasper Atkinson, burger, & 
coopman alhier, na Vrankrijk & Venetien 

1175 pgis1 den 17' April 1778 CornelisAmoldusvanSprang, burger & coopman alhier, naa 
Kleefschland, en Duij tschland 

1176 den 21' dito Willem Simon Burger, geboren burger, & inwoonder alhier, naa Kleefschland, 
& Duijtschland 

1177 27 dito James Crazifurd, geboren burger en coopman alhier, na Vrankrijk 

1178 ½ 28e dito HendrikHoogewegen burger en inwoonder alhier na Kleefschland & 
Duijtschland 

1179 den 2' Meij 1778 Abraham Bundten, inwoonder alhier, naar het Pruijssische, 
Kleefschland, & Duij tschland 

1180 ½ den 14e MeijJaques Daijnat, en DelphineRuelle, echtelieden, met hun twee kinderen, 
burgers en inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1181 15 dito Theodorus Martinus Mispelblom, burger en coopman alhier, na Zwitserland, 
Vrankrijk. en Duitschland 

1182 16 dito JasperAtkinson, & Ann van der Esch, echtelieden met hun twee kinderen, met 
namen Ann, en Jasper Atkinson, burgers & inwoonders alhier, naa Engeland 

1183 ½ 18 dito MfrhaelSturenberg, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1184 pgisz den zo' Meij 1778 Adrianus van der Sande, burger, en coopman alhier, naa Engeland, & 
Ierland 

1185 den 25' dito Isaac Hubert, junior, burger en coopman alhier, met zijn domesticq naar 
Duitschland, & Vrankrijk 

1186 ½ den 2' Junij 1778 IsaacCohen, en zijne huijsvrouw, na Luijkerlant 
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1187 ½ dito Hertog Samuel, na Luijkerland 

1188 6 dito Jacob Salles, burger en inwoon der alhier, naa Vrankrijk 

1189 15 dito WilliamMurdoh, burger, en coopman, en zijne dochter, en twee zonen geboren 
alhier, naa Groot Brittannien 

1190 20 dito Hendricus Laurentius Nortié, inwoonder en Roomsch Priester in de kerk op het 
Steiger alhier, nae Brabant 

1191 29 dito Constans Bastie, burger, en inwoonder alhier, naar Engeland 

1192 ½thn 30 dito Jan Kramer, burger en in woonder alhier, na het Kleefschland 

1193 pgis3 den 7' Julij 1778 PieterTedden, inwoonder alhier, na Duitschland 

1194 ½ dito]anFredrikEbert, burger, en inwoonder alhier, na Duitschland 

1195 9 dito Johan Christiaen Te/lering, inwoonder alhier, nae Duitschland 

1196 10 dito Gerrit Damme, burger & inwoonder alhier, met zijn vrouw en twee kinderen, naa 
Duitschland 

1197 21Julij WillemBlokkerus, burger & inwoonder alhier, na Kleeff geconsenteert, met 
Elizabeth Vermande, burgeresse alhier 

1198 23 dito James Horalio Watmough, burger en coopman alhier, na Engeland 

1199 24 dito PeterRoche, burger en coopman alhier na Engeland, Guernseij, enJerseij 

1200 29 dito WilliamFairholme, burger & coopman alhier, nae Engeland 

1201 31 dito Adrianus Moens, burger, en inwoonder alhier, na Duitschland 

1202 ½ den 1' Augustus HendrikRievet, burger & inwoonder alhier, nae Duitschland 

1203 pgi54 den 4' Augustij 1778 Bejamin Choice Sowden, burger & inwoonder alhier, naa Engeland 

1204 ½ 7 dito Jacob Bacharach van Nebewith, na F rankfort en Main 

1205 ½ 13 dito Johannes ConradRaumlant, inwoonder alhier, naa Frankfurt en Main 

1206 17 dito Ann van der Esch, huisvrouw van Jasper Atkinson, en hare twee dogters Anna 
& MariaAtkinson, burgeressen en inwoonsters alhier, zig althans bevindende in 
Engeland; geconsenteert naer deze stad te retourneeren 

1207 1/2 18 dito Joseph Abrahams van Berckel, na Frankfort en Main 

1208 26 dito SimonKuijperPieterse:, burger en coopman alhier, met zijn reisknegt na 
Duitschland 

1209 28 dito Robert Maij, inwoonder alhier, na Engelandt 

1210 dito Maria Mason, inwoonster alhier, na Engeland 

1211 1' September 1778 William Hesseij, burger alhier, geconsenteert naar Huil, als passagier 
met het schip De Sara, schipper Jan Fredrikse Dahlberg 

1212 pgiss den 8 September 1778Johannes Cookx burger & inwoonder alhier, na Bra band & 

½ Vrankrijk 

1213 den 15' ditoAlexanderKnight, burger & coopman alhier, met zijn zoontje, naa Schotland 

1214 ½thn 29 dito John Grahame met zijn dogter, burger en inwoonders alhier, na Schotland 
solvit 

1215 d e n eers ten Octobe r 177 S]ohan nes deHeer, juni o r, burger en cooprnan alhier, na 

Duijtschland 

1216 2 dito George Craufurd, burger en coopman alhier, naa Vrankrijk, Switzerland, en 
Italien, geconsenteert; als mede voor zijne susters Annabella Craufurd en Maria Craufurd, 
die hij in Switserland afhaalen zal 

1217 6 dito Thomas Lihou, burger en coopman alhier, naa Engeland, Vrankrijk, Guernseij, 
J erseij, en Alderneij 

1218 8 dito Basi/Anthonij Keek, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1219 ½ 10 dito Pieter Rusconi,J oseph Peregrini, Thomas Tessa, en Dominicus Tessa, en Alexander Gor la, 
inwoonders alhier, nae Italien 
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N° t• l '!,I. 
. f: TRANCE R . 

L ours-JEAN-MARIE DE BOURBON, 
Duc nE PENTHI E \ ' lt E, nE CHATEAU- V 1LA1N, ET u1:. RAMBoutLLET, 

miral de France, Gouverneur & Licucenant-Général pour Ic R.oi en fa P rovincc de 

Brcc,gnc. A TO US C EU X qui . ces préfcnces Leccrcs vcrrom, SA L u T; Sçavoir 
fuifons que Nous avons pnmis 3 / ✓ 1 ... ~ 1 , 1//,,,,., 

' ,.- , / , ,. v.· /,. / : ~.;'J~l.-r,: 
du A-.,, Îa1/1t" nommc ,,( .,,..th'o· .. ~ ~;,,tt, · ; 

1
-~..._ u.-du port 

dc(:r~,,_./ ,u...,1-,.~",;,1 / ~~,.;öu en viron , <le fortir ~u Po,;.c & Havre de '.,.,e,1 -,•"'-

/ - ou il dt prélènccment , pour :illcr l /,{.•~,. , -. , ...,__ charge! de/~-", · 

? ,·t. après que la préfcnre Pcrmifiion aura écé cnrcgill:réc au 

Grcfli: de I' Amin ucé, & la vifice de fon Vailfeau fai re à l'ordinairc. En T É M o IN de 

quoi Nous :wons !igné ces Préfences, à icclles faic appofer Ie Sceau de nos Armes, & 

m:!ignci: par lc Sccrcc:ûrc: général de a Mau.ne. 

PAR SO N A',i_TESS E,SERENISSIM.E, 
/,, ~ /J',:.,f,4.,V.-q 

Paspoort voor James Allen, kapitein van het schip 'Anna Elisabeth', om van Duinkerken naar Rotterdam te 
varen, verstrekt door Louis Jean Marie de Bourbon, admiraal van Frankrijk en gouverneur van Bretagne, 

29 december 1778 (GemeentearchiefRotterdam, Handschriftenverzameling, inventarisnummer 3310) 
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1220 14 dito Mr. Ernest Digne, met zijn vrouw, & een domesticq naar Lissabon 

1221 pgis6 den 21' October 1778JamesAllan, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1222 ½ 27 dito Hendrik Matthias Snoek, naa Guernseij, en Engeland 

1223 ½ dito Sietse Pieters, na Guernseij, en Engeland 

1224 16 November 1778 Charles Smith, burger, & coopman alhier, naar St. Eustatius 

1225 dito James Buchanan, burger en coopman alhier, nae St. Eustatius 

1226 ½ 17 dito Christiaan Carels, burger & inwoonder alhier, naa Guernseij 

1227 23 dito George Peter Rorman, inwoonder alhier, naar Frankfort en Main 

1228 den 1' December 1778 Jean]aques Raijée, Hermanus Greving, Albert Kesselkaul,Jean Comelius 
Maes, C:J: Wouters, L: Francois van Soest,J:F:M: van Hoorenbeek,Jaques Rens,Jaques]ean van 
Dorselaar, en Jean Francois Le Mire, geconsenteert om als passagiers, met het schip De 
Vrouw Johanna, gevoert bij schipper Carsten Wimpelman, van hier naar L' Orient te 
vertrekken 

1229 ½ den 2' dito]anFerrarie, burger alhier, na Vrankrijk 

1230 pgi57 den 2' December 1778 Jan Baptist de Brunelle, na Vrankrijk 
½ 

1231 den 3' dito Pieter Caratti, met zijn zoontje Jacobus, burgers alhier, naa Italien 

1232 23 dito Pierre Jean De Birat, burger en coopman alhier, na Vrankrijk 

1233 thn sol vit 28 dito Theodorus Martinus MispelblomBeijer, burger en inwoonder alhier, over Vrankrijk 
na Engeland 

1234 ½ 28 Januarij 1779 Hendrik Mozes Jonas, burger en inwoonder alhier, na Engeland 

1235 ½ 5 Februarij 1779 Robert Bolderij, burger alhier, na Engeland 

1236 ½ 6 dito]ohannAdolffJägerna Saxen & Pruissen & verders door het Duitse rijk 
geconsenteert, present alle de Heeren BB demp to de Heer vander Heim, is versogt door 
M:]: Peijpers, burger & koopman alhier 

1237 ½ 9 dito Pierre Briset, burger alhier na Vrankrijk 

1238 ½ 15 dito Henrij Hendrik, met zijn vrouw, na Bra band 

1239 pg158 den eersten Maart 1779Jan Willem Engels, burger & inwoonder alhier, naa 't Kleeffsland 
½ 

1240 ½ den 2' dito HermanHenrichLohmann, naa America 

1241 ½ den 5' dito Govert Schilperoort, Cornelis van Etten, Leendert Groenen boom, en Cornelia van 
Etten, naar Rees, in het Kleefschland 

1242 ½ 8 dito Pieter]ohanAspegreen, burger alhier, nae Engeland, Vrankrijk, en Portugal 

1243 ½ 9 ditoAdrianusvanderLeest, burger alhier, naa Wezel 

1244 ½ 16 dito Jan Claasz, na Vannes 

1245 25' dito Pieter van Netten, burger & inwoonder alhier, naa Frankfort & de Main 
(marge) gratis, als zijnde niet in staat om te betalen 

1246 ½ den 29' dito]anAlberts, inwoonder alhier, na Engeland, & Vrankrijk, geconsenteert, 
praesent alle de Heeren Burgem., is versogt door Hendrik Brouwer, Christ:w., burger & 
cooe1nan alhier. 

1247 thn solvit 31 dito Adrianus Moens, burger en coopman alhier, naa Groot Brittannien, en Ierland 

1248 pgi59 den 14' April 1779 GuillaumeBreitenstein, inwoonder alhier, naa Hessen Cassel 
½ 

1249 ½ 21 dito Suzanna Gil/on, huisvrouw van PieterHodenpijl, met haer zoon Philip pus Hodenpijl, 
burgers & inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1250 23 dito Johannes de Heer jr: burger, & coopman alhier, naa Duitschland 

1251 24 dito Krijn Vermij, voor hem, en Frans van Eijk, over London naJ ersaij 

1252 27 dito Lucas Boon, na Brabant 
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1253 dito Aarnout van Beeftingh na Brabant 

1254 dito]anSturenbe1g, na Braband 

1255 29 dito AnnAtkinson, dochter van Jasper Atki11so11, burger, en coopman dezer stad, met 
haer bagagie zig rans in Engeland bevindende, geconsenteen aen haer voorn: vader, 
dat dezelve naer deze stad zal retourneeren 

1256 dito Frances Ho/ford, dochter van Thomas Ho/ford, burger, en coopman alhier, met haer 
bagagie, zig thans in Engeland bevindende, geconsenteert aen haer voorn. vaeder, dat 
zij naer deze stad zal retourneeren 

1257 pgi6o den 29' April 1779 Willem Oudenaerden, burger, en inwoonder alhier, na Bra band en 
Vlaenderen 

1258 dito Jacob WillemErbervelt, burger, en inwoonder alhier, na Braband en Vlaenderen 

1259 6 Meij Geo1ge Charleton, inwoonder alhier, over Frankrijk na Engeland 

1260 ½ 10 dito Basi/Anthonij Keek, burger en inwoonder alhier, met zijne bagagie na Engeland 

1261 dito GerritMeijer,Jan Coenraad Ubels, en DanielBe1goin, burgers, en inwoonders alhier, 
nae Vrankrijk 

1262 14 dito de heerenJanJacob Elsevier, oud schepen, en Jan DanielHuichelbos van Liender, 
coopman binnen deze stad, na Braband, Vrankrijk, en Engeland 

1263 dito]ohnEnslie, burger en coopman alhier, nae Engeland 

1264 15 dito Isaac de Reus, burger, en coopman alhier, na Vrankrijk 

1265 dito Hermanus Dijkhoff, burger alhier, nae Vrank rijk 

1266 pgi61 18 dito aen Thomas Lithledale, voor mevrouw HenriettaMariaHope, huisvrouw van 
de heer John Goddard, en haer drie dochters, met namen Anna, Sara, en Henrietta 
Goddard, burgeressen alhier, haer thans in Engeland bevindende, geconsenteert om 
met haer domesticquen,en bagagie, naer deze stad te retourneeren 

1267 dito ElizabethLeslie, wed.Alexander I]eats, en haer dogter Ann ij, inwoonsters alhier, na 
Aberdeen in Schotland 

1268 19 dito Helen Martin, wed: Alexander Kmght, met haer twee kinderen Margaret Diana, en 
Rachel, inwoonders alhier, en derzelver bagagie, na Aberdeen in Schotland 

1269 ½ 21 dito Franciscus Carolus van Douwe, burger, en inwoonder alhier, nae Dusseldorp 

1270 26 dito Henri) Shea, en AndrewShea, burgers alhier, naa Vrankrijk 

1271 ½ 31 dito GustaaJWilhelm Carlbom, na Vrankrijk 

1272 ½ 7 Junij Philip Metscher, en Geo,g Besinger, na Manheim 

1273 28 dito Ds.Jan Hall, beroepen predikant in de Engelse Presbijt: gemeente alhier, met 
zijn vrouw, twee kinderen, dienstmeid, & bagagie, hun thans in Engeland bevindende, 
geconsenteert naer deze stad te retourneeren 

1274 ½ 29 dito HendrikDhiedaman, na Duitschland 

1275 30 dito Arno/dus Cornelis Beij"erman, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1276 thn sol vit dito Comelius Lloijd junior, geboren burger, en coopman alhier, na Vrankrijk en 
Engeland 

1277 pg1G2 den 2c Ju lij 1779 William V,litcombc, burger, en inwoon.der alhier, naa E n g eland 

1278 s dito aan Thomas Lithledale, voor Jan Goddard, geboren burger alhier, dog zederd 
den jaere 1777 van hier naer Engeland vertrokken, geconsenteen, om met zijn 
domesticquen, en bagagie, van Engeland naar deze stad te retourneeren 

1279 ½ 7 dito Claudius Morel, en]ohannes Backer, nae Duitschland 

1280 ½ dito FredrikSneijder na Duitschland 

1281 ½ 8 dito Johan GeorgReumer, nae Duitschland 

1282 ½ 9 dito Jan Muller, na Denemarke 
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1283 dito George Craiifurd, geboren burger, en inwoonder alhier, met desselvs domesticq & 
bagagie, geconsenteert naer Engeland te vertrekken 

1284 14 dito Alexander Strachan, geboren burger & inwoonder alhier, nae Engeland 

1285 19 dito Jacobus Hartman, inwoonder alhier, na Braband en Vrankrijk 

1286 ½ 24 dito Jean Baptiste Bronello, na Vrankrijk 

1287 pg163 den 3' Augustij 1779 Denijs Lijons, inwoonder alhier, na Vlaenderen, Vrankrijk, en 
Engeland 

1288 ½ 11 dito Louis Marchant, na Vrankrijk 

1289 12 dito James LeMarchant,Janszoon, burger alhier, nae Groot Brittannien, Guernseij , en 
Jerseij 

1290 14 dito WilliamFearholm, burger & coopman alhier, nae Engeland 

1291 ½ 18 dito Hans Schuit Blijdt, en Gustaf[Dohndo,jf, nae Bergen in Noorwegen 

1292 21 dito Jacobus Holford, inwoonder alhier, na Engeland 

1293 gratis 23 ditoJurianus van Meekeren, burger, en inwoonder alhier, na Cleve 

1294 ½ 6 September Charles Crabb, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1295 ½ 11 dito Volkert Johannes, van 't Eiland Hooge, nae Boulogne 

1296 ½ 16 dito Jochem Hendriks, van Ameland, na London 

1297 pgi64 den 16' September 1779 Harmanus Visser, inwoonder alhier, nae Bourdeaux 

1298 dito Ds:James Summerville, praedikant in de Schotsche gemeinte alhier, naer Schotland 

1299 20 dito Jean Francois Duvigneau, en Francois Vigouroux, burgers, en inwoonders alhier, na 
Parijs 

1300 zegel 6 st: 24 dito Wij burgemeesteren, en regeerders der stad Rotterdam, in Holland, oirconden, 
dat voor ons gecompareerd is geweest Jan Theodore Frescarode, notaris en procureur 

pgiGs alhier, dewelke, als een der Executeuren van den testamente van wijlen]ustus 
thn sol vit Ludo wig Schlemm, gewoont hebbende binnen deze stad, en op den 18e dezer maand 
(L:S:o overleden, aan ons heeft verklaart, dat ingevolge van de wille en begeerte van voorn: 

Justus Ludowig Schlemm, desselvs lijk behoorlijk gebalzemt en tegen verderff 
beveijligt, en vergezelt door twee livreij bedienden, genaamt de eene HendrikBroeger, 
de andereJanimmink; van hier, met schriftelijk consent van den heer hoofdofficier 
dezer stad, staat te worden vervoert naer Weenden in Hanover, ten einde aldaar, 
inde begraaffplaats, toebehoorende aan voorn: lustus Ludowig Schlemm, te worden 
begraven. Verzoekende daartoe, onze ordinaire brieve van gezondheid, en passe poort; 
weshalven wij burgemeesteren voorn:, verklaeren, dat deze stad en circumjacientien 
van dien, door Gods goedheid met pestilentiale, of andere contagieuse ziektens niet 
en is besmet, en versoeken dus gedienstig aan alle Hee ren, hooge en laege officieren, 
zoo militaire als civile, het bovengemelde lijk nevens de twee hier vorengemelde 
bediendens, vrijelijk te laeten passeeren, en henlieden, in het vervorderen van hunne 
reijze behulpzaam te willen zijn; welke te doene dienst, wij gaarne met reciproque 
beleefdheid, erkennen, en beandwoorden zullen. 
In kennisse der waarheid, hebben wij burgem:voorn: &te, Als S: Secretaris, gethJ: de 
Cromme. 

1301 den eersten October 177 9Jacob Willem Erbervelt, bu1·gcr, & inwoon.der alhier, naer de 
West-Indien 

1302 5 dito PeterPaulsen, Comelius Clausen, en Johannes Lehmann, na Livorno, en van daar, na 
Egijpten 

1303 ½ 9 dito Matthijs Arbengast, na Straatsburg 

1304 21 ditoJasperAtkinson, burger, & inwoonder, alhier, met zijn bagagie, naer Engeland 

1305 26 dito James Craiifurd, coopman, en Anne belle, en Maria Craufurd, burgers, en 
inwoonders alhier, nae Engeland 

1306 dito Jacob Salles, burger, & inwoonder alhier, nae Engeland 
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1307 pgi66 den 6' November 1779 Richard Pi/lans, burger, en coopman alhier, met zijn knegt naer 
Engeland 

1308 15 dito Constans Bastie, burger, & inwoonder alhier, met een bediende, nae Engeland 

1309 ½ 24 dito]ohnDickson, burger alhier, nae Londen 

1310 gratis den 3' December 1779 CatharinaBleijkers, wed]anBakkers, met haer dogter Gijske 
Bakkers, wed. Adriaen Borneus, met haer kind, na Vrieslandt 

1311 thn solvit 16 dito]eän Lajusan, burger alhier, nae St. Eustacius, en Curacao 

1312 ½ den 6' J anuarij 1780 Clement Soulier, inwoonder alhier, naa Lion 

1313 ½ 14 Februarij Francois Bremer, burger alhier met zijn scheepsvolk, bestaande in nog vijff 
personen, naa Marseille 

1314 19 dito Jacobus Hartman, inwoonder alhier, naa Engeland 

1315 pgi67 den 7' Maart 1780 Joseph Guilhem, inwoonder alhier, na Frankfort en Main 

1316 dito PeterRoche, burger alhier, naar Engeland en 't Eijland Guernseij 

1317 dito Elizabeth Colville, vrouw van Richard Colville, met haer dogter Elizabeth, en een 
dienstbode, inwoonders alhier, met hunne bagagie, naer Engeland 

1318 14 dito Cornelis Balduinus Osij· burger & inwoonder alhier nevens zijn domesticq Pieter 
Pierson naar Engeland 

1319 15 dito Edward Hasell burger alhier, naar Engeland 

1320 16 dito GottfriedEhrig Arbeiter burger alhier na Duijtsland 

1321 29 dito James Barbaud, na Smirna 

1322 thnsolvit 31 dito Willem deLaurette, en Anthonij deLaurette, burgers alhier, nae Frans Vlaanderen, 
enArtois 

1323 pgi68 den 8' April 1780 Sampson Coijs-Gamelloijd, geboren burger en inwoonder alhier, nae 
Schotland, Engeland, Ierland, Bra band, Vlaenderen & Vrankrijk 

1324 ½ 13 dito Pierre DuLeau, burger & inwoonder alhier na Vrankrijk 

1325 15 dito Hendrik Verveer, burger & inwoonder alhier na Duitsland 

1326 24 dito Thomas Ho/ford, burger & coopman binnen deze stad, & zijne huisvrouw Ann 
Bateman met hunne vier dogters genaamt Mar ij , Frances, Ann & Margaret Hol ford met 
hunne bagagie na Engeland 

1327 ½ 27 dito Jan Philip Nickel burger alhier, na Niewith 

1328 ½ 28 dito Johannes Rias inwoonder na Hessen Kassei 

1329 den 5 Meij 1780 Richard Colvill & zijne twee dogters Harrier & Charlotte Colvill nevens 
hunne domesticq na Engeland 

1330 6 dito Mr. Paulus Hartog& Mr. DirkSchadee na Frans Vlaanderen 

1331 pg169 den 16 Meij 1780 Ludovicus Remmer, Michael Brandebowgh,Justina]osse,Anna Laguet, & 

½ Anna Weljring na Rusland 

1332 22 dito Alexander Scot beroepen predicant in de Schotse gemeente alhier, zig thans 
bevindende te Lohmaben in Schotland, geconsenteert om met zijne bagagie alhier over 
te komen 

1333 23 dito Robert IvesBro wne geboren burger & koopman alhier na de Oostzee & Archangel 
&terug 

1334 26 dito Thomas Lombéburger & coopman alhier, na Engeland & te rug 

1335 27 dito Isaac Hubert junior en Isaac van Rijkevorsel burgers alhier, naar Engeland, 
Schotland & Ierland, en over Braband & Vlaanderen te rug 

1336 29 dito William Murdoh burger & koopman binnen deze stad, met zijn do geer Ida 
Wilhelmina Murdoh en zijn zoon William Murdoh junior benevens hunne kleederen en 
bagagie naar Grootbrittannien 

1337 8 Junij 1780 ~ Benjamin Spurrier burger alhier na Cork in Ierland 
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1338 pgi70 Se Junij 1780 Pieter Harting burger & koOpman alhier na Vrankrijk 

1339 9 dito William Williams inwoonder alhier naar Groot Brittannien 

1340 thn 29 dito HendrikHeijbroek, Pieter Vijgh, en David van Stolk, burgers alhier, met hunne 
vrouwen, naa Braband, en Oostenrijks, & Frans Vlaanderen 

1341 ½ den 12eJulij 1780JaquesFidanke, na Vrankrijk 

1342 18 dito Cornelia Murdoh, burgeresse alhier, dogter van William Murdoh, burger & 
coopman alhier, geconsenteert van Engeland naer deze stad te retourneeren 

1343 22 dito Jacob Salles, burger en coopman alhier, naa Engeland 

1344 24 dito Jean Nicolas Trenitée, met zijn dochter Marie Christine Trenitée burgers alhier, nae 
Vrankrijk 

1345 ½ dito LeendertdeJongh, geboren alhier, nae Vrankrijk 

1346 pgi71 den 26eJulij 1780 Dirk Pit, na Marseille 
½ 

1347 28 dito Peter Roche, burger en coopman alhier, nae Portugal, Engeland, en Vrankrijk 

1348 gratis 31 dito de heer Jan Jacob Elsevier, onze mede broeder in Raede, mitsgadersJanDani:e/ 
Huichelbos van Liender, nae Engeland, Vrankrijk, Duitschland en Bra band 

1349 den 1' Augustij Gij.sbertDauu, burger alhier, na Bourdeaux en St. Eustatius 

1350 dito Jacques Monsire, burger alhier, nae Madera en Curacao 

1351 ½ 2 dito Pieter Bartel Duurling, nae Straalzond 

1352 ½ 8 dito Bartholomeus Se/wood, burger alhier, na Engeland 

1353 ½ 9 dito Dirk Boerse, burger alhier, na Kleeff 

1354 dito Henrij Lathom, burger & coopman alhier, na Groot Brittannien 

1355 pg172 den 12e Augusti 1780 Hendrik Berg, nae Duitschlandt 

½ 
1356 ½ 14 dito Matthijs Pieters, nae Dunkerq ue 

1357 17 dito Pieter Dubbeldemuts van Dijck, burger & coopman alhier, met zijn knegt, na 
Vrankrijk 

1358 dito Lambertus Christoffel Vonk, burger alhier, na Vrankrijk 

1359 28 dito RobertTaijlor, burger alhier, na Vrankrijk 

1360 ½ 29 dito Frans Coopman, nae Duij tschland 

1361 ½ den 4' September Johannes van Rijnberk, burger alhier, nae Duitschland 

1362 ½ 6 dito Hendrik Giesius, inwoonder alhier, na Frankfort ande Main 

1363 7 dito Izaac Penning, en Swerus Dalstet, burgers alhier, naa Duij tschland 

1364 26 dito Lambert Bennet, burger alhier, naa Schotland, & Engeland 

1365 pgi73 den 27' September 1780 Francisco Wintrees, enAntonio Toetie, beide Livorneese, na 
Marseille 

1366 thnsolvit 30 dito Jean Batiste Gireaudeau, van N antes, na N an tes geconsenteert, met het schip De 
Juffrouw Gerarda, schipper Simon Stoffels 

1367 1/,. den 3 ~ October 17Bo]anSinio11, burger alhier, nae Braband, e n Vrankrijk 

1368 6 dito Jeän Baptiste L'Estrade, geconsenree1t met het schip De Faam, schipper Hans 
Izerstad, na Gigon 

1369 13 dito PaulBienvenu, en desselvs zoon Jacob Bienvenue, nae Lissabon, Vrankrijk & 
Engeland 

1370 26 dito Gerald Carige, geconsenteert, om met 't schip De Mercurius, gevoert bij schipper 
Leendert Dijkhuijzen, als passagier, nae Limerik te vertrekken 

1371 ½ den 4' November SebastiaanSpieller, burger alhier, en Philip Kintgot, nae Duijtschland 
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1372 ½thn 18 DecemberJohannesJanseEijc burger alhier, na Engeland 
solvit 

1373 pgi74 den 16' Januatij 1781Jasper Atkinson,junior, geboren burger alhier, met zijn bagagie nae 
Vlaenderen, Bra band, en Vrankrijk 

1374 20 dito Alexander Low, burger alhier, na Vlaenderen en Braband 

1375 ½ 26 ditoJudaSalomon, na Vrankrijk 

1376 den 1' Februarij 1781Jacobus Gijsbertus vanderGronden, inwoonder alhier, na Bra band 

1377 den 7' dito Petrus Philip Bruleij, burger alhier, nae Vrankrijk, Duitschland, en 
Zwitserland 

1378 dito Johan ChristiaanHaerttel, inwoonder alhier, nae Zeeland, Vlaanderen, & Gelderland 

1379 ½ 9 dito Fredrik Hanssen, burger alhier, na Oostende 

1380 ½ 12 dito Matthias Beckers, inwoonder alhier, nae Bordeaux 

1381 ½ 16 dito Alexander Philips, met zijn sus ter Beletje, na Ostende & Engeland 

1382 pgi75 den 22e Februarij 1781Jan Francis Peereboom, burger alhier, nae Bra band, Vlaanderen, en 

½ Zeeland 

1383 24 dito William Bell, met dessel vs knegt, nae Gendt 

1384 ½ 26 ditoJanHendrikHarten, inwoonder alhier, nae Luijkerland, Gelderland, en de 
Meijerij van 's Bosch, 

1385 ½ 27 dito Willem Tuijthof, burger alhier, na Zeeland, Gelderland, & Meijerij van 's Bosch 

1386 ½ den 2' Maart 1781 Cornelis Da/man, met zijn zoon Michiel, burgers alhier, nae 
Duijnkerque 

1387 ½ dito Maarte van der Vaart, geconsenteert na Ostende, om aldaar te dienen als legger op 't 
schip de juffrouw Clara 
(in de marge) de nevensgem: M: van der Vaart geretourneert zijnde, is A: Dubbeldemuts 
van desselvs engagement voor denzelve, door heeren B:B: ontslagen den 3eJulij 1781 

1388 ½ dito Abraham Kikkert, met zijn vrouw & een kind, burgers & inwoonders alhier, 
geconsenteert nae Ostende, om te dienen als legger, op het aldaar leggende schip De 
Jager; 
NB.Onder ieder der twee laatste 12as12oorten, is 012 ordre van Heeren Burgemeesteren 
gestel t het volgende certificaat. En verklaeren wij Burgemeesteren voornt., al verder, 
dat voor ons gecompareert is geweest Adrianus Dubbeldemuts, koopman binnen 
deze stad, dewelke affirmeerde dat de voorn. Maarte van der Vaart, en Abraham Kikkert, 
waarlijk door hem werden nae Ostende afgezonden, omme als leggers op de hier 
vorengem: schepen de juffrouw Clara, en de Jager, te Ostende voorsz., te gaen dienen, 
en dat, wanneer zulx werd gereq uireert, hij zig verbind, om de voorn: personen, 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1389 pg176 den 6' Maart 1781 PieterBroekhals, burger alhier, naer Braband, Zeeland, & Vlaanderen 

1390 8 dito Pieter DubbeldemutsvanDijk, burger alhier, met zijn twee knegts, na Vrankrijk 

1391 ½ 9 dito Klaas Ummen, nae Duitsland, gezondbrief geconsent: 
gezondb: 

1392 14 dito Jan Penning, Cornelis Stolk, Cornelis Plas, Klaas Grijzenhout, en Philippus Bolderdijk, 
over Os ten de, naer Engeland 

1393 21 dito WûlemHooghard,Jan Corving, PieterGrubel, Pieter PieterseBoeije, en Willem 
Slierendregt, over Ostende, naer Engeland 

1394 dito Pieter Loo pik, inwoonder alhier, geconsent: om als lootsman te dienen op 't schip 't 
Hert, schipper Elias Joännes van den Broek nae Ostende 

1395 29 dito Leendert Sen te Neijgh, Gerrit Kreijnevan Duivenboode, en Jan Kreijne van Duivenboode, 
nae Havre de Grace 

1396 thn sol vit 31 dito James Le Marchant, Janszoon, burger alhier, na Os ten de 
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1397 pgi77 den 3' April 1781Johan Christiaan Drom, burger alhier, nae Oost & Westvriesland, en na 
Hanover 

1398 gezondb. s dito Co melis de Bruijn, inwoonder alhier, na Keulen, Kleeff, & Mastricht, 

½ 

1399 dito Pieter de Vos, geconsenceerc, om als lootsman te dienen op 't schip Den Haan, 
schipper Laurentius Scheltens, naer Ostende 

1400 gezondb. 6 dito Johannes de Heer, burger alhier, naer Luijkerland & Duitschland 

1401 gezondb. 7 dito Humphrij Grant, burger alhier, met zijn twee neger knegts, nae Engeland 

1402 gezondb. 10 dito Robert Twiss, geboren burger alhier, nae Vlaanderen en Engeland 

1403 14 dito Pieter Sipkes, burger en inwoonder alhier, nae Os ten de en Duinkerque 

1404 ½ 30 dito Anthonij Hendriks, en Hendrik Claasses de Groot, na Brugge 

1405 ½ den 3' Meij Abel Gerbrants, Gerrit Johannes, &Adriaan Graaf, na Brugge 

1406 pg178 den 4' Meij 1781 Dirk Varkevisser Dirkszoon, burger alhier, nae Deenemarken 

1407 dito FredrikHamen, burger alhier, nae Deenemarken 
( marge) de nevensgemelde FredrikHansen; geretourneert zijnde, is Adrianus Dubbeldemuts 
van desselvs engagement voor denzelve, door Heeren Burgem. ontslagen den 13' Junij 
1781 

1408 dito Co melis Kleijn, burger alhier, nae Os ten de 
AdrianusDubbeldemuts, heeft aengenomen, om, wanneer zulx werd gerequireerc, de 
voorn. drie personen wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1409 5 dito Hendrik van Bisselick, junior, burger alhier, na Emmerik en Xanten 

1410 ½ 14 dito BarendKöper, burger van Bremen, nae Bremen 

1411 16 dito Theodorus Martinus Mispelblom, burger alhier, nae Duitschland & Italien 

1412 ½ dito]oost]acob van Aller, burger alhier, nae Koppenhagen in Denemarken 

1413 ½ dito Jan Dirks de Ruijter, nae Os ten de Adrianus Dubbeldemuts, heeft aengenomen om, 
wanneer zulx word gerequireerc, de voorsz: laetste persoon, wederom binnen deze 
stad, te rug te doen komen. 
(marge) de nevensgem:Jan Dirks deRuijter, ge retourneert zijnde, is Adrianus 
Dubbeldemu.ts, van zijn engagement voor denzelve door Heeren Burgem. ontslagen den 
14' Junij 1781 

1414 pg179 den 16' Meij 1781Jacob Bacharach, van Neuwith, naer Ostende 
gezondb. 

½ 
1415 ½ 19 dito Jwgen Hendrik Geerts, nae Koppenhage in Denemarken, Adrianus Dubbeldemuts, 

heeft aangenomen, om, wanneer zulx word gerequireerc, de voorn:J:H: Geerts, 
wederom binnen deze stad terug te doen komen. 

1416 gratis 30 dito de heer Franco Petrus van Berckel, burger en inwoonder alhier, na Herborn 

1417 PD dito Philipp Halberstadt, na Herborn 

1418 ½ 31 dito FredrikHendrikse, burger alhier, naer Antwerpen, Hendrik Brouwer 
Christiaensz., heeft aengenomen om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn. 
Fred rik Hend.ril<se" wedcrorn binnen deze s tad te n1g te doen kon-ic:n 

1419 ½ den 1Junij Cornelis Verschoor, burger alhier, nae Os ten de, & Nieuwpoort 

1420 dito ShadrachJones, burger alhier, naer Ostende 

1421 den 2' dito Laurens Wijnand Spies, burger & inwoonder alhier, nae Brussel, & Vrankrijk 

1422 gezb.½ 7 dito Joseph van Hulst, na Kreijvelt & Dusseldorp 

1423 pgiBo den 14' Junij 1781 Cornelis Paulus Laloo, nae Duitschland, Bra band en Vlaenderen 

1424 den 19' dito Pieter Caarten, burger en inwoonder alhier, naer Vrank rijk 
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1425 ½ 26 dito Adriaan de Groot, na Ostende geconsenteert, present alle de Heeren Burgem.: 
Adrianus Dubbeldemuts heeft aangenomen, om, wanneer 2ulx word gerequireert, de 
voorn: persoon wederom binnen deze stad terug te doen komen. 
(marge): de nevensgem. A. de Groot, geretourneert zijnde, is A. Dubbeldemuts van 
desselvs engagement ontslagen door Heeren B. B: den 2' Julij 1781 

1426 27 dito Dirk Willem van Dam, burger en coopman alhier, over Ostende, Duijnkerque tot 
Calais 

1427 ½thn 29 dito Philip Haifoldt, burger alhier, na 't eijland Veur, geconsent., praesent de heeren 
solvit van Alphen en van Berckel, B:B:. De Heer D:E: vanBerckel, heeft aangenomen om, 

wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad terug 
te doen komen. 

1428 ½ den 2' Julij 1781 Laurens Felix, na Zwitserland 

1429 ½ 3 dito Geo,ge Peter Thiels, nae Ostende. Petrus van der Kun, heeft aangenomen, om, 
wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad terug 
te doen komen. 

1430 pg181 den 5' Julij 1781JeanAudebez, burger en coopman alhier, naer Vrankrijk 

1431 gezondb: 6 dito Salomon Mozes Jonas, en Hartog Mozes Jonas, na Sluijs in Vlaenderen, en Ostende 

½ 
1432 9 dito Jonas Taudin, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1433 26 dito Johannes Liekele, inwoonder alhier, na Ostende Adrianus Dubbeldemuts heeft 
aengenomen, om, wanneer zulx werd gerequireert, de gem: persoon wederom binnen 
deze stad terug te zullen doen komen. 

1434 gez:br:½ 26 dito Johan Hendrik Peters, burger alhier, nae Gulickerland, Keulen & Kleeff 

1435 27 dito Jan DanielAlbertus Havart, burger alhier, nae Duitschland 

1436 den 4' Augustij WilliamMurdoh, met zijn zoon William Murdoh junior, burgers & 
cooplieden alhier, nae Bra band, Vrankrijk, en Engeland, met hunne bagagie 

1437 den 8' ditoJasperAtkinson, burger & inwoon der alhier, met zijn bagagie, na Braband, 
Vlaenderen & Vrankrijk 

1438 dito Thomas Roche, burger & inwoonder alhier, nae Bra band, Vlaenderen, & Vrankrijk 
geconsenteert met zijn bagagie 

1439 pgi82 den 9' Augustus 1781 Pieter van Swijndregt, burger en inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1440 dito Johannes van Swijndregt, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1441 23 dito Niels Poorte, burger alhier, na KoppenhagenAdrianus Dubbeldemuts heeft 
aangenomen, om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon, wederom 
binnen deze stad terug te doen komen. 

1442 ½ 25 dito Nicolaas van Spangen, nae Bra band 
(ma1ge) gezondb: deze niet uitgegeeven 

1443 ½ 8 September Cornelis de Haas, burger alhier, na Ostende 

1444 den 11' dito James Smith,junior, burger alhier, naer Sluis in Vlaenderen, en Ostende 

1445 12 dito Johannes Hooft, burger alhier, na Embden 

1446 dito Jan Strijebos, na Duinl<erque 

NicolaasvanHalterenJansz: heeft aengenomen om wanneer zulx word gerequireert, de 
voorm: persoon, wederom binnen deze stad terug te doen komen. 
(ma1ge) de nevensgem:JanStrij·ebos geretourneert zijnde, is NicolaasvanHalteren van zijn 
borgtogt voor denzelve ontslaegen, den 21' J anuarij 1782 

1447 pgi83 den 13' September 1781JeanHaijet, burger alhier, na Parijs 
½ 

1448 19 dito Alexander Low, burger en coopman alhier, met zijne huisvrouw, drie kinderen, 
en bagagie, na Vlaanderen, Bra band, en Schotland 
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1449 gez:b:½ z1 dito Fredrik Cornelisz:, na Denemarken 
thn sol vit 

1450 18 October Pieter Sloff, na Coppenhagen geconsenteert: praesent de Heeren Boogaart 
& van Berckel Willem vanDam]anHendrikszoon heeft aangenomen om wanneer zulks 
word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug te doen 
komen. 

1451 ½ 26 dito Levij· Samuels, Moses Samuels & Moses Israel na Frankfort aan Main 

1452 30 dito Jacob Constant burger alhier, na Luijkerland, Vrankrijk & Braband 

1453 8' November]ohannes vanRijnberk burger alhier, na Duitschland & Denemarken 

1454 ½ 16 dito Sijbartus Schuuren burger alhier na Parijs 

1455 pgi84 den 17'" November 1781 Hendrik Gril burger alhier, na Oostende Koert Hendrik Ruijter 
½ burger alhier wonende in den Brandsteeg heeft aangenomen om wanneer zulks word 

gerequireerd, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1456 ½ 23' dito HendrikLommerse wonende alhier na Oostende Willem van Dam]:Hzn. makelaar 
alhier heeft aangenomen om wanneer zulks word gerequireerd, de voorn: persoon 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen 

1457 ½ 30 dito Maarten Dijkhuizen wonende te Vlaardingen na Oostende Willem van Dam] Hzn 
makelaar alhier heeft aangenomen, om wanneer zulks word gerequireerd, de voorn: 
persoon wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1458 gezondbr: Den 15' December 1781Johan Klok en Care/ Wagenaar, nae Stettin 
½thn 
solvit 

1459 den 2' Januarij 1782JosephAzon, burger alhier, na CoppenhagenAdrianus Dubbeldemuts, 
heeft aangenomen om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom 
binnen deze stad te rug te doen komen. 

1460 pgi85 den 9 J anuarij 1782 Cornelis van Souw burger alhier nae Coppenhagen Willem van Dam 
J:Hzn. heeft aangenomen om wanneer zulks word gerequireert de voorn: persoon 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen 

1461 den 2' Februarij 1782 Gerrit Douwes, naa Ostendeisaac Calis, heeft aangenomen, om, 
wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug 
te doen komen 
(marge) de nevens gem: Gerrit Douwes geretourneert zijnde, is Isaac Calis van zijn 
borgtogt voor denselve ontslagen den 2' Maart 1782 

1462 ½ 8 dito Gilles Bovij, en Gerrit van den Broek, nae Antwerpen en Brussel 

1463 26 dito Andries van Loon, burger alhier, na Engeland en Vrankrijk 

1464 dito Gerrit van Gennep, burger alhier, na Engeland & Vrankrijk 

1465 gezondb. 28 dito Jacob Poort, naar Ostende 

½ 
1466 gesondb. den 1 Maert 1782 Abraham Hult, burger alhier, na Hamburg 

½ 
1467 dito 1;,. dito Alcxa,ndcr Watson burg er alhier, na Coppenhage 

1468 dito½ dito Carsten Wimpelman burger alhier, na Hamburg 

1469 dito½ dito Willem Co melisse, nae Coppenhaege 

1470 dito½ dito Andries Hemsen, naer Dantzig 

1471 pg186 den 6' Maart 1782Jan Fredrik Meijer, nae Loghem bij Zutphen 

½ 
1472 gezondb. 18 dito TheodorusTomson, naer Ostende 

½thn 
solvit 
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1473 den 18' April 1782Jan Geörge van de Polder, inwoonder dezer stad, met zijn knegt na 
Herborn 

1474 ½ den 22' dito Fredrik Christiaan Bing, burger alhier, nae Frankfort an de Main 

1475 ½gez. den 25 dito Thomas Latimore, naa Ostende 

1476 ½gez. den 30 dito Bengt GustafKjellin, nae Zweden geconsenreert met een jonge 

1477 ½gez. den 10' Meij]eänLaBarre, na Vrankrijk 

1478 23 dito Gerard van Nijmegen, burger en inwoonder alhier, met zijne huijsvrouw, en 
dienstmeid, nae Gelderland, Duitschland, en Bra band 

1479 den 24 dito James Ho ratio Watmough, burger, en coopman alhier, nae Philadelphia 

1480 pg187 den 1' Junij 1782 Philip AdoljfHammes, burger alhier, na Duitshland 
gez:½ 

1481 den 15' dito de Heer Francois Willem deMonchij, Medicina Doctor, en Oud schepen dezer 
stad, na Aken en Spaa 

1482 ½thn den 28' dito Johannes Keijser, burger alhier, met zijn vrouw, na Hessen land 
sol vit 

1483 den 5' Julij 1782Abraham van Schelle, burger alhier, nae Duitschberg aen den Rhijn 

1484 gez: 15 dito Pierre laFontaine, nae Barcelona 

1485 thn sol vit 14 September Willem Pieter Valeton burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

1486 ½gezb: den eersten October 1782Jacob Geiler, na Duijtschland 

1487 ½ 29' October 1782Johan Gotlieb Frubi:ger na Duijtsland 

1488 ½ 2' November 1782 ChristophPrimavesi na Milano 

1489 pg188 den 21' December 1782 Edward Wilson na Oostende 

1490 ½thn 27 dito Johannes Nicolaas Luijtenhoven en Maghiel Witvelt na Frankfort aan Main 
solvit 

1491 15 Januarij 1783Johannes Madzedelaar, Maria vanderTas zijne huisvrouw en hun bediende 
Maarten Steenbok na Goch 

1492 ½ 28 dito Johannes Kok burger alhier, na Wevelinkhoven 

1493 ½ 7 Februarij George Schoon en Christiaan Widkin na Oostende 

1494 ½ 10 dito Cornelis Graser & Wilhelmus Verhoeven na Vrankrijk 

1495 ½thn 11 Maart Salomon Goudsmit na Vrankrijk 
solvit 

1496 den eersten April]ohan ValentinBomberg na Duitschland 

1497 pg189 den 2• April 1783 Paulus Andries Robart na Heijdelberg 

½ 

1498 ½ 15 dito Philip Halberstad na Her bom 

1499 6 Meij]ohannes Madzedelaar, Maria vander Tas zijne huisvrouw, en hun bediende Maarten 
Steenbok na Goch in ' t Pruissische 

1500 dubb. 8 dito Guülaume Grainger en zijn zoon Jean Grainger,Jean Masterson, &Matth. Toole na 

~ 

Engeland 
1501 10 dito Hendrikus Franciscus Kuijper, na Vrankrijk 

1502 30 dito Thomas Ver/wmer na Engeland 

1503 ½ 13' JunijJohannes Klein na Parijs 

1504 ½ 16 dito Johan Paul Thau en Johan Nickel Setman na Duitschland 

1505 21 dito PieterDubbeldemuts vanDijck met zijn domesticq na Parijs & St. Germain 

1506 thnsolvit dito ArnoutvanKerssen na Lissabon 
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Paspoorten voor reizigers afgegeven in Rotterdam (17 45-1783) 

TON HOKKEN EN MAP VAN DER WAAL 

Inleiding 
In het Gemeentearchief van Rotterdam bevinden zich twee banden die beide een overzicht 
bevatten van aanvragen van reizigers paspoorten die door het stadsbestuur zijn gehonoreerd. 
De oudste band betreft de periode 1745-1793 en is paginagewijs genummerd tot 274. De an
dere band beslaat de periode 1793-1809 en is per blad genummerd tot 204 (408 pagina's). ' 

Deze publicatie bevat het eerste deel van de oudste band. De voorzijde van de omslag ver
meldt: Register van Paspoorten voor Reijzigers &c' . Op de rugzijde staat 'Buiten en Binnen
landsche Paspoorten 1750-1799', een tijdvak dat niet geheel overeenstemt met de inhoud. 

Het begrip paspoort 
Gezien de tekst op de voorzijde betreft de verstrekking van paspoorten ook andere personen 
dan reizigers, of andere zaken dan paspoorten. Mede daar paspoorten in de huidige vorm 
nog maar sinds de Eerste Wereldoorlog bestaan, zal hier in het kort op het begrip paspoort 
worden ingegaan in de oude betekenissen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is daar
toe een praktische ingang. Een paspoort blijkt van oudsher zowel op personen als goederen 
betrekking te kunnen hebben en een vergunning in te houden om een grens te overschrijden, 
een haven te verlaten of een bepaald gebied te doorkruisen. 

Voor personen kan het zowel een vrijgeleide (ook sauvegarde genoemd)2 in vijandelijk ge
bied betekenen als een toestemming om door of naar een land te reizen en daar te verblijven. 
Dit laatste lijkt een combinatie van een bewijs van identiteit3 en legitimatie, ofwel reispas en 
visum, verleend door het wettig gezag. Ook wordt genoemd het paspoort met betrekking tot 
soldaten, in het bijzonder als bewijs van ontslag uit het leger. 

Paspoorten in de laatste context komen wij herhaaldelijk tegen in 16d' -18d' eeuwse docu
menten.4 Vanaf 1586 wordt in ordonnanties van de Staten Generaal voorgeschreven dat een 
soldaat die uit een compagnie wil vertrekken dit pas mag doen na toestemming van een ka
pitein en als bewijs een 'behoorlijk' paspoort dient te krijgen. Vertrekken zonder paspoort 
wordt met de dood bestraft (1590).5 Dat desondanks desertie voorkwam laten bijvoorbeeld 
rechterlijke archieven zien, waarbij de strafmaat overigens door de lokale autoriteiten wordt 
bepaald.6 Daarentegen kan een gepasporteerd soldaat op doorreis in een dorp met succes een 
beroep doen op vrijgevigheid. 7 

Over paspoorten als bewijs van toestemming voor vervoer in samenhang met controle over 
het transport van bepaalde goederen zijn al vroeg talloze verordeningen te vinden van de 
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overheid. 8 Deze bevatten ook de regelgeving van heffingen, de zogenaamde 'Convoyen en Li
centen' (in- en uitvoerrechten). Een discussiestuk uit 1760 over de 'binnenlandsche' paspoor
ten in het archief van de Admiraliteitscolleges geeft een kort historisch overzicht gelardeerd 
met enkele voorbeelden over te bezweren fraude- en smokkelmogelijkheden.9 Het dossier be
vat ook no geen luitisch stuk over de praktijk van de controle in het vierde 'Jaar der Bataafsche 
Vrijheid' (1798). De controle vond van oudsher plaats door zogenaamde cherchers. '0 

De geschiedenis van paspoorten in relatie tot mobiliteit van personen gaat ver terug. Studies 
over dit onderwerp beperken zich wat Nederland betreft tot enkele artikelen." Met behulp 
van verordeningen van de Staten-Generaal is het wettelijk kader in de loop van de tijd te vol
gen. In de begintijd van de Republiek worden strenge straffen gesteld op het niet beschikken 
over een paspoort bij het komen uit en reizen naar vijandelijk gebied, begrijpelijk in oorlogs
tijd. Na het twaalfjarig bestand wordt de regelgeving weer verscherpt, de geldigheidsduur 
van een paspoort wordt op vier maanden gesteld. In 1646 worden particuliere sauvegarden, 
paspoorten, abolitien, akten van vrijdommen en licentien verboden. De gebruikte termino
logie is een aanvulling van eerder in relatie tot paspoorten genoemde begrippen als acte van 
consent en secreet verding ( overeenkomst). 

De paspoortenboeken van Rotterdam 
Kennelijk staat de regelgeving het toe dat het stadsbestuur zelf paspoorten gaat verstrek
ken.12 Systematische registratie is vanaf 1745 bewaard gebleven, maar een uit 1719 overgele
verd paspoort toont aan dat uitgifte al voor 1745 plaatsvond. 

Het register van 1745-1793 betreft reizigers die voornamelijk een buitenlandse bestemming 
hebben. Het register van 1793-1809 bestrijkt een groot deel van de Franse tijd, betreft zowel 
binnenlandse als buitenlandse paspoorten en bevat tevens verordeningen en modelformulie
ren die betrekking hebben op de nogal eens veranderende regelgeving in die periode.'3 Vanaf 

L. Brasser, Rotterdam, gezicht op de Oudehaven met links de Geldersekade en op de achte1grond de 
Laurens kerk, aquarel 1780 (collectie GemeentearchiefRotterdam) 
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179514 wordt in buitenlandse paspoorten de persoon op wie het paspoort betrekking heeft 
beschreven met behulp van uiterlijke kenmerken. Tevens worden leeftijd, woon-en geboorte
plaats vermeld. 

Het oudste deel volstaat met datum, naam van de persoon aan wie het paspoort wordt ver
strekt, namen van eventuele reisgenoten, veelal een beroep, het doel van de reis als het handel 
betreft of scheepvaart en bestemming(-en). Meestal wordt de woonplaats vermeld, veelal ook 
of het een burger of inwoner van Rotterdam betreft. De toestemming voor het verlenen van 
een paspoort wordt gegeven door de burgemeesters die doorgaans met naam worden ver
meld, ook als er een niet aanwezig is, bijvoorbeeld: 'dempto (= uitgezonderd) van der Staal'. 

De paspoorten hebben een functie als 'vrijgeleide' en aanbeveling, als legitimatie door de 
stedelijke overheid van de reizende persoon in kwestie, zodat deze niet voor een landloper 
zal worden aangezien en in geval van nood, beroep kan doen op een plaatselijke overheid in 
den vreemde. Het zijn geen paspoorten die expliciet toestemming geven om te reizen naar en 
van vijandelijk gebied of in de buurt daarvan. Deze vallen onder de dan geldende regelgeving 
van de Staten Generaal, zoals hiervoor vermeld en zouden (in Rotterdam) moeten worden 
verstrekt door de Admiraliteit van de Maze. Het zijn juist de lokaal verstrekte vrijgeleides 
waarvan in sommige ordonnanties van de Staten Generaal wordt gesteld dat die geen geldig
heid hebben in vijandelijk gebied. 

Enkele aangevraagde en verleende paspoorten zijn niet afgehaald en bewaard gebleven. In 
het register staat op 21 april 1760 kortweg vermeld 'Hendrik Pietermoog naar Engeland' met 
in de marge 'deze niet afgehaalt'.15 Het niet afgehaalde paspoort zal model staan voor al die 
paspoorten die wel zijn afgehaald en meegenomen op reis. De houder staat er in vermeld, dat 
het een inwoner is van de stad, het doel van zijn16 reis en dat hij na verloop van tijd weer naar 
huis zal terugkeren, de 'gezondheidsbrief waarin wordt verklaard dat de stad niet wordt 
geteisterd door de pest of andere besmettelijke ziekten, het verzoek de houder overal vrije 
doorgang te geven 'waer mede hem dienst & ons vriendschap geschieden zal, welke wij be
reijd zijn in gelijke voorvallen te erkennen & beantwoorden' . De tekst van het paspoort dat 
Jan Jacob Elsevier in november 1787 wordt uitgereikt is - om onbekende reden - vermeld in 
het register. Het is in analoge, maar wat deftiger bewoordingen opgesteld als het paspoort 
van Hendrik Pietermoog. Expliciet wordt verzocht hem 'alle mogelijke hulp, faveur en ad
dres te bewijzen'.17 Dat geldt ook voor het paspoort van het lid van de vroedschap Cornelis 
van Heusde in 1790.18 Het paspoort dat op 25 april 1750 aan Joost van Ronsel(e) werd verstrekt 
moet administratief een grensgeval zijn geweest. Het gaat om een stel paarden dat in Fries
land moet worden gehaald, waarvoor een paspoort met vervoersbewijs zou moeten worden 
aangevraagd. De worsteling van de ambtenaar blijkt uit de tekst van een concept, dat evenals 
het paspoort bewaard is gebleven (zie illustratie op pagina 22). 19 

Op 16 november 1770 is in het register een tekst doorgehaald. Het blijkt om een paspoort te 
gaan voor een schipper die naar Mechelen en Leuven vaart waarin de vracht wordt omschreven. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de registratie in dit boek abusievelijk heeft plaatsge
vonden en alsnog wordt bijgeschreven 'onder de ordinaire paspoorten voor goederen'. 

Enkele opmerkingen over het paspoortregister van 1745-1793 

Aan de hand van de verstrekte paspoorten is van een groot aantal personen die in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in Rotterdam woonden bekend dat zij een reis (soms meerdere 
reizen) naar het buitenland ondernamen. In combinatie met andere gegevens uit het archief 
zal het mogelijk zijn een analyse te maken die leidt tot reizigersprofielen verbonden aan spe
cifieke groepen uit de bevolking. Hier willen wij volstaan met enkele opmerkingen. 
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Dirk Langendij'f~, Rotterdam, stadhuis aan de Hoogstraat, aquarel 1787 

(collectie Gemeentearchief Rotterdam) 

Het gehele register vermeldt 2227 verstrekte paspoorten. Aangezien vaak meerdere personen 
op een paspoort zijn vermeld - soms zonder alle namen te noemen - is het aantal reizigers 
over die periode aanzienlijk hoger. Het aantal inwoners van Rotterdam bedraagt in 1745 circa 
40.000 en in 1795 circa 53.000. ' 0 Veel inwoners zullen bekend zijn geweest met mensen die 
naar het buitenland reisden of hadden gereisd. 

Het is niet bekend welk percentage van de reizigers een paspoort aanvroegen. Evenmin hoe 
nauwgezet de administratie is bijgehouden. Het verloop van de toewijzingen over langere 
periodes is globaal als volgt: 1745-1754409, 1755-1764 465, 1765-1774 221, 1775-1784 465, 1785-

1793 674. 
Wat de reden is dat in 1764 maar tien paspoorten zijn verstrekt en in het decennium daarna 

de helft minder dan de decennia daaromheen zal nader onderzoek moeten uitwijzen. 

Van een koopman is 315 maal sprake, 33 maal van kooplieden, 166 maal van 'negotie' en 61 

maal van doen van 'affaires', totaal 575. Ruim 170 maal is sprake van een (met name genoemd) 
schip met schipper en/of stuurman, 48 maal worden 'domestiquen' genoemd en 83 maal een 
knecht. Dirk Florens gaat in 1792 'ter herstelling zijner gezondheid' op reis. Vrouw of huis
vrouw wordt 143 maal vermeld. Het woord burger(s) wordt 857 keer genoemd. Intrigerend 
is dat zo vaak geen beroep of reden wordt vermeld. Wat was voor die personen de reden om 
op reis te gaan? Zeer zeker zal vaker van handel sprake zijn geweest dan is aangegeven. Als 
de katholiek Care! Ellinkhuijsen in 1758 naar de Moezel afreist, zal dat ongetwijfeld met zijn 
wijnhandel van doen hebben. Maar daarnaast lijkt veelal ook sprake van familiebezoek in-of 
een terugkeer naar - het land van herkomst. Dit laatste is lang niet altijd duidelijk. Weliswaar 
wordt in de tekst van sommige paspoorten 'na en terug' vermeld, maar deze woorden ontbre-
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ken in veel situaties waar de reiziger onmiskenbaar het voornemen zal hebben gehad naar 
have en goed terug te keren. Verder zal een kleine groep met een ander oogmerk op reis zijn 
gegaan (educatief, toeristisch, medisch etc), bijvoorbeeld Lambert van Neck die in 1745 met 
een select gezelschap afreist naar Spa. 

Een nog te onderscheiden groep zijn personen op doorreis aan wie een paspoort wordt ver
strekt. 

Een Pro Deo verstrekking van een paspoort vindt 121 maal plaats, 95 maal wordt 'gratis' ver
meld, vier maal 'Dono' . Deze laatste term wordt gebruikt voor de gratis verstrekking aan een 
bestuurder van de stad. 'Gratis' staat vermoedelijk zowel voor de gereguleerde verstrekking 
om niet aan bepaalde groeperingen zoals geestelijken, (oud-) bestuurders en militairen als 
ook in plaats van Pro Deo. 

Vanaf pagina 176 ( 1781) wordt vermeld of ( ook) een' gezond brief is verstrekt. 

Duitsland (321) en allerlei Duitse gebiedsdelen zoals Cleeff ( 69) worden het meest als reisdoel 
genoemd. Ook Frankrijk (305) en Parijs (75) staan hoog genoteerd evenals Franse havenplaat
sen ten behoeve van de schepen. Engeland of Groot Brittannië wordt 183 maal als reisdoel 
genoemd, waaraan nog met name genoemde plaatsen moeten worden toegevoegd. Maar ook 
Amerika en Smirna komen als reisdoel voor. Het zal mogelijk interessant zijn te bezien in 
hoeverre favoriete bestemmingen in de loop van de tijd wisselen. 

Joden waaraan paspoorten zijn verstrekt worden doorgaans met hun religieuze denominatie 
aangeduid. Over de gehele periode gaat het vermoedelijk21 om 118 paspoorten, verspreid over 
de decennia analoog aan hierboven: 37(van de409), 11(465), 16 (221), 14(465) en 40 (674). In de 
eerste periode, toen het percentage Joden in Rotterdam naar schatting dichter bij de één dan 
twee procent zal hebben gelegen, is er sprake van een oververtegenwoordiging. Dat lijkt ook 
te gelden voor de derde en de laatste periode. 

Toelichting afschrift 
• de tekst van het afschrift is zo dicht mogelijk bij de brontekst gehouden, alleen is in de eer

ste kolom een nummering toegevoegd; 
• het gebruik van hoofdletters sluit aan bij de brontekst, behalve waar dat ten koste gaat van 

de leesbaarheid; namen zijn voorzien van hoofdletters; 
• fouten in de brontekst zijn doorgaans overgenomen; 
• afkortingen zijn niet uitgeschreven, behalve waar dat de leesbaarheid van de tekst bevor-

dert; 
• de persoonsnamen en uitgeschreven afkortingen zijn gecursiveerd; 
• doorgehaalde brontekst is in het afschrift ook doorgehaald; 
• de zich steeds herhalende eindzin van de registratie is weggelaten evenals de vermeldingen 

van namen van de burgemeesters, op enkele voorbeelden na; 
• marge aantekeningen die zijn afgekort: 

Sol vit tot hier toe (incluijs) Sol vit" 
Pro Deo PD 
tot hier toe nagezien/verantwoord, 
tot des en toe nagezien 
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Noten 
1. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Oud Stadsarchief ( OSA), inv.nr. 1041, resp. 1042. Naderhand is 

een index op naam samengesteld. 
2. Bijvoorbeeld voor gereformeerde predikanten nabij vijandelijke steden in de 80-jarige oorlog, zie: 

W. P.C. Knuttel (uitg. ), Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1633, Den Haag 1908, pag. 
23-24, 48, 192-193. De term 'vrij geleij' of'sûreté du corps' wordt ook gehanteerd voor het tijdelijk 
vrijwaren van een schuldenaar voor schuldeisers, zie onder meer: GAR, Oud Archief, inv.nr. 279, 
fol. 44: 10 september 1706 (Dirck van der Graght) en fol. 105: 7 december 1708 (Cornelia Hoecke). 

3. Tot eind 1sdc eeuw zonder een beschrijving van uiterlijke kenmerken. 
4. Zie bijvoorbeeld: L.M. van der Hoeven, 'Paspoorten uitgereikt aan soldaten en schelmen onder 

de compagnie van Joachim van Gent, heer van Meinerswijk, commandeur van Zaltbommel (1658-
1682)', in: GensNostra (64) 2009, pag. 81-87. 

5. Nederlandsch Placaat- en rechtskundig woordenboek dl. 1, Amsterdam 1791, pag. 166 e.v. Naast 
desertie dienden ook spionage, landloperij en plundering tegengegaan te worden. Zie ook: A. Hal
lema, 'Van een paspoort en nog wat', in: Ons Leger(50) 1966, pag. 20-21. 

6. Nationaal Archief te Den Haag, toegang 3.03.08.134 Rechterlijk Archief van Oud- en Zuid-Beijer
land inv.nr. 2 (1590-1620). 

7. Zie bijvoorbeeld: GAR, archief van de Hervormde Gemeente Rhoon en Pendrecht inv.nr. 240 
waarin op 22 maart 1643 'een arm soldaet met paspoort tot reijsgelt' twee stuivers wordt verstrekt. 
Zie: GAR, archief familie Van Kerckhoff-de Ruyter inv.nr. 51 voor een bewaard gebleven 'Pasport 
of Demissie'; zie ook het sierlijk geschreven paspoort voor Sas bout Dedel uit 1671 in: GAR, Hand
schriftenverzameling inv.nr. 2342. 

8. Cornelis Cau e.a., Groot-Placaetboeck, Den Haag 1664, zie met name het tweede deel. 
9. Nationaal Archief Den Haag, archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling P. en G. van Oli

vier, 1656-1806, inv.nr. 11, stukken betreffende de binnenlandse paspoorten 1727-1798; zie ook 
bijvoorbeeld de inventaris van het Oud Stads Archief van' sHertogenbosch waarin meerdere voor
beelden zijn te vinden van archiefbestanddelen die op paspoorten met betrekking tot goederen te 
maken hebben, naast paspoorten voor andere doeleinden. 

10. Zie: Albert Hoekstra, 'Chercher, een leuk (lastig) beroep voor genealogen', in: Gens Nostra (64) 
2009, pag. 31-34. De benaming is afgeleid van 'Commisen ter Recherche', zie bijv. de resolutie van 
de Staten Generaal van 29 september 1687. 
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Kopergravure Anna C. Brouwer naar een tekening van]. van Diepenhuy·sen, De stad Rotterdam, 
uit: L. van Ollefen en R. Bakke1; De Nederlandsche stad- en dorp beschrijving, deels, Schieland 

en Krimpenerwaard, Amsterdam 1797 
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11. Roberto Tjin, 'Nederlandse paspoorten. De politiek van reizen en identificatie van personen', in: 
Amsterdams sociologisch tijdschrift (17) 1990, pag. 74-100; J.-W. Koten, 'Paspoorten en andere reisdo
cumenten als genealogische bron', in: Ons Elfgoed 2 (1996), pag. 73-85. Een overzicht in boekvorm 
door: Tom van Beek, Paspoort: een parade van Nederlandse reisdocumenten, Amsterdam 1995, geeft een 
globaal overzicht van vroeger tijden en een meer uitvoerig inzicht in de ontwikkelingen vanaf de 
Franse tijd. 

12. De toestemming daarvoor c.q. het besluit daartoe niet gevonden. 
13. In het Nationaal Archief bevindt zich een door C.J.M. Bakker samengesteld gedocumenteerd 

overzicht van (met name) de regelgeving in de periode 1795-1813. 

14. Dan nog uit te reiken door de Nationale Vergadering, zie een voorbeeld in: GAR, archief Familie 
Prins (van Westdorpe), inv.nr. 284. Vanaf eind 1801 mogen buitenlandse paspoorten (voorlopig) 
weer door de lokale overheid worden verstrekt. 

15. Zie afbeelding bij die datum. De niet afgehaalde paspoorten zijn gearchiveerd in GAR OSA inv 
1051. Naast het genoemde nog een paspoort van 16 juni 1746 uitgereikt aan Elias van der Hoeven 
c.s. en een exemplaar van 28 maart 1719 ten behoeve van Etienne Eulders de Nipiville. Latere pas
poorten lijken voor wat betreft de tekst een uittreksel van het paspoort van 1719. 

16. Slechts een enkele maal krijgt een vrouw op eigen naam een paspoort. 
17. De tekst is analoog aan de door de Staten-Generaal verstrekte paspoorten 'ad omnes populos', ver

strekt voor verkeer naar niet-vijandelijke gebieden, zie Tjin, pag. 78. 
18. In eenvoudige vorm is de tekst ook te vinden in de permissie die de Gouverneur Generaal van de 

Colonie Berbice in 1768 aan kapitein Jochem Krul geeft om naar Patria (het vaderland) te mogen 
vertrekken (zie: GAR, archief Fa. Coopstad & Rochussen (Hudig)/Ferrand Whaley, inv.nr. 61; even
eens in het paspoort dat de Amerikaanse vice consul te Amsterdam in 1795 aan een landgenoot uit
reikt, zie: GAR, archief familie Dutilh, inv.nr. 27; zie ook een 'visum', op 25 oktober 1787 verstrekt 
door de consul van Frankrijk te Amsterdam aan Leo nardus van Zwijndregt en Cornelis Duijn voor 
een reis naar Brabant en Frankrijk in: GAR, archief familie van Zwijndregt, inv.nr. 32. Vertegen
woordigers van de Verenigde Nederlanden in den vreemde schreven uiteraard ook aanbevelings
pasoorten voor landgenoten, zie bijvoorbeeld: GAR, archief familie Chabot, inv.nr. 227 (Lissabon 
1712). 

19. GAR, Handschriftenverzameling, inv.nr. 4442. 
20. G.J. Mentink en A.M. van der Woude, De demografische ontwilikelingin Rotterdam en Cool in de 17e en 18e 

eeuw: een methodisch en analyserend onderzoek van retroacta van de bwgerlijke stand van Rotterdam en Cool, 
Rotterdam 1965, pag. 39, excl. Cool. Op pag. 34 is het percentage Joden in 1809 vermeld (3,6%) dat 
even verder in de inleiding gemakshalve wordt gehanteerd. 

21. Niet altijd is uit de naam van de persoon met zekerheid op te maken of deze Joods is. 
22. Solvit betekent: (hij heeft) betaald. 
23. (zie pagina 8) GAR, osA, inv.nr. 1041 (Register van Paspoorten voor Reijzigers 1745-1793). Hier tot 

1-7-1783 opgenomen. 

Hoofdredacteur L. F. van der Linden, Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 
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Map van der Waal, Nassaustraat 33 bis, 3583 XD Utrecht 
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Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
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Register van paspoorten voor reizigers te Rotterdam (17 45-1793 ) 23 

1 pgi den 21' Meij 1745Jacob Hope burger en koopman alhier voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vlaanderen en een gedeelte van Vrankrijk, geconsenteert passepoort praesent 
alle de Heeren burgermeesteren dempto van der Staal 

2 den 22 dito Daniel de Superville, Hendrik van Beefting en Michiel van den Berg benevens 
een knegt, na tCleefse oft andere destricten onder het Ressort van Sijne Koninglijke 
Majesteijt van Pruijssen en verders over Brabant en Vlaanderen, geconsenteert pres. 
d'Heeren Lormiel en Van der Hoeve 

3 den 28 dito Bartholomeus Everhardus van de Wal/ burger en coopman alhier, voornemens 
sijnde een reijs te doen na den boven Reijn, Main & Ecker, de Palts en Lotteringen met 
zijn knegt, tot verrigting van zijn negotie, geconsenteerd, pres. de Heeren van Berckel 
en Van der Hoeve 

4 den 29 dito Antoine Boudan burger en koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk tot verrigting van zijn negotie geconsenteert, present alle de Heeren 
Burgemeesteren 

5 den 30 dito Hendrik van Gort burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vlaanderen en Brabant, geconsenteert praes. uts. 

6 den 31 dito Walter Jones burger alhier, na Engeland, geconsenteert praes. uts. 

7 den 31 dito]anReijgerten bediening zijnde bij John Stedman, burger en koopman alhier, 
om voor hem wegens sijn negotie een reijs te doen na Duijtsland, geconsenteert praes. 
uts. 

8 pgz den 2Junij 1745 Gerrit Uijtingschipper opt schip de Zara met vijf man en een jongen 

> 
als passagiers op het schip de Jan & Johanna daart schipper op is Hendrik Pieterse Kiel 
gedestineert na Port Louis en om van daar verder te gaan na Brest omme het gemelde 
schip de Zara van daar af te halen en na dese stad te brengen 

9 den 2 ditoSamuelBerckstuurman op het schip de Hanover met vijf man en een jongen 
mede als passagiers op het bovengemelde schip na Port Louis gedestineert en van daar 
verder na Sint Malo omme het gemelde schip de Han over aldaar leggende af te halen 
en na dese stad te brengen 

10 den 4 dito Herma.nI]zendoom junior voornemens na Corck in IJerland een reijs te doen 

11 den 5 dito EvertTerswaak burger & koopman alhier, voornemens een reijs te doen over 
Zeeland na Staats Vlaanderen om zijne noodige affaires van négotie te verrigte 

12 den 8 dito]anHeemsaet burger en koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Dortmond in Duijtsland om zijne affaires van negotie 

13 pg3 den 10' Jun ij 1745 Marcus Mans, PalteSwol,JosephScheman,Jacob Roosten Catharina Wilpen 
PD van Span jen alhier gearriveert en voornemens zijnde na de Palts te vertrecken 

14 PD den 10 dito Johan Marten Staal met zijn vrouw Barbera Vekele, en een kind mede van 
Spanjen alhier gearriveert en voornemens zijnde na het Wurtenburgse te vertrecken 

15 PD den 14 dito Wende/Snijder, Marten Blij, MartenBegeling,AdamBegelingmet twee kinderen 
na t Durlachse 

16 PD den 14 dito Casper Gree, Maria Barbera Gree,Jurry Gree,Ada.m Gree, Anna Maria Gree & Pieter 
Gree na Manheijm 

17 PD den 14 dito Gabriel Laus, Hans Michel Jong, Helena Roussen, Margareta Jong, Catharina Jong 
en Barbera]ong nat Durlachse 

18 PD den 14 dito Hans]urrij Eppe/in, Christina.Eppe/in, Maria.Eppe/in en Maria.Eppe/in, en 
Barbera Eppe/in nat Wurtenburgse 

19 PD den 14 dito Reno Emo en]eanFisacq, na Duijtsland 

20 PD den 15 dito Jacob Eeck met zijn vrouw & ses kinderen na Straetsburg 

21 pg4 den 15' Junij 1745 Harme Salomons en Abraham Salomons sijnde van de Joodsche Natie en 
PD wonende binnen dese stad, na Duij tsland 
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22 PD den 16 dito Abraham Gumpruh, voornemens sijnde na Brabant & Vlaanderen te vertrekke 

23 den 16 dito]acobStoupart burger en inwoonder alhier benevens sijn vrouw Johanna 
Wilson een reijs te doen na Schotland 

24 den 17' dito Arnout van Aken & Maria van Meurs egtel: na Krevel en omleggende plaetsen. 

25 den 18 dito Jan de Groot schipper op het schip genaamt de St.Joseph van Rotterdam met 
acht man & twee jongens als passagiers aan t boord van t schip de Willem en Maria van 
Amsterdam gedestineert na Bajoene. 

26 PD den 18 dito Samuel Is ra el, IsaakAbrahams en Levi Abrahams van de Joodse Natie na Brabant 
& Vlaanderen 

27 PD den 21' dito Marws Moses na Tri er 

28 pgs den 22Junij 1745 ThomasTate, burger alhier voornemens sijnde een reijs te doen na 
Vlaanderen en verders na Vrankrijk 

29 den 22 dito Co melis Huijssoon schipper op het schip de Cornelia met vier man en een 
jonge als passagiers aan boord vant schip de vijf gebroeders, schip p. ObbeHarmes, 
gedestineert na Caan en verders over land na St. Malo omme het gemelde schip de 
Cornelia aldaar leggende af te halen en na dese stad te brengen 

30 den 23 dito WilliamDavidson burger en koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na ... 

31 PD den 23 dito Pierre Duri, na Brussel en verders na Vlaanderen 

32 PD den 1' Ju lij Hans MichelKeuning met drie kinderen en David Scheer met zijn vrouw en drie 
kinderen, na Duij tsland 

33 PD den 1 dito Pieter Heijger na Duijtsland 

34 PD den 3 dito Philip de La Haije & Elisabeth Gongra met haer kind na Mastrigt 

35 pg6 den 8' Ju lij 1745Johannes de Bode, burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen tot verrigting van sijn negotie na Gelderland, Overijssel, t Land van Cleeff, 
Keuls Land en de circumjacentien 

36 den 9' Ju lij 1745 PieterBernelot burger en koopman alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen na Spa, Luijk en verders hogerop 

37 den 9' J ulij 17 45 Col man Bauer, sij nde van de J oodsche Natie, voornemens na Frankfort 
aan de Main te vertrekken 

38 gratis den 12' Julij 1745 D'Heer Mr. Lambert van Neck, Raad in de Vroedschap, vrouwe Agneta 
van Meelhuijsv. van d' Hr. Burgermr. van Teijlingen, Theodora Maria Groenhout huijsv. 
van D'Heer Mr. Lambert van Neck, & Mr.Johan van Te[jlingen, Commis Generaal, 
voornemens sijnde met drie domesticquen een reijs te doen na Spaa 

39 den 14Julij 1745 Isaac Hubert, burger & koopman alhier, voornemens sijnde, een reijs te 
doen nat land van Luijk en Lottharingen 

40 den 19' Julij 1745 Catharina Everdina Hubert wed. van Pieter Bos, na tland van Luijk en 
Lottharingen 

41 PV den 23' Julij 1745 Mr. ElisaHuibertSismus, Schout van Hillegersberg, voornemens een 
reijs te doen na het Sticht van Utrecht, Overijzel, Gelderland, t Graefschap, Zutphen, 
Zuijd en Noord Holland en circumjacentien van dien, geadsis teerd met sijn lacquaij 
Theodorus van A lier 

42 den 24Julij Arij'Pouwels,JanPieterse, Matthijs Simon, matroosen en MaartenBosselaar alle 
in die qualiteijd opt schip de Harde Galeij, capt.JelleSjoers althans leggende te Chester 
int water van Engeland aan boord van het schip de Thomas en Pieternella te gaan 
gedestineert na Dublijn 

43 den 26' dito Jacobus Luijters, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na Sluijs 
in Vlaanderen, ent Land van Cadsant 

44 PD den 27 dito Barend IJ sak zijnde van deJoodsche Natie voornemens na Brabant te 
solvit vertrekken 

Gens Nostra 65 (2010) 9 



45 den 5 Augustus Willem Mansen burger & koopman alhier, voornemens sijnde, 
geassisteerd met een knegt, een reijs te doen na Brussel & Antwerpen 

46 den 13 dito Dirk van der Meer, schipper op het schip de Elisabeth altans leggende tot 
Duijnkerke met vijf man, na Duijnkerke voors. 

47 pgB den 13' Augustus 1745JoostvanR011sele, burger alhier, voor sijn knegtPieterHulstman, 
gratis om na Gent en verders na Vrankrijk te vertrekken 

48 den 14 dito A mout Hazenkliever, koopman te Remscheijd geadsisteert met een knegt, 
een re ijs te doen na Brabant en Vlaanderen tot het verrigte van sijn negotie 

49 den 18' dito Wouter Haij, burger en koopman alhier voornemens sijnde tot het verrigte 
van sij n negotie een reijs te doen na Vrankrijk 

50 den 28 dito Dirk van der Meer, burger alhier, schipper opt schip De Eendragt galeij met 
acht man na St. Male als passagiers aan boord vant schip de Hollandia schipper Eelke 
Wibes na Rouaan gedestineert 

51 gratis den 29 dito Mr. Abraham Adriaan du Bois, Me.Johan Gerard Francois Meijners, Mr. Adriaan 
Prins junior en Thomas Hogendijk, geadsisteerd met twee knegts, na Brabant & 
Vlaanderen 

52 PD den 4 September Godfried Coenraed Smolek, voornemens sijnde na Brussel te vertrekken 

53 den 7' dito Jacob Warrier, na Bern in Switzerland 

54 pg9 den 10' September 1745JanPieter Schott, burger alhier na Brabant ent Land van Luijk 

55 den 10 dito Arno/dus Rademaker burger alhier na Uts. 

56 den 14 dito Henricus Paijmans burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs 
te doen na Vrankrijk 

57 den 28 dito Jacob van der Spelt en Arend van der Spelt, burgers alhier, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Brabant en Vlaenderen tot het verrigte van hunne negotie 

58 den 29 dito Pieter Simmens burger alhier na Vlaanderen 

59 den 4 October1745 ChalmanHertog, van Antwerpen alhier gekomen, na Frankfort aan 
de Main 

60 den 5' dito Laurens Hartong, burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde na 
Duijnkerke te vertrecken 

61 Solvit den 13' dito GerritUijttingdeJonge schipper opt schip de Vernon met vijf man en een 
jonge, als passagiers aan boord vant schip de Jan &Arij schipper Laurens van Rijn, na 
Brest 

62 pg10 den 3' November 1745JanHoeting burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Hamburg, Leijpsig, Dresden, Praeg & Weenen 

63 den 8' November Laurens Moodij, burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Vrankrijk 

64 PD den 10 November Lasarus Levij, Levi:f Eliasar &Juda Barends sijnde van de J oodsche Natie, 
van hier na Neurenberg te vertrekken 

65 den 23 November Cornelis Wartla burger, schipper opt schip de Eenige Maria Galeij 
leggende tot Baijoene voornemens sijnde met zeven man & een jonge als passagiers 
aan boord van t schip de ... schipper Jan Gerbrantse gedestineert na Bajoene voors. 

66 den 25 dito WülemAdamseEdij, burger alhier, schipper opt schip de Doren leggende tÖC 
Havre de Grace, voornemens sijnde met vijf man & een jonge als passagiers aan boord 
te gaan van het schip de Jonker Harens ma schipper Itse Pieters Velsen gedestineert na 
Rouaan 

67 den 26 dito Jan Baptista Maseu, van IJ peren voor de Kamer Amsterdam uij t Nederlands 
India gerepatrieert, en voornemens sijnde van hier na IJ peren te vertrekke 

68 den 27 dito Jan ChristoffelLeveZouw, burger alhier, schipper op het schip de Stad 
Rotterdam met negen man, na Brest 
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69 pg11 den 30' November 1745 Isaak Cohen, zijnde van deJoodsche Natie en wonende alhier, 
PD voornemens zijnde na Duijtsland te vertrekken 

70 ½ den 1' December Valentijn Croij·s, van London alhier, gearriveert en voornemens sijnde 
na Lotharinge te vertrekke 

71 den 16' ditoAbrahamAdriaan van Co peren ingebore burger alhier voornemens sijnde 
als passagier aan boord te gaan van het schip de Rijsinde Swaan Cape. Maarte Mulder 
gedestineert na Suriname 

72 den 27 December HendrikAlsatter,Leendertvan tHofJ& ReijnhardKooka, burgers & 
inwoonders alhier, voornemens sijnde een reijs te doen nat Cleefs Land 

73 PD den 27 dito Jean David Vemet, voornemens sijnde na Zwitserland te vertrekke 

74 PD den 31 dito Jean Francois Reguin, voornemens sijnde na Berne in Zwitserland, te 
vertrekke 

75 ½ den 3' Januarij 1746 is OttoJoeler, van IJerland alhier gearriveert en voornemens sijnde 
na Flens burg int Holsteijnse te vertrekke 

76 pgi2 den 4' Januarij 1746 AnthoïneProije, inwoonder van Haarlem, voornemens sijnde een 
PD reijs te doen na Vrankrijk 

77 den 22 dito Claas Soetwonende te MoerCapelle voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland om koebeesten te koopen 

78 Solvit den 22 dito Harme de Witt, wonende te MoerCapelle, voornemens sijnde eenreijs te doen 
na Duijtsland om koebeesten te koopen 

79 den 8' Februarij 1746JanStrangschipper op het schip de Jan & Maria met vijf man & een 
jonge na Oostende om aldaer het gemelde schip af te halen en na dese stad te brengen 

80 den 10 dito WillemSteevens,Rokus Bollens,JanAdriaan Timmermans en Thomas Jansen, alle 
burgers & inwoonders deser stad, voornemens sijnde na London en vandaar verder 
na de Provincie Sussex te vertrekke aan boord van 't schip de gulde Vrijheijd schipper 
Pieter Stolde, om na deze stad te brengen 

81 PD den 14 ditoAbrahamSalomons &HarmeSalomons zijnde van deJoodsche Natie, binnen 
dese stad na Brabant 

82 den 15 dito Caspar Coch en Pieter Danielse na Flens burg & Aspenraden gelegen int 
Holsteijnse 

83 pgi3 den 22' Februarij 1746 Gerrit Vermeulen schipper op het schip de Dulton leggende tot 
Duijnkerke met tien man & een jonge, omme het gemelde schip van daar af te hale en 
na dese stad te brengen 

84 den 23' dito Hendrik Costerman burger & koopman alhier, voornemens sijnde een reijs te 
doen na Engeland tot het verrigte van sijn negotie 

85 den 25 dito ChristoffilFeneman, burger alhier voornemens sijnde na Bremen een re ijs te 
doen tot het verrigte van zijn affaires 

86 den 26 dito Jean Louis Hanet burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen nat land 
van Luijk en na Frankfort 

87 den 28 dito Frederik ten Holt inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Vlaanderen, Brabant, Luijkerland, Cleefsland & Oostvriesland, tot het verrigte van 
a ffa i1·c s van n e g o ti e 

88 den 1' Maart Dirk van der Meer burger alhier, schipper op het schip De Vrindschap 
leggende te Brest, omme met vijf man & een jonge aan boord als passagiers te gaan van 
het schip de Jan & Arij , schipper Laurens van Rijn gedestineert na Brest 

89 den 1 dito DirkJochemse stuurman op het schip De Twee Vrinden met elf man aan boord 
van het even gen. schip de Jan & Arij gedestineert na Brest 

90 PD den 7' Maert 1746 Jean Baptiste Prïout na Parijs 

91 pgi4 den 18' dito Johan Stedman, PaschentuStedman & Maria Talbot, voornemens sijnde een reijs 
te doen na London 
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92 den 21 dito Joan Osij burger & koopman alhier benevens sijn knegt, Frans du Frene een 
reijs te doen na Brabant 

93 den 21 dito Jan Richard inwoonder alhier, in dienst van Jan Stedman een reijs te doen na 
Frankfort & Heijdelberg tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen 

94 den 23 dito Johannes Langstraat ingebore burger alhier voornemens sijnde na Leuven te 
vertrekke om sij n studie te vervolgen 

95 den 24 dito Mr.Johan GerardFrancois Meijners met sijn knegt, voornemens sijnde een 
reijs te doen na Engeland 

96 gratis den 4' April Paulus Hendrik]ustus Ivoij burger en inwoonder alhier, voornemens sijnde 
na Brabant & Vlaanderen een reijs te doen met sijn lijfknegt 

97 " den 4' dito Mr. Jacob van den Manderen burger & in woonder van Vlissingen in Zeeland, 
na Brabant & Vlaanderen 

98 pg15 den 4' April 1746 David van derPloug, inwoonder alhier voornemens om als passagier 
aan boord vant schip de Jonge Cornelia schipper Siebe Broers gedestineert na Vrankrijk 
een reijs te doen tot het verrigte van affaires van negotie 

99 den 4April 1746 Thomas]anse, WillemStevense,JanBlom & TeunisJanseBlom, matrosen 
op het schip de Jan & Maria, schipper Jan Strang, leggende te Oostende, over Sluijs in 
Vlaanderen, na Oostende 

100 den 7 dito AlexanderDurkie schipper opt schip De St Helena met vijf man & een jonge 
na Granville alwaar het selve schip is leggende om het afhale en na dese provincie te 
brengen 

101 den 9' dito GeorgeChristofJKropjfgans, koopman alhier, voornemens sijnde tot het 
verrigte van sijn negotie een reijs te doen na Duijtsland 

102 den 12' dito Abraham vanRij"ckevorsel &Jan van der Pais, beijde ingeboren burgers & 
kooplieden alhier, na Antwerpen, Mechelen en omleggende plaatsen in Vlaanderen & 
Brabant voor een maand 

103 PD den 12 dito Emanue/Samuels zijnde van de Joodse Natie van London alhier gearriveert, 
naBambergh 

104 den 16 dito Ferrand Whaleij Hudig, ingeboren burger alhier, na Stokston als passagier 
met het schip de Vreede schipper Philip Harmensze 

105 pgi6 den 27 April 1746 Johannes Ketelaar ingebore burger alhier als passagier aan tot boord 
½Solvit van t schip ... schipper ... Bokking gedestineert na Bourdeaux 

106 ½ den 9' Meij 1746 Denis des Rouffaussec en WillemHendrikSchonewaltvoornemens sijnde na 
Maastrigt te vertrecken 

107 den 10' dito Johan Martin Keiler burger & koopman alhier, voornemens sijndena Brabant 
& Vlaanderen te ve1trekke 

108 PD 13 dito Jan Wouterse vanRoijen en DirkDirkse voornemens sijnde na Brabant en 
Vlaenderen te vertrekken 

109 16 dito Salomon Pa/in, van deJoodsche Natie voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland 

110 PD 16 dito Levi Abrahams sijnde van deJoodsche Natie wonende alhier, voornemens sijnde 
e e n re ij s te doen na. Vran.lcr ijlc 

111 den 17 dito Hermanus Mulder, burger & koopman binnen dese stad, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Vrankrijk, door Vlaanderen & Brabant 

112 pgi7 den 20' Meij 1746 Antony Terwe burger & koopman met & benevens ErnstMatthes, 
voornemens sijnde tot het verrigte van sijn affaires van negotie een reijs te doen na 
Duijtsland, Loteringe & den Elsas 

113 PD den 20 dito Frederik Conterman, inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen 
na Duijtsland en Vrankrijk 
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114 PD den 20 dito Willem Moor, inwoonder alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Duijtsland & Vrankrijk 

115 den 24 dito Jacob van der Spelt, burger & koopman alhier, voornemens sij nde een reijs te 
doen na Vlaanderen & Brabant tot verrigting van sijn affaires van negotie 

116 den 25 dito]andeReus, burger & schipper alhier met drie man als passagiers aan boord 
van het schip de Michiel gedestineert na Guern2ee 

117 PD den 27 dito Samuel Abrahams, van deJoodsche Natie, na Vrankrijk 

118 den 31 dito]anStrang stuurman op het schip de Webster met zes man, als passagiers aan 
boord van het schip De Twee Gebroeders, schipper Anne Baukes gedestineert na Poort 
Louïs & van daar verder na Brest 

119 pgi8 den 31' Meij 1746 Laurens van derWall, burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde na 

½ Breda & andere plaatsen daar omtrent een reijs te doen 

120 den 1'Junij 1746 Abraham van Rijckevorsel, ingebore burger en inwoonder alhier, 
voornemens sij nde een reijs te doen na Breda & daar omtrent 

121 den 14Junij AamoutvanAken Coenraadsz, burger & koopman alhier, voornemens sijnde 
een reijs te doen na Creijveldt en omleggende plaatsen 

122 PD den 14 dito Salomon Lazarus & Hertog Isaac sijnde van de Joodse Natie, en van Engeland 
alhier over gekomen, met voornemen na het geallieerde leger bij Breda te vertrecken 

123 PD den 14 dito Jacob Samuel van Engeland alhier gearriveert en IsaacBarents wonende alhier, 
sijnde beijde van deJoodsche voornemens sijnde na 't geallieerde leger te vertrekken 

124 den 14 dito Albertus van der Straten ingebore burger & inwoonder alhier, voornemens 
sijnde een reijs te doen na Brussel 

125 den 15 dito Andries Dick, burger schipper alhier met vier man na Havre de Grace als 
passagiers aan boord van t schip de Helena schipper Sicke Fickes gedestineert na Rouaan 

126 pgi9 den 16' Jun ij 1746 d'Hr. Mr. Elias van der Hoeven regeerend burgermr. deser stad, 
Dono met jonkvr. AlettaMargareta van der Hoeven, de Hr.Jan Adriaan van der Hoeven sijn Wel 

Edele dogter & zoon en mejuffr. Antonetta van der Hoeven huijsvr. van d'Hr.Antonij· 
Buurt, geadsisteerd met twee domesticquen voornemens een reijs te doen na Breda, 
Antwerpen & omleggende plaatsen 

127 den 16 dito Jacob Reijmers, burger alhier schipper op het schip La Charmante, met vijf 
man na Portsmouth, aan boord van de Paquet van Helvoet op Harwich 

128 PD den 16 dito Israe/Judas, van deJoodsche Natie na Frankfort aan de Main 

129 Dono den 17 dito d'Hr. Mr.Johannes Meerman Raad inde vroedschap en regeerend burger mr. 
deser stad met Vwe. Petronella Geertruida de Meij en d'Hr. Pieter Meerman, zijn wel 
Edele huysvr. en zoon, d'Hr. Samue/Rademaker Schepen & Raad der stad Middelburg 
in Zeeland, mitsgrs. bewindhebber van d'Oost Indische Compagnie, Mevrouw ... 
Boddard, d'Heer Daniel Rademaker, j uffr. Petronella Rademaker, j uffr. Maria Elizabeth 
Rademaker zijn wel Edele huijsvr. zoon en dogter, met derselver domesticquen, na 
Breda en Antwerpen 

130 pgzo den 18 Junij 1746 Theodorus Bos, burger & inwoonder alhier benevens desselfs huijsvr. 
Maria Christina van Zuijlen, na Brabant en Vlaanderen 

131 den 22 dito WillemAdnmseEdij, burger alhier schipper op het schip de Lidia met elf man 
& een jonge als passagiers aan boord van tschi p de Maria Elisabeth schipper Frans van 
der Heijden gedestineert na Bil boa 

132 den 23 dito Jean Crommelin burger & koopman alhier geadsisteerd met een knegt, na 
Spaa en omleggende plaatsen 

133 den 4' Ju lij 1746 Theodore Oveling, burger en koopman alhier geadsisteert met een 
knegt en de personen die hij bij sig moge hebben, voornemens sijnde een reijs te doen 
buij rens lands tot het verrigte van sijn affaires van negotie 

134 den s dito d'Hr. Abraham Twent en Abraham Twent junior geadsisteert met een knegt 
voornemens sijnde een reijs te doen nat geallieerde leger bij Breda 
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135 den 7 dito ElizaHubertSismus, schout van Hilligersberg, geadsisteert met zijn knegt, 
een reys te doen na Engeland 

136 den 7 dito Sander van Leenstad burger alhier, schi pperop het schip de Juffr. Elisabeth 
met vijf man & een jongen, als passagiers aan boord vant schip deJuff. Ageta, schipper 
Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan 

137 pg21 den 8' Julij 1746 Pieter van der Velden, burger alhier, schipper op het schip genaamt de 
Juffr. Anna Catharina, met zes man & een jonge als passagiers aan boord te gaan van 
het schip deJuffr. Agetha schipper Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan 

138 PD den 12 dito Moses HertogFrenki, wonende alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Breda, ent geallieerde leger 

139 den 13 dito Jacob Reij'ners burger en schipper alhier met vier man en een jonge op 
het schip La Charmante voor reekening van d'Heer Nikolaas Oursel koopman alhier 
gedestineert na Boulonie 

140 gratis den 13 dito Samuel Martin, geboren in s'Hage en wonende in Koppenhage hebbende 
sig hier in Holland eenigen tijd opgehouden om sijn negotie te verrigte, en nu 
voornemens was na Vrankrijk te vertrekken 

141 PD den 22 dito Levi Salomons en Manuel Salomons sijnde van de Joodsche Natie, wonende 
binnen dese stad, na Mets in Lotharinge 

142 PD den 23 dito Moise Codero, !aast van Engeland alhier gearriveert en nu voornemens sijnde 
na Bourdeaux te vertrekken 

143 gratis den 25 dito d'Hr. Mr. Theodorus van Teijlingen, Raad in de Vroedschap mitsgrs. oud 
burgermr. deser stad, te kennen is gegeven dat zijn wel Ed. benevens sijn zoon d'Hr. 
PieterTheodorevan Teijlingen voornemens was eerst daags een reijs te ondernemen na 
Engeland en Vrankrijk 

144 Sol vit den 30 Julij 1746 AntoineBaudan, burger alhier na Vrankrijk 

145 pg22 den 5' Augustus 1746 Gerrit Vermeulen schipper op het schip genoemt La Bonne 
Harmonie de Rotterdam, met zes man & een jonge als passagiers aan boord van het 
schip de Gekroonden Haring, schipper Joost Visser van Amsterdam gedestineert na 
Baijoene 

146 PD den 5 dito Emst Frederik van Hessen, voornemens sijnde na Riga te vertrekken 

147 den 15 dito Cornelis Maas, burger & inwoonder alhier voornemens sijnde tot verrigting 
van sijn affaires van negotie een reijs te doen na Brussel 

148 PD den 17 dito Mogens]ensen, van Hamburg alhier gearriveerd, voornemens sijnde na 
London te vertrekken 

149 den 25 dito Frans vanZuuren burger alhier, schipper op het schip de Providence, met 
Jake Tieerds, stuurman &JacobusAndrise, matroos opt selve schip na Charbourg 

150 den 25 dito Jan Strang burger alhier, schipper op het schip de Anson, met Willem Laurens, 
matroos op't selve schip na Charbourg 

151 PV3 den 26' Augustus 1746 Pieter Kleijn met zijn vrouw en vier kinderen, na het Furstendom 
PD Twee bruggen 

152 den 2' September Daniel van Leeuwen & zijn zoon]an van Leeuwen, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Engeland. versoekende & geconsenteerd 

153 den 3 dito]ustus Bal en zijn comptoir bediende Petrus Strikling, door Brabant, t Land 
van Waes, Luijkenlant, Maastrigt & Duijtsland, voor dit lopende en het geheele 
toekomende jaar 

154 den 5 dito Anna CatharinaBonnaud, huijsvrouw van Joannes Wor, na Vrankrijk 

155 den 5 dito Andries]enkimon & zijn sus ter Catarina Card on, voornemens sijnde na Brussel 
te vertrekken 

156 den 9' dito Maria Anna Casaux huijsvrouw van Jean Casaux en haar dogter Martha Casaux, 
van Mastrigt na dese stad te kome 
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157 den 26 dito Frans vanZuuren burger &schipper alhier, met zes man & een jonge als 
passagiers aan boord van het schip den ... na Honfleur & van daar verder na Charbourg 

158 den 26 dito Pieter de Leeuw burger alhier, als passagier aan boord vant schip de Vrouw 
Elisabet schipper Jan Wallis, na Honfleur & vandaar verder over 't land na Charbourg 

159 pgz4 den 3' October 1746 Philip Marcus, burger & schipper opt schip bevorens genaamt de 
Benjamin & Anna en Elisabeth Graij, met vijf man als passagiers aan boord van het 
schip de Helena schipper Anne Pieterse gedestineert na Zom, en verders hunne reijs te 
vervolgen over land na Boulogne 

160 PD den 5 dito Benjamin Marcus & Samuel Levij sijnde van de Joodse Natie wonende binne 
dese stad, voornemens sijnde na Vrankrijk te vertrekken 

161 PD den 5 dito Jacob Banim & Philip Marcus zijnde van deJoodsche Natie wonende binnen 
dese stad, voornemens sijnde na Duijtsland te vertrekke 

162 PD den 11 dito ChalmanHertog, van Maastrigt alhier gearriveert, en voornemens sijnde na 
Frankfort aan de Main te vertrekken 

163 PD den 15 dito Pierre André Brahain &Joseph Brnhain, voornemens sijnde na Berne in 
Zwitserland te vertrekken 

164 den 18 dito Lucas van de Steen burger alhier, schi pperop het schip de Juffrouw Maria 
Theresia met zes man & een jonge als passagiers aan boord van de schuijtop Sluijs in 
Vlaanderen en van daar verder na Oostende 

165 den 24 dito Jan de Vrijer, burger alhier schipper op het schip d'Lunion, metses man & 
een jonge als passagiers aan boord van het schip de Juffrouw Maria schipper Maarten de 
Wit, gedestineert na Baijoene 

166 pgzs den 26 October 1746Johannesvan Wallingen burger & inwoonder alhier, voornemens 
Solvit zijnde tot het verrigte van zijn particuliere affaires een reijs te doen na Maastrigt 

167 PD den 29 dito Jean Louis Battard, sedert eenige maanden alhier gewoond hebbende, en nu 
voornemens was een reijs te doen na Geneve 

168 den 4 November 1746 Andries Dick burger alhier, schipper op't schip de Se.Michiel met 
ses man als passagiers aan boord van de schuijt op Sluijs in Vlaenderen en van daer 
verder na Duijnkerken 

169 5 ditoAndrew Forbes burger & koopman alhier voornemens een reijs te doen na 
Schotland en na verloop van eenige weken wederom te retourneren 

170 den 12 dito]anStrang burger alhier, schipper op het schip het Wapen van Rotterdam, 
met zes man als passagiers aan boord van de schuij top Sluijs in Vlaanderen en van daar 
verder na Duij nkerken 

171 den 16 dito]anSeijlers, burger alhier, schipper op het schip L'Esperance met twee man 
& een jonge als passagiers aan boord van een packetboot na Harwich en van daar over 
land na Dover 

172 pgz6 den 25 November 1746 AlexanderDorhij burger alhier schipper op't schip de Vrede 
met seven man als passagiers op De Gulde Vrijheijd leggende in de Leuvehaven te 
vertrekken naar Granville en van daer over land naer Mor lis geconsenteerd als voren 
present alle de Heeren dempto van der Stael als zijnde overleden 

173 PD den 26 November 1746 SusannaBinck woonende binne deze stad voornemens sijnde 
naar Brabant en VI anderen geconsenteert 

174 den 9 December Frans vanSuuren burger alhier schipper opt schip de Juffrouw Josina 
met drie man als passagiers opt schip De Drie Gebroeders gedestineert na Caan, en van 
daar verder over land na Cherbourg 

175 ½ den 9' dito Samue/Hilspach, inwoonder alhier voornemens sijnde een reijs te doen na 
Heijdelbergh 

176 den 23 dito]anKnepper burger alhier, schipper op het schip de Margareta met drie man 
& een jonge als passagiers met de schuijt op Sluijs in Vlaanderen en van daar verder 
over land na Bolonje 
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177 den 29 dito PaulMetivier burger & inwoonder alhier, voornemens sijnde na Genua & 
Livorno een reijs te doen en ten dien eijnde als passagier aan boord te gaan van het 
schip De Vrindschap Capt. Wouter Ebson 

178 pgz7 den 29 December 1746 HendrikFrensen burger alhier met zijn dogter Geertruij Frensen, 
voornemens sijnde een reijs te doen tot verrigting van sijn affaires van negotie 

179 den 31 dito Louis Kenel burger& koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Braband & Vrankrijk tot verrigting van zijn affaires van negotie 

180 Solvit den 16 Januarij 1747 ChristoffilZieglaer, koopman & inwoonder alhier, voornemens 
sijnde tot verrigting van sijn affaires van negotie een reijs te doen nat graefschap Lippe 
in Westphalen 

181 PD den 19 dito Pieter Ankerman als kleermakers knegt ontrent zeven jaren alhier hebbende 
gewerkt en nu voornemens was een reijs te doen na Manheij m 

182 den 1' Februarij Isaac Hope burger & koopman alhier geassist. met desselfs lijfknegt 
CarilFred. Witkoff, voornemens sijnde een reijs te doen na Engeland 

183 den 4 ditoJanKnepper burger alhier, schipper opt schip de Concordia met vier man 
& een jonge als passagiers aan boord vant schip de Koorn-Mole schipper Anne Pieters 
gedestineert na Caen & van daar verders te land off water na Morlais 

184 pgzB den 9' Februarij 1747 Jan de Vos burger alhier, schipper op het schip de Old Ann 
leggende te St. Malo met vier man & een jongen aan boord vant schip de Koorn Molen 
schipper Anne Pieters, gedestineert na Caen, & verders over land na St. Malo voors. 

185 PD den 9' dito David Jacobs & Rachel Abrams, wonende alhier zijnde van de J oodsche Na tie, 
voornemens sijnde een reijs te doen na Boheemen 

186 PD den 9 ditoJonars Usta, voornemens sijnde na Luijk te vertrekke 

187 den 14 dito Johannes Franciscus Coomans, burger & inwoonder alhier, voornemens sij nde 
een reijs te doen na Heirenthals & desselfs omtrek 

188 den 16 dito Jacobus Rijmers burger alhier, schipper op het schip de Ceazar leggende te 
Dieppe met drie man, na Dieppe voors. over zee ofte land 

189 den 22 Februarij 1747 Matthijs van Strate burger alhier, schipper opt schip de twee 
Gesusters met vier man na Duijnkerke 

190 den 10 Maart 1747 IsaacLiebman, burger te Amsterdam & voornemens zijnde te reijsen 
na Antwerpen 

191 ½ den 11 Maart 1747 MunFarrel, wonende alhier voornemens zijnde te reijsen door 
Vrankrijk na Switserland & te rug 

192 pgz9 den 14' Maert 1747 Dirkva.n der Meer burger & schipper alhier, met vijf man & een jonge 
als passagiers aan boord van t schip de twee Gebroeders gedestineert na Morlaix 

193 den 24 dito Daniel Petit ingeboren burger alhier benevens zijn huijsvr. Elizabeth Pieterson 
van Cork in IJerland herwaerts een reijs te doen 

194 den 1' April 1747 HendrikLangstraet ingeboren burger alhier, na Brabant & Vlaanderen 

195 den 10 April ThomasArnot, burger alhier, schipper op het schip gen. de Vrindschap, met 
vier man na Sluijs in Vlaanderen en van daar verder te water ofte land na Dieppe 

196 PD den 19 dito Willem va.nMouwrik &Jacobus Bodegrave als bakkers, na de geallieerde Armee 

197 PD den 19 dito Salomon Abrahams & zijn vrouw MagdalenaMarrns Levi, na de geallieerde 
Armee 

198 den 20 ditoJanStrang burger alhier, als passagier met het schip de Margareta & Maria, 
schipper Marcus Berg gedestineert naar Rouaan 

199 PD den 24 dito Johan Ulrig Netter, na Kern in Duijtsland 

200 PD den 26 dito Izaakisrael & Marcus Oppenheim zijnde van deJoodsche Natie, na Frankfort 
aMain 

201 pg30 den 27 April 1747 Nikolaes de Haan, burger alhier na Hamburg & Sileesien 

202 den 28 dito Johannes de Vroom, burger alhier na Brabant, Vlaanderen & t Cleefs Land 
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203 solvit den 28 dito Steven van Os, burger alhier, na Brabant, Vlaenderen & ' t Cleefs Land 

204 den 2 ' Meij Theodorus van Gulpen burger & inwoonder alhier, met de jonge Heer Guilliam 
Howard na London 

205 den 20 dito Gerard Obreen burger & koopman alhier na Bergen op Zoom & daar 
omstreeks 

206 den 26 dito Jan Wor burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

207 5 Junij PierreBrouard na Nantes voornemens sijnde te reijsen 

208 PD 12 dito Anselmus Puttemans, Francois van Resigem & Paulus Engelsz, na Brabant 

209 PD den 12 dito Marcus Levi, na de geallieerde Armee 

210 pg31 den 13' Junij 1747 Abraham van Rijckevorsel & Andries Crasser burgers alhier, voornemens 
zijnde een reijs te doen met den voerman Jacob van Heijningen na Breda, Bergen op 
Zoom & het geallieerde leger 

211 16 Junij Willem Koning, burger alhier nat geallieerde leger 

212 den 19 dito Marsan Sellaberrij &André Garet als passagiers op het schip de St. Michel 
Janimas Capt. Andries Martineo gedestineert na Bil boa 

213 gratis 26 dito]osephLeon & KarelRuspino inwoonders alhier, voornemens zijnde na de 
geallieerde Armee te vertrekke 

21 4 6 ' Ju lij Ignatius Looijmans,Jan vanRoijen & Pieter van Rooijen na Merrienwater int Cleefs 
Land 

215 gratis 17 dito]ohanAndreasvanRosenhan van Coppenhage alhier gearriveerr, na Frankfort aan 
de Main 

216 gratis 17 dito Frederik Kets, als kleermakersknegt alhier eenige tijd gewerkt hebbende & 
voornemens zijnde na Manheim te vertrekken 

217 ½ 18 dito Jacob Bijtou, burger van Middelburg, na Ostende 

218 PD 18 dito Johannes I<aoll, na Frankfort a Main 

219 PD 18 dito Geo1geChristoffelMiller, na Straetsburg 
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220 pg32 den 19 Julij 1747 Jacob Valkoskij, en Matthijs Koep na Dantzig 
PD 

221 PD den 19 ditoJohanJurrien Kreij·t, zedert eenige tijd alhier gewerkt hebbende als 
kleermakersknegt na Hanover te vertrekke 

222 26 dito John Cunningham burger & inwoonder alhier na Engeland & terug 

223 28 dito WilliamDavidson burger & koopman alhier met zijn huijsvr.JeanneAllan & 
Charles Allan haar broeder na Engeland 

224 gratis 28 dito Joseph Leon inwoonder alhier, na de geallieerde Armee met zijn cramerij 

225 PD 31 dito Jean Louis Lefran, na Duijtsland 

226 PD 31 dito Martin Hechtim, na Coblents 

227 solvit 31 dito Theodore Oveling burger & koopman alhier tot het verrigte van zijn affaires van 
negotie een reijs te doen buij tens lands geadsisteerd met een knegt ende perzonen die 
hij bij zig moge hebben 

228 gratis 1' Augustus CoenraedSwijkhoust, zijnde een gehore Zwitser, na Basel 

229 gratis den 1' dito Louis LeonardMogien, na Duijtsland 

230 pg33 den 4 Augustus 1747 LodewijkBerkholst, van Heijdelberg, na Antwerpen 

231 den 4 ditoJosephAron, koopman uit het Dethause na Antwerpen 

232 gratis den 7" dito Sewerin Frank, Grave Sparre, sedert 1 ½jaar sig alhier opgehoude hebbende, 
voornemens zijnde een reijs te doen na Bergen op Zoom ent geallieerde leger 

233 den 10 ditoJohnSteinson, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na Schotland tot het verrigte van zijn affaires van negotie 

234 gratis den 10 dito PierrePhilipeBonifaes, na Artois 

235 den 11 dito vrouweA:E: v.d.Heij"den huijsvrouw van dHr.AJ: van Vlissegem griffier te 
Hulst met twee kinderen en een meijd na Middelburg in Zeeland 

236 PD den 14 dito Jean Francois Delquete & zijn vrouw Marianne Gimet, na Keulen 

237 PD den 14 dito Miche/Ratitson, zijnde van Moscouw na Brussel 

238 gratis 14 dito Matthijs Bross, van Hamburg alhier gearriveert met een schip, en nu wederom na 
Hamburg soude vertrekke 

239 PD den 26' Augustus 1747 Jean Barau, Pierre la Lande & Antoine Gereslain, na Mastrigt omme 
zig te engageeren in de vrije Compagnie van Wal dek 

240 pg34 den 1' September Jacobus de Molenaar, van Brugge, zijnde alhier eenigen tijd geweest tot 
het verrigte van zijn affaires van negotie, voornemens zijnde nu weder na Brugge te 
vertrekke 

241 gratis den 1' dito Jan ChristiaenHarst, zedert vier jaren alhier gewerkt hebbende, voornemens 
zijnde na Duijtsland te vertrekke 

242 gratis den 1 dito ChristiaenDeeterontrent een jaar alhier gewerkt hebbende en nu voornemens 
zijnde na Frankfort en na Duijtsland te vertrekke 

243 gratis den 6 dito Henricus Kraeijvanger burger & inwoonder alhier, na Bergen op Zoom, als 
volontair 

244 gratis 7 dito Jan Prins, geboren burger van Amsterdam als cadet onder het regiment van 
d'HeerThierry na Bergen op Zoom voornemens sijnde te vertrekke 

245 gratis 7 ditoAnto1z-ij Bourgonje, inwoonder van Haerlem voornemens sijnde na Bergen op 
Zoom te vertrekken 

246 gratis 8 dito Johannes Schauerman geadmitt. oculist binnen deze stad residerende te Mechelen, 
voornemens zijnde, weder na Mechelen voors. te vertrekken 

247 pg35 den 8' September 1747 Jacob Faber, burger & koopman alhier voornemens zijnde tot het 
verrigte van zijn affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland en Vrankrijk 

248 den 14 dito Gerbrand Cudde, ingebore burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na Frankfort a Main 
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249 gratis den 29 dito Isac Goudsmit & Salomon Jacob zijnde van de Joodse Natie binnen deze stad, 
voornemens zijnde na de geallieerde Armee te vertrekken 

250 gratis den 13' OctoberJoseph Visser, uit Nederlands India alhier gerepatrieert, voornemens 
sijnde van hier na Heli es jour in Merrinland 

251 gratis den 14 dito Pieter de Kuijper, uit Nederlands India gerepatrieert voor de Kamer 
Amsterdam, voornemens sijnde na Mechelen te vertrekken 

252 gratis den 14 dito Roe/off Everse, voornemens sijnde na Noorwege te vertrekke 

253 solvit den 19' dito Samuel Gates, voornemens sijnde van hier na Falmouth in Engeland te 
vertrekken 

254 gratis den 19 dito Bartel Seeleke, na Bergen in Noorwegen met het schip de vrouw Elizabet 
schipper Abraham de Lange als passagier 

255 pg36 den 2' November 1747 Moses Lutman, Sanderisak &Jacobisrael, wonende te Amsterdam, 
PD voornemens sijnde na de geallieerde Armee te vertrekke 

256 ½ den 2 dito Pietemella van Tournau h uij svr. van A mout J anses, wonende te Brugge, sedert 
eenige dagen alhier gearriveert omme hare affaires van negotie te verrigte en nu 
voornemens sijnde weder na Brugge te vertrekken 

257 gratis den 9 ditoJean laSalle, voornemens sijnde na Steenberge te vertrekke 

258 PD den 23 dito Israe/Singeweer, zijnde van de Joodse Natie na Frankfort a Main 

259 Solvit den 31' J anuarij 1748 Johan Daniel Springman, inwoonder alhier, te kennen gevende dat 
hij voornemens was een reijs te doen na Duij tsland tot het verrigte van affaires van 
negotie 

260 den 10' Februarij Jean Louis Hanet burger & inwoonder alhier te kennen gevende dat hij 
voornemens was een reijs te doen tot het verrigte van sijn negotie na Den Bosch, Breda, 
Nimmegen & andere plaetse gehorende onder het ressort van de Generaliteijd 

261 den 13' Febuarij Mozes Jonas & Samuel Polak beijde burgers & inwoonders alhier, te 
kennen gevende dat zij voornemens waren een reijs te doen na Breda 

262 pg37 den 5' April 1748 JeanRabie Burges & Paul Sancenacq beijde inwoonders alhier, 
voornemens zijnde met hare coopmanschappen benevens hare bediende na de 
geallieerde Armee te vertrekke 

263 den 9 April Marcus Bergh burger alhier, voornemens sijnde benevens zijn vrouw 
Elisabeth Lubert een reijs te doen na Stokholm 

264 den 11 dito Hendrik van Groeneveld & Pieter Koning beijde burgers alhier, voornemens 
zijnde een reijs te doen na Breda & omleggende plaatse 

265 Solvit den 18 dito Adrianus Vos inwoonder alhier, zijnde een gist verkoper, voornemens zijnde 
ten den eijnde van zijn voers. negotie een reijs te doen na Venlo & Roermond 

266 den 18' Meij Abraham van Rijckevorsel &Andries Crasser, burgers & kooplieden alhier met 
hare voerman Jacob van Heijningen, voornemens zijnde een reijs te doen naer Bergen 
op Zoom, Antwerpen, Brussel, Luijk, Aken, Maestricht, s'Bosch, Breda & geallieerde 
Armee 

267 PD den 20 dito Leendert Versnel, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Gangel boven s'Bosch 

268 pg38 den 30° Meij 1748 dHr. Mr. Elias van der Hoeve oud burger m., Raed in de Vroedschap 
Dono deser stad, Ruard van den Landen van Putten, Bailliuw en Dijkgraeff van Schieland, met 

& bevens de Hr. Mr.JeanBichon, Heere van IJsselmonde mede Raed in de Vroedschap 
dezer Stad, en zijn Weled. zoon dHr.JanAdriaan van der Hoeven, een reijs te ondernemen 
na de geallieerde Armee, Breda en omleggende plaetsen 

269 den 1' Junij Laurens Verdq·k, Christiaen Drom,Jan Elbwg, Corstiaen van der Sande, ... 
Verboom,Adriaen de Munnik & Teunis van der Ven, voornemens zijnde een reijs te doen, 
na Breda, Bergen op den Soom, & omleggende plaetsen en na de geallieerde Armee 
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270 den 4 ditoArnoutvanAken Coenraedtz & Maria van Meurs egtel., burgers & inwoonders 
alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Creijveld, Aken & daar omstreeks 
leggende plaetsen 

271 Dono den 12 dito de Heeren Me.Jacob van der Mandere d'Ouwerkerk, regerend burgermr. der 
stad Vlissingen & Mr. Willem Wendelius van Berkel, secretaris dezer stad, met twee 
domestiquen voornemens zijnde een reijse te doen na s'Hertogenbosch, Breda & 
omleggende plaetsen 

272 den 18 dito Adriaan Ozij, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
naar Bergen op den Zoom 

273 den 24 dito Nikolaes van Putten burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs 
te doen na Hamburg, Bremen, Osnabrug & Han over tot verrigting van affaires van 
negotie 

274 pg39 den 17" Julij 1748 PieterdeRuijter, burger en koopman alhier, voornemens zijnde een 
reijs te doen na Brabant 

275 Solvit den 30 Julij 1748 Lambertus Kooken, inwoonder alhier te kenne gevende dat hij 
voornemens was van hier na Maastrigt een reijs te doen tot het verrigte van zijn affaires 
van negotie 

276 2 Augustus 1748 mejuffrouw Anna Marie Le Mercier en desselfs knegt Pierre Bilottie 
te kennen gevende dat sij voornemens sijn om na haer woonplaets te Dieppe in 
Normandie te vertrekken 

277 den 9' AugustusJoan Terswaek, burger alhier, voornemens zijnde van hier over Breda 
na Bergen op den Zoom en verders na Hulst door Vlaenderen, een reijs te doen tot het 
verrigte van zijn affaires van negotie 

278 PD 10 dito Johan van Poolen, luitenant van de Husaren voornemens zijnde te reijsen na de 
Armee der Husaren in Duijtsland 

279 PD den 23 dito Johan Christiaan Wink, burger alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Hamburgh 

280 den 9 September Arij van Dijk burger alhier als passagier met het schip de Metta Maria 
galeij gedestineert na Marseille te vertrekke 

281 pg40 den 13' September Jan Coenraed Co nes, uit Nederlands India gerepatrieert met het schip 
gratis De Voorsigtigheijd voer deze Kamer, voornemens zijnde na Hamburg te vertrekke 

282 den 21 dito Francois Wallez, onlangs uit Nederlands India gerepatrieert zijnde & 

voornemens om van hier na Artois in Vrankrijk te vertrekke 

283 PD den 9' OctoberJan Weij, met het schip van capitein Visser de Jonge, als corporael gedient 
hebbende en voornemens sijnde na Nassau-Dillenburg te vertrekke 

284 ½solvit 25' OctoberJohanDanielSprinkman wonende alhier voornemens sijnde om na 
Duijtsland te gaen, en wederom 

285 PD dito Johan Nicolaas Claus, als commandeur der soldaaten het land gedient hebbende 
voornemens sijnde na Crawenbaek aen de Moesel 

286 ½solvit den 5' November Ruben Levi, koopman alhier, voornemens zijnde na Antwerpen een 
reijs te doen 

287 PD den 17' J a nu a rij 1749 Michiel Sjerp. T-Tannes Zomhel e n Nicolnns Hoopt. na d e Palts, te 
retourneren 

288 pg41 den 17" Januarij 1749 Andries Roodi, na Whirtenberg 
PD 

289 PD den 20' dito Jan Herbert en Martin Greeff na Manheim te vertrekke 

290 PD den 20' dito GudhartArmbriesterenJanBekker, na Mentz te vertrekke 

291 PD den 20 dito Nikolaes Swagemer .. en PhilipFischborn, na Frankfort aan Main 

292 PD den 20 dito Michiel/ Wie/and en TheobaldBeijerenPieter Haaij, na Man heim 

293 PD den 20 dito Johannes Heemtjes, na Frankfort a Main te vertrekke 
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294 PD den 20 dito CoenraedFink, na Steetful int Hessese te vertrekke 

295 PD den 20 ditoAntonij Snijder,Antonij Seemer, na de Paltz bij Creijrznach te vertrekke 

296 PD 21 dito Albregt Hillegas en Pieter van Kenne na Manheim 

297 PD 24MichielStrumpf na Heil bron 

298 PD den 27 FebruarijJohannes Imhojf na Frauwfeld 

299 PD den 27 dito Hannes Lantes, na Over am Alsheum 

300 PD den 27 dito Johannes Bergher, na Twee bruggen 

301 pg42 den 28 Februarij 1749Jurriaen Torst, van Pensilvanien alhier gearriveert, voornemens 
PD sijnde na Tweebruggen te vertrekken 

302 PD den 28 dito Nikolaes Hantwerk, van uts., na Stufuld int Graafschap Hessen 

303 PD den 28 ditoJurriaenPetsel, van uts., na Adelsheim bij Heil bron 

304 PD den 28 ditoReinhartTaup, van uts., na Creijrsnach in de Paltz te vertrekke 

305 gratis den 18 Maert Pierre Coulan, voornemens zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

306 PD den 18 dito Johan Adam Steinbrinner, van Pensilvanien alhier gearriveert, na de Paltz 

307 solvit den 23 Meij Francois Blonde/, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

308 PD den 8° Augustus 1749 Christina Wal, burgeres alhier, na Frankfort an Main 

309 den 9 dito Antonij de Vogel, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen na 
Marseille als passagier met schipper Laurens Bosselaer 

310 pg43 den 13' Augustus 1749 Christoffel Philip Fleijsman,Jwge Kalf, Hendrik Karel, & Christoffel 
PD Schol, na Neurenberg 

311 den 13 dito Jacob Cramer junior, burger alhier als passagier aan boord vant schip de 
Theresia Galeij schipper Andries Zeegaert gedestineert na Citte & verders te land door 
Vrankrijk 

312 PD den 14 dito Jan Coenraad Cones, van hier over Bremen na Hamburgh 

313 gratis den 30 dito Everhard Vos & Pieter Thomas, na Parijs 

314 gratis den 30 dito Jacob Philips, Christoffel Wilder &JanShaester, na Parijs 

315 gra tis den 30 dito HendrikMijnders & GerritHendrikiken, na Parijs 

316 solvit den 18' September Fredrik ten Holt, inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland & Vrankrijk 

317 den 1' November Hermanus Borst, burger & inwoonder alhier voornemens sijnde 
tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen na Brabant, Vlaanderen & 

circumjacentien van dien 

318 pg44 den 19 J anuarij 1750 Jean Baptiste du Vigneau, voornemens zij nde na Parijs te vertrekke 

½ omme zijn functie als chirurgijn te exerceeren en binne twee jaren weder alhier te 
retourneeren 

319 ½solvi t den 19 dito PeterGoodbrand &Ja.mes Murray, voornemens zijnde als passagiers aen boord 
vant schip de Marcus Galeij capt. Frans Springer gedestineert na Cadix te vertrekke 

320 PD den 16' FebruarijJoha.nnes Franciscusvan't Woud, burger alhier, voornemens zijnde een 
reijs ce doen na vrankrijk 

321 èeR 18 elite A11drie;;Zeeg11erd, iRweeRèer legt alhier alliier tsehii;i èe Theresia Ra èeR 
Galeij grnet SRtr. 86 last Mièèel. 3ee 
(ma1ge) moest een gesondbr. hebben 

322 PD den 25 dito Dirk Woltermeijer &Johannes Parne, voornemens zijnde na Duijtsland te 
vertrekke 

323 PD den 25 ditoJanJurrienKoch, voornemens sijnde na Darmstad te vertrekke 

324 ½ den 26 dito Johannes Schoonhuijsen, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 
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325 pg45 
PD 

326 PD 

327 PD 

328 PD 

329 PD 

330 PD 

331 sol vit 

22 

den 11' April 1750 Nicolaas Schoenmaker, na t'hertogdom Tweebrugge 

den 11 dito PhilipSteijn, nat' Darmstadse te vertrekke 

den 11 dito]ohnRinkhert, na Worms te vertrekke 

den 11 dito Lodew(jkRispel, na Pagrach, te vertrekke 

den 11 dito Valetijn Vonquemende, na Alsaij int Kurpalsische te vertrekke 

den HendrikRietmeijer, Miechie/Fiegthorn & Robbert Houk, na de Paltz &te te vertrekke 

den 25 dito]oostvanRonsel, burger alhier, te kenne gegeve hebbende dat hij eenige 
paarden in Vriesland hadde gekogt, voornemens was dezelve herwaarts over te 
brengen 

Concept paspoort ten behoevevan]oostvan Ronsele om een partij paarden 
van Friesland naar Rotterdam te brengen, 1750 (zie inschrijving nummer 331, 

Gemeentearchief Rotterdam, Handschriftenverzameling, inv.nr. 4442) 
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332 5 Meij Care/ Fredrik Witkopf en]ustus LodewijkSchlemm voornemens zijnde een reijs te 
doen na Frankfurt & te rugh 

333 PD den 19 dito Andries Veltman, voornemens sin de na Parijs te vertrekke 

334 pg46 den 5' Jun ij 1750 Theodore Oveling, burger en koopman alhier te kennen gevende dat 
hij tot verrigting van zijn affaires van negotie gewoon is buijtens lands te reijsen 
geadsisteert met zijn knegt & bij hebbende perzoonen 

335 solvit 29 dito Arno/dus de Veth & Gerard van der Pot, burgers & inwoonders alhier, voornemens 
sijnde tot verrigting van affaires van negotie een reijs te doen na Dusseldorp 

336 PD den 4' Augustus Adrianus Meulenaar,Jacobus van Goors &Jacobus Beijouw, voornemens 
sijnde van hier na Vrankrijk te vertrekke 

337 PD den 13 dito Abraham Levi, zijnde van de Joodse Natie binnen deze stad, voornemens 
sijnde na Duijtsland een reijs te doen 

338 den 22 dito Willem van der Pot & Hugo deRuijter burgers & kooplieden alhier, te kennen 
gevende voornemens te zijn een reijs te doen na Keulen & Dusseldorp geadsist. met een 
knegt 

339 solvit den 6 September Marinus Schouten, burger alhier, voornemens sijnde van hier na 
Vrankrijk te doen, versoekende & geconsenteert 

340 pg47 den 21 November 1750Jurriae11Longenus, inwoonder alhier te kennen gevende 
solvit voornemens te zijn een reijs te doen over Wezel na Den Ham tot het verrigte van zijn 

affaires van negotie 

341 den 3' Februarij 1751 Louis Ernst Haeke comptoir bediende van John te kennen gevende 
voornemens te zijn een reijs te doen naar Berlijn en van daar te rug tot het verrigten 
van affaires van negotie 

342 solvit den 27 Maert Pierre Tier, inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Grenoble in't Dauphiné 

343 gratis den 29 April De Heer Mr. Otto GroeninxvanZoelen Heere van Ridderkerk onse mede 
Broeder en Rade en oud Burgemr. deser stad met zijn wel Ed. huijsvrouw vrouwe Maria 
AdrianaNoortheij, gevolg & geatsisteerd van twee domestiquen voornemens zijnde en 
reijs te doen na Aken 

344 den 25 Meij]aques Ba/guerre burger & koopman alhier voornemens sijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

345 sol vit den - Junij Theodorus Bos en]anAelmes junior, na Brabant, Vlaanderen, Luijk etc 

346 pg48 den 9 September 1751 Nikolaas de Koning, burger alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Frankforth, Manheijm & Heidelberg 

347 den 18 dito Lodewijk Wurtze inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Dreise in Saxen 

348 PD den 19 dito Jacob Imhof, voornemens sijnde van hier na Switserland te vertrekke 

349 PD den 19 dito Pierre Se/lier, voernemens sijnde na Switserland te vertrekke 

350 solvit den 30' October]ohannes Costenbade, inwoonder alhier te kenne gevende dat hij tot 
het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen na Metsingen int hertogdom 
Whurtenberg 

351 den s Novembe r N iholaas E m st & D an ie/Brandiji<er inwoonders alhier, bedienden 
van Daniel Havart koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Saxen & 
tWurthenbergse tot het verrigte van affaires van negotie 

352 den 6 dito Hendrik Jansen & Martin Nouman inwoonders alhier & bedienden van d'Heer 
Danie/Havart koopman alhier voornemens sijnde een reijs te doen na Duijtsland 

353 den 8 Xber 1751Joha11 Hendrik Muller, inwoon der alhier voornemens sijnde na 
Duijtsland te vertrekke 

354 pg49 den 20 Januarij 1752 CoenraadStenger, na Whittensteijn, in Duijtsland 

355 den 20 dito Philip Hew!js, na Whirtenberg, in Duij tsland 
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356 solvit den 20 dito Fredrik Walser, na Swaben in Duijtsland 

357 PD den 20 dito Simon Semer, na Mains, in Duij tsland 

358 PD den 22 dito Darius Rueff na Heijdelberg in de Palts 

359 PD dito AbrahamKorz na Straatsburg in Vrankrijk 

360 PD dito Johannes Rup na Straatsburg in Vrankrijk 

361 PD dito Johannes Sebeli na Surich in Zwitzerlant 

362 den 12 Februarij Ulrich Egler & Heinrich Hamisch beide na het Canton Bern in 
Zwitserland 

363 den 12 dito GeorgChristophMuler &Johannes Gilberth na Keurpaltz 

364 den 12 dito Frans Jacob Kuhl, na Twee bruggen 

365 den 12 dito Peter Hermann & Philip Stephen, na het Hanoutsche 

366 den 12 dito KoenraedKeh/er, nat Graafschap IJ sen bag 

367 den 12 dito Simon Spingler, na het Can ton van Shafhousen 

368 pg50 den 12 Februarij 1752 Pieter Fredrik Cregut, na Frankfort 

369 den 12 dito Johan Adam German, nat Graefschap Erbach 

370 den 3' Maert David de Koning burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duij tsland tot het verrigte van negotie 

371 den 3 dito Theodorus MauritiusAufmorch, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duijtsland 

372 den 11 dito Nikolaes de Koning, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Manheij m, Hei del berg & Frankfort tot het verrigte van negotie 

373 den 17 dito Jacob Hartig burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na Duijtsland 
tot het verrigte van negotie 

374 den 10 April Willem Chaudoir, burger alhier, voornemens zijnde tot het verrigte van 
affaires van negotie een reijs te doen na Luijk, Loetrevenge en omleggende plaatsen 

375 den 20 ditoJoostvanRonsel met paarden van Vriesland herwaerrs 

376 pgs1 den 21 April 1752Johannes Weidman inwoonder alhier voornemens zijnde in dienst van 
½ John Dun/op & Co. koopluijden alhier een reijs te doen na Duijtsland 

377 ½ den 21 dito Johan MelchiorBruder, voornemens zijnde omme in dienst als boven na 
Duij tsland te reijze 

378 sol vit den 28 dito de Hr. Arnout Leers junior geatsisteerd met een lij fknegt voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland 

379 den 1' MeijJeanDanielPompeijra burger alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 

380 solvit den 2' dito Daniel Hartig &Jacob Juda inwoonders alhier, voornemens zijnde om voor 
Dunlop & Kenedij een reijs te doen na Duijtsland 

381 PD den 10 JunijJohanHendrik Wilke & Christiaen Mons na de Keurpaltz 

382 PD den 8' Augustus Jonas I<eephart, voornemens zijnde na Heil bron te vertrekke 

383 den 2' September Jacobus van den Ende burger alhier, voornemens zijnde als passagier 
met het schip de Elizabeth Galeij schipper Maerte Vink gedestineerd na Cadix 

384 pg52 den 8' September 1752 Moses Co hen & zijn zoon Isaak Co hen van Engeland alhier 
solvit gearriveert voornemens zijnde na Duijtsland te verrrekke 

385 PD den 16 NovemberJanBooij, inwoonder alhier, na Luene int Brandenburgse 

386 PD den 16 ditoJochemAbraham & zijn zoontje Abraham zijnde van de Joodse Natie binnen 
dese stad na Sa!tsburg 

387 PD den 30 December Emst Visser inwoonder alhier na Duijtsland 

388 solvit den 22' J anuarij 1753 Marten Nauman inwoonder alhier, voor dhr. Danfrl Havart een reijs 
te doen na Duij tsland 
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389 den 13 Maert 1753JosephMichell met zijn mr. knegtJosephNoir, inwoonders alhier 
voornemens zijnde een reijs te doen na Brabant & Pruijssen 

390 den 19 ditoJohanAndreas Hoek voor Danie/Havart koopman alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duij tsland 

391 solvit den 21 dito LodewijkHake, inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte van 
affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland 

392 pg53 den 18' Meij 1753 De heer]ohanAdriaen Vingerhoetzoon van d'Heer Mr. Herman Vinger/wet 
gratis Raet in de Vroedschap en burgemeester alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 

Nantes en omleggende plaetsen in Vrankrijk 

393 ½ 23 dito Kare/Anthonius Storm na Frankfort am Main 

394 ½ 23 dito MaertenStorm na Constans aan den Bode Zee 

395 ½ 26 dito Lodewijk Couster burger & inwoonder alhier voornemens zijnde na de provincie 
van Poi tou in Vrankrijk een reijs te doen 

396 26 dito AlexanderJacobs zijnde van de Joodse Natie & inboorling dezer stad voornemens 
zijnde tot het verrigte van zijn affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland, 
Vrankrijk & Italien 

397 gratis den 6 Junij de HeerenPietervanSwij'ndrechtoud commissaris vant Zeerecht & dhr. Mr. 
WillemMontauban advocaet voor de resp.Hove van Justitie in S'hage, voornemens 
zijnde na Hake, Spaa ende circumjacentie van dien, een reijs te doen 

398 solvit den 9 Junij Johannes Beurs, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een re ijs te 
doen naer Straatsburg en hooger op 

399 pg54 den 30 Jun ij 1753 de heer Johan Vers tolk schepen deser stad met zijn dogter geadsisteert 
gratis met eenen lijfknegt, na Aaken, Spaa en andere omleggende plaatsen, een reijs gaan 

doen 

400 gratis 5eJulij de heer Mr. Hendrik Gevers, Heere van Piershil, Raed inde vroedschap & 

burgemeester deser stad met & benevens zijn wel. Ed. huijsvrouw vwe. Catharina 
Noortheij & mejuffr. Anna Maria.Snellen & Fransosia Snellen, met desselfs domestiquen na 
Brabant 

401 4' AugustusJanDanielFerhman burger alhier als passagier aan boord vant schip deJuff. 
Elisabeth Anthonia Cape.Jan de Cromme gedestin. na de Middel. Zee. 

402 solvit 16 October PierreBerant, burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
naNormandie 

403 solvit 29 J anuarij 1754 Abraham Pikhart burger & koopman alhier, na Duij tsland & 
tvorstendom Swartzenburg 

404 solvit 13 Februarij Cas pa.rus Leriget, inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Vrankrijk 

405 pgss den 6' Jun ij 1754 Wij Burgemeesteren & Regeerders der stad Rotterdam verklaren bij 
desen allen ende eenen iegelijken dien het zoude moge aan gaen, dat ons van wegen 
Herman Wijngaerden burger alhier te kenne is gegeve dat hij in het schip gen .... schipper 
... van hier gedestineert na ... soude laeden een baal tapijten gemerkt TB No1. En 
welke baal hij verklaarde dat lange in Holland is geweest & alhier opgepakt, en op dat 
gem. baal uit vreeze van eenige besmettelijke ziekte niet zoude werde opgehouden 
aan eenigc plaerse die her zelve zoude moeten passeere ofte plaatse alwaer het selve 
is gedestineert, zoo hebben wij aen denzelve deze brieve van gezontheid verleent, 
verklaerende bij dezelve dat hier door Gods goedheid een goede gesteltenisse des 
luchts is en dat er nog pest nog eenige andere besmettelijke ziekte heerscht. 
In kennisse der waerheid hebben wij etc. 

406 19 Julij1754IsaacHubert, EngelLimburgh &Jan van Spijk benevens de twee laatste 
huijsvrouwen voornemens zijnde een reijs te doen na Luijk, Aken, Keulen & die 
quartieren 

407 solvit 27 ditoJa.nMartveld,junior burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na 't Cleefse, Brandenburgse, Keulse, Paltsese & Munsterse 
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408 pg56 den 15' Augustus 1754Pieter Rocquette burger & inwoonder alhier voornemens zijnde 
een Reijs te doen na Vrankrijk 

409 solvit den 18 november Karel Carstoldi & Sebastian Cruvilli voornemens zijnde een reijs te doen 
na Switserland 

410 solvit den uJanuarij 1755 Antonij Michel burger & inwoonder alhier voornemens zijnde tot 
het verrigte zijner affaires van negotie een reijs te doen na Dalmatien & Albanien, voor 
twee of drie jaren 

411 solvit den 22 Apri1Jean Foignet burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

412 den 1' Meij Francisco Spani & Arman Michiels voornemens zijnde te vertrekke nae 
Venetien 

413 den 5 ditoJohanAnselm van derHaer burger & koopman alhier, voornemens zijnde een 
re ijs te doen na Vrankrijk 

414 den 5 dito Olivier Hope, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde uts. 

415 pgs1 den 5 Meij 1755 de heer Arnout Leers junior geadsisteert met zijn lijfknegt, voornemens 
zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

416 den 15 dito HelmigKetel junior burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde met zijn 
patroonJohanAnselm van der Haer een reijs te doen na Vrankrijk tot het verrigte van 
affaires van negotie 

417 den 22 dito Dirk Maas, burger alhier, voornemens sijnde een reijs te doen het geheele 
Cleefse land door tot t verrigte van zijn affaires van negotie 

418 den 28 dito Jan Hendrik Ter Windmolen burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen doort Cleefse, Pruijssissche, Brandenburgse & circumjacentien van 
dien 

419 ½ den 17 Junij CoenraedSmith met het Oostind. schip gen. Rotterdam gerepatrieert, 
voornemens zijnde te vertrekken na Stepholde boven Frankfort 

420 ½ den 18 dito Johan Leopold Werts, uij t Indien alhier gearriveert na Duijts Loteringe 

421 ½ den 18 dito Frans Backer, uijt Indien alhier gearriveert na uts. 

422 ½ den 18 dito MichielSlaek, uijtindien, na Ween 

423 pgss den 21' Junij 1755 Cornelis deRuijter, voornemens zijnde een reijs te doen na Duijtsland 
sol vit 

424 den 5' Augustus CoenraedJan van deSande burger & koopman alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland, Vrankrijk, & Engeland tot het verrigte van affaires van 
negotie 

425 den 19 dito WilliamStewart, burger alhier, voornemens zijnde door Duijtsland een reijs 
te doen na Venetien & Italien 

426 solvit den 27 dito William Manson, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland 

427 den 2' December Kare/Bistoli inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Italien 

428 solvit 13Januarij 1756 William Woodbine, voornemens zijnde een reijs te doen na Engeland 

429 12 Februarij PierreBerardburger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Vrankrijk 

430 gratis 13 MaartHendrikAsmus, inwoonder alhier, voornemens zijnde om als passagier zig na 
London te begeeven 

431 pgs9 den 2' April 1756 John Steinson, burger & koopman alhier om verrigting van affaires aan 
boord vant schip de Elisabeth, gedestineert na Gibraltar een reijs te doen & verders in 
Spagne 

432 ½ den 8 ditoJeanDas, inwoonder alhier voornemens zijnde om zijn studie in de chirurgie 
voor te setten na Vrankrijk 
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433 solvit den 16 dito GeorgeElgin burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Berwick op de Twijt in Groot Brittanni 

434 den 17 Meij Pieter Baelde Rudoijzoon, voornemens zijnde door Vrankrijk na Marseille een 
reijs te doen 

435 den 26 dito Richard Pi/lans & zijn vrouw Lidea Woodbine & Helena]aijhuijsvr. van van 
William Woodbine voornemens zijnde een re ijs te doen na Engelandt 

436 den 28 dito Charles Ama/rij, koopman & burger alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland tot het verrigte van affaires van negotie 

437 den 18' Junij Jacobus Elizeus de Vogel burger alhier voornemens zijnde een re ijs te doen na 
Smirna 

438 pg6o den 22Junij 1756 Susan11aSnape huijsvr. van RobbertHamond burgeresse alhier met haar 
twee dogters Johanna & Bregitta Hamond, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Engeland 

439 den 23 dito Johannes BaptistaKlophausen, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Braband, Vlaanderen, Luijkerland, Duijtsland & aangrensende plaetsen tot het 
verrigte van negotie 

440 den 12 Julij Jacob Arm an, burger alhier na Rouaen 

441 den 17 dito]osephBorderie burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

442 solvit dito Jan Heemskerk junior tot het verrigte van affaires van negotie een reijs te doen door 
Duij rsland, Switserland, Italien na Aleppo 

443 11' Augustus Ludovicus Steenacker, voornemens zijnde een reijs te doen nat Kleefse, 
Markse & Brandenburgse landen 

444 den 7' September Daniel Smith burger alhier met vijff man als matroose over Sluijs & 
Vlaanderen na Calais te vertrekke om aldaar aan boord re gaan van het schip nu gen. de 
Bathelier om het selve herwaerts over te brengen 

445 pg61 den 7' September 1756 Douwe Mout als eijgenaer van de Rhenoceros waar mede hij 
geduurende de kermis alhier zijn verblijffheeft gehouden om dezelve te laten zien en 
nu voornemens was met den zelve van hier na Engeland te vertrekke 

446 solvit den 23 October Henrij duBois, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een reijs 
re doen na Bra band 

447 ½ den 9 November Francois Louis, van Engeland alhier gearriveert om door Vrankrijk na 
Geneve te vertrekke 

448 den 1' December DanielSnûth burger alhier schipper opt schip de Edward & Mary 
althans leggende te Dieppe om met vijf man het gemelde schip van daar af te haelen en 
als passagiers aan boord te gaan vant schip de Margareta & Maria schipper SipkeRitsema 
gedestineert van St. Vallerij & van daar over land na Dieppe 

449 den 7 Januarij 1757 Justus LudowigSchlemm koopman alhier, geassisr. met zijn knegr, 
Johan Ernst Langenbach, voornemens zijnde een re ijs re doen, na Luxemburg & 
verdere Brabantse quarrieren 

450 den 20 dito William Woodbine met zijn vrouw Ellen Woodbine voornemens zijnde een reijs 
te doen na Engeland 

451 pg62 den 27 J anuarij 1757 Daniel Smith burger alhier schipper opt schip De Louis althans 
solvittot leggende teDieppe om met vijf man &een jonge het gen. schip van daar af te halen & 
hiertoe als passagiers aan boord re gaan vant schip de Prop heer Eli zee schipper Meijndertvan der 

Es gedesrineert na Dieppe 

452 den 15 Februarij Leendert Valkenburgh, schipper opt schip de Uniry althans leggende re 
Duijnkerke met drie man om her selve van daar af re hale & herwaerrs over re brengen 

453 den 3 Maart Jacobus Sine/aar burger alhier schipper opt schip deJuffr. Elizabeth 
leggende te Cherboerg, omme met vier man aan boord vant schip De Vlugt van Egipten 
te gaan na Dieppe & Grandville 
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454 den 8 dito Daniel Smith burger alhier schipper opt schip de John leggende althans te 
Dieppe over Duijnkerke & Calais na Dieppe over land te reijse 

455 den 8 ditoAbrahamHillegers burger & schipper opt schip De Egelinton althans 
leggende te Dieppe met 14 man aan boord vant schip deJongeJan schipper Jos Morgen 
gedestineert na Dieppe 

456 den 10 dito Wouter de Kemp en Jacob Hartig burgers & koop!. alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Duijtsland 

457 den 15 dito Bastiaan Redelijkheid, Cornelis Redelijkheid & Heijndrik de Vries, burgers alhier 
voornemens zijnde een reijs te doen na Oldenburg onder Denemarken 

458 pg63 den 15 Maart 1757 Pieter Brant & Cornelis Versluijs, wonende onder de jurisdictie deeser 
stad, voornemens zijnde een reijs te doen na Oldenburg en Denemarken 

459 den 18 ditoJanSantvoort, koopman alhier voor vier man om op zijn schip leggende te 
Brugge in hunne qualiteijten door den waterschout Corn. van Andel alhier gemonstert, 
over land te reijzen na Brugge voors. 

460 den 23 dito KarelElinkhui_jsen, burger alhier om zijn affaires een reijs te doen na 
Frankfort & andere plaetsen in Duijtsland 

461 den 24 dito Jan Groen, burger alhier, als passagier aan boord van het schip de Hans 
Johannes gedestineert na Havre de Grace & van daar verder over land zoude kunne 
reijzen 

462 den 1' April 1757 HenrikSperling inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Engelandt tot 't verrigte van affaires van negotie 

463 den 2 dito Laurens Constant burger alhier, voornemens zijnde tot het verrigte van zijn 
affaires een reijs te doen na Luijk 

464 8 ditoJosephJacobs burger & inwoonder alhier zijnde van de Joodse Natie, om affaires 
van negotie een reijs te doen na Vrankrijk 

465 12 dito Hendrik Selderhofburger en inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs te 
doen naer Duij tsland t 

466 pg64 den 12 April 1757 Jan Ruhard burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen, tot het verrigte van negotie na Frankfort a Main 

467 14 dito WillemStrijthoutillweeHàer alhier voorneemens zijnde een reijs te doen, tot het 
verrigte van affaires na Munsterland 

468 den 18 dito Henry Holding, burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland om zijn affaires van negotie 

469 den 19 dito Willem Dionis Bourbonnois burger & inwoonder alhier, om affaires van 
negotie een reijs te doen na Vrankrijk, en ten dien eijnde als passagier aan boord te 
gaan vant schip deJuffr. Maria schipper Adriaan Verveen gedestineert na Rouaan 

470 den 20 dito Jan Cornelis Kramer, burger & inwoonder alhier, voornemens zijnde een 
reijs te doen na Duijtsland tot het verrigte van affaires van negotie 

471 den 21 dito John Darragh burger & koopman alhier voornemens zijnde tot t verrigte van 
affaires een reijs te doen na Hamburg geadsisteert met zijn lijfknegt 

472 den 23 dito PierreBrennetuit, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vran.lcrijlc 

473 pg65 den 27 April 1757 Jan Joseph Niel & Juffr. Marie Catharine Sophie Gaillard desselfs 
huijsvrouw burger & koopman alhier voornemens zijnde een reijs te doen na Vrankrijk 

474 solvit den 27 dito Sij"brand Giels, voornemens zijnde een reijs te doen over land na Dieppe 

475 den 9' Meij Walter Jones burger & koopman alhier na Cleefsland 

476 den 9 ditoJoan Terswaik burger & koopman alhier na Brabant en Vlaanderen 

477 dito Hendrik Scheffer, nat Cleefs & omleggende plaetsen 

478 den 14 dito Johan Fredrik Otterstetter koopman & inwoonder alhier, voornemens zijnde 
een reijs te doen na Nieuwstad aan te Haar 
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479 18 dito Ann vander Esch vrouw van Jasper Atkinson,AnnAtkinson & Mar/j vanderEsch 
voorneemens een reijs na London te doen 

480 31 dito Jacob Bacharach koopman & inwoonder alhier voornemens zijnde tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs te doen na Duijtsland 

481 pg66 den 1' Junij 1757 Johanna de Wit, huijsvr. van Jan vanHeemstee met haar dogter Maria van 
Heemstee na Cranenburg 

482 den 10 ditoJanKnegtmans, burger alhier, voornemens zijnde een reijs te doen nat 
Gulikse doort Cleefs Land 

483 den 2' JulijJohnArcher, burger & koopman alhier, voornemens zijnde een reijs te doen 
na IJerland 

484 den 2' dito Jacobus Le Marchant, burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reis 
te doen over Engeland na Guernsey 

485 den 2' ditoJohnSteenson burger & koopman alhier als passagier aan boord vant schip de 
Elisabeth van hier na 't Eijland Teneriffe 

486 den 12 Ju lij Alexander Hadden, burger & inwoonder alhier, na Aberdeen in Schotland 

487 den 13 dito Alexander &Jacob Crawfurd zoontjes van James Craewfurd, voornemens zijnde 
geadsisteert met desselfs comptoir bediende als passagiers aan boord vant schip de 
Christina Johanna Buijs schipper Leendert van Campen gedestin. na Leets in Schotland 

488 pg67 den 20' Julij 1757 AdamSchadee ten dienste deeser stad een reijs zijnde gaan doen met de 
gratis paketbootnaLondon 

489 gratis den 20 dito Maarten Waltman & zijn zoon Jan Waltman ten dienste van de stad, met de 
paket boot na London vertrokke 

490 den 21 dito RichardPillant ingeboren burger & koopman alhier, een reijs te doen na 
Engeland & Ierland 

491 den 22 dito Gerrit Jan van Duuren burger & inwoonder alhier na Duijtsland & 
Oosrvriesland 

492 den 22 dito Dirk van Pesch & Adam Eekennans burgers & in woonders alhier, na Duij tsland 
& Oostvriesland 

493 den 23 dito WiliamDavidson, burger & koopman alhier met zijn dogter Juff.JosannaJane 
Davidson & een dienstmeijd gent. Elizabeth Walker na Engeland 

494 den 26 dito Martinus Vonk burger & koopman alhier na Braband & Vlaanderen 

495 den 28 ditoJacobusvanHelmond, burger & inwoonder alhier, na Oostvriesland & 
Duijtsland 

496 den 28 dito Matthijs van Putten burger alhier met zijn bediende Willem Hendrikse 
vander Linde na Oostvriesland & Duijtsland 

497 pg68 den 29 Julij 1757 Thomas Lombé, burger & koopman alhier na Engeland, Schotland, 
solvit IJerland & Vrankrijk 

498 den 12' Augustus 1757 AndrewSteadlijburger & inwoonder alhier nae Oostende, 
Duinkerke, Dieppe, Havre de Grace, St. Malo & omleggende plaetsen 

499 den 20 dito Daniel Smith burger alhier met 4 man als passagiers aan boord vant schip ... 
gedestineert na Bourdeaux 

500 22 dito Jacobus Sterk, ingebore burger alhier na Duijtsland 

501 29 dito Dominicq Charles uijt Nederlands India gerepatrieert voornemens zijnde na 
Nanci te vertrekken 

502 30 dito Cornelis Brethouwer, inwoonder alhier voornemens zijnde om buijtens lands te 
reijsen 

503 den 13 September John Goddard (met zijn dogrer Sarah Goddard geboren alhier), met een 
dienstmaegd, na Engeland 

504 den 13 ditoJasperAtkinson, (met zijn zoontje He111y Willia.mAtkinson, alhier geboren) na 
Engeland 
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505 ½ den 13 dito PieterNoltus, ingebore burger alhier na Vrankrijk 

506 pg69 den 19' September 1757 WillemDionis Bourbonnois, burger, koopman & inwoonder alhier 
als passagier aan boord vant schip de Juffr. Maria, schipper Johannes Dirlu gedestineert 
na Vrankrijk 

507 den 7' October WillemMoldeu burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te 
doen na Vrankrijk 

508 den zz ditoJoannes]oseph deBoiughelles en desselfs huijsvr.JacobaMaria van den Kerkhoven 
met twee dogters Maria Elisabeth en Anna Margaretha de Bourghelles en een 
dienstmaegt Willemina Teunisse meterwoon vertrokke na Marseille 

509 solvit den 22 ditoAntonij de Vogel ingebore burger alhier mede na Marseille tot het verrigte 
van affaires van negotie een reijs gaan doen 

510 den 18' November ChristiaanErigDoot &AntoniDoot met hunne familien fabriceurs in 
zijde damaste & in stoffen & fluweel en met hunnen familien na Christiaan Zand in 
Noorwegen 

511 den 23 dito Andries Headleij schipper opt schip de Dorothea burger alhier met drie man 
om hetselve afte halen te Dieppe alsmede Jacob deRoo van Schiedam schipper opt schip 
de Endeavour mede leggende te Dieppe met zes man om tselve schip van daar af te 
halen en alle als passagiers aan boord te gaan vant schip de Dirk Co melisse de Jonge 
sijn draijer schipper Buijs Vink gedestineert na Dieppe 

512 pg70 den 24 November 1757 NikolaesJanse Feteris van Schiedam schipper opt schip t Goed 
Voornemen althans leggende te Havre de Grace met tien man aan boord te gaan als 
passagiers vant schip de Juffr. Aletta schipper Pieter Sipkes gedestineert na Rouaan, en 
van daar verder over land na Havre de Grace voors. 

513 den 24 dito Abraham van Daalhuij'sen van Schiedam schipper opt schip de Lij on althans 
leggende te Fescamp met negen matroosen aan boord te gaan vant schip deJongeJetse 
schipper Cornelis Vinnis gedestineert na Havre de Grace & van daar verder te land na 
Fescamp voors. 

514 solvit den 28' Januarij 1758Jacobus Groenewegen burger alhier, schipper opt schip gen. de 
Benedictie althans leggende te Duijnkerken met acht man als passagiers aan boord te 
gaan van een Scheveningse visschuijt om na Duijnkerken te vertrekke en het gen. schip 
van daar herwaerts te brengen 

515 den 2' Februarij Henry Holding burger & koopman alhier na Engeland 

516 den 2 dito William Tottie burger alhier na Engelandt 

517 den 9e dito Leendert Valkenbu1g van Delfshave schipper opt schip de Maas althans 
leggende te Bergen in Noorwegen met negen man & een jongen als passagiers aan 
boord te gaan vant schip deJuffvr. Maria, schipper Cornelis Harp na Berge voors. om t 
gen. schip af te halen & herwaerts te brengen 

518 pg71 den 10' Februarij 1758 Johannes HendrikEijgenbroodt inwoonder alhier, na Engeland 

519 23 dito RoelofZuij'derstroom burger & inwoonder alhier over Sluijs in Vlaanderen na 
Vrankrijk 

520 24 dito Jan van Leeuwen ingebore burger alhier na Engeland 

521 9 Maart Thomas Holding burger alhier na Engelandt 
522 10 dito Jacobus Groenewegen, ingebore burger alhier schipper opt schip de Anna leggende 

te Dunkerque met vier man & een jonge het gem. schip vandaar af te halen 

523 15 dito Meijndert Bondix vander Nes burger & inwoonder alhier voornemens zijnde een 
reijs te doen na Vrankrijk 
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524 16 dito Leendert van Keeten burger alhier schipper opt schip deJuffr. Anna Catharina 
altans leggende te Cherbourg in Vrankrijk omme met & benevens Christ. de Coning 
stuurman Ands. I<ellerson kok & bootsman, Wm. Romijn, Marte Romijn, Christ. Bamber, 
JohannisArends, matroosen TeunisvanNoordkoksmaat alle bij hem in gen. qualit. 
aangenomen door Kornelis van Andel waterschout binnen deese stad omme als 
passagiers aan boord te gaan vanr schip de Vrouwe Margareta schipper RienkeFijkes 
gedestineert na Caan & van daar na Cherbourg omme tgen. schip af te hale & herwaarts 
over te brengen 

525 pg72 den 18 Maert 1758 CarelEllinkhuijsen burger alhier na Frankfoert aan de Maijn en elders 
en over de Moezel te retourneren 

526 den 29 dito Cornelis Brouwer van Schiedam, schipper opt schip de Dirk groot ontr. 70 
lasten met vier man & een jonge over Sluijs in Vlaanderen na Duijnkerque om het gen. 
schip af te halen 

527 den 10 April Dominicq Francois Moreau burger alhier als passagier aan boord vant schip 
de Standvastige Elizabet schipper Albert]anseBakker gedestineert na St. Eustatius 

528 ½ den 10' dito AlexanderNuolson, burger & inwoonder alhier na Engeland 

529 ½ den 11 dito Willem Koes raffinadeur alhier, voornemens zijnde een reijs te doen na 
Duijtslandt 

530 den 11 dito Gerardus Nouvel, inwoonder alhier voornemens zijnde een reijs te doen na 
Engeland 

531 den 12 dito PieterPieterse na Rouaan als passagier aan boord vant schip van Arij Pieterse 

532 den 17 dito HendrikKerseboom, inwoonder alhier na Rhijnberk 

533 PVJ den 22' April 1758 Gerard Ve1ploeg ingebore burger en koopman alhier voornemens 
zijnde een reijs te doen na Duijtsland 

534 Solvit den 28 dito Willem Clark burger & koopman alhier na Engelandt 

535 den 5 Meij Coenraed]an van de Sande burger & koopman alhier, na Parijs & Dieppe 

536 den 9' dito de heer Michiel van den Berg & Gregorius Mus junior, na Bra band, Vlaanderen 
&Vrankrijk 

537 den 16 dito William Woodbine & zijn huijsv. Ellen Woodbine voornemens zijnde een reijs te 
doen na Engeland 

538 den 17 dito Johan Willem Smits inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs te 
doen na Duij tsland 

539 den 27 dito Arno/dus Teijsse ingebore burger & koopman alhier, na Duij tsland 

540 den 9 Junij Ernst Scheffer burger alhier na Keijzerswirth & de geallieerde armee 

541 PV4 den 10 Junij 1758 GerritSjoerds burger alhier na Duijnkerke 

542 den 13 dito Cornelius Lloyd jun. burger & koopman alhier na Engeland 

543 ½ den 17 dito Cornelis Hartman burger alhier en Care! Brouwijler, inwoonder alhier na 
Keulen 

544 den 26 dito David Dun/op burger & schipper alhier voornemens zijnde een reijs te doen 
na Vrankrijk 

545 den 27 dito Pieter Smitmans gebore te Schoonhove dog wonende binnen deese stad. 
voornemens zijnde een reijs re doen na Vrankrijk 

546 den 3' Ju lij den heer Cornelis Groeninx met zijn gouverneur Cupffer na Bronswijk 

547 ½ den 3 dito Philippe Philippeaux ingebore burger & inwoonder alhier, na de geallieerde 
armee en hoger op tot t verrigte van affaires van negotie 

548 den 6 dito PieterWillemse burger & koopman alhier na Meurs 

549 PVS den 6 Julij 1758 mevrouw Hoissard gemalinne van dHr.IsaacCorrejolles commissaris 
van d' Admiraliteiten van de Maze & van Amsterdam te Lissabon met haar kinderen na 
Lissabon 
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550 den 7 dito Jean J aques Le Chevalier koopman alhier, na Ham burg 

551 den 24 dito Johan Marti11 Keiler & zijn nigt J annetta Schnabel, na Duij tsland 

552 Solvit den 29 dito Mattijs Fox, koopman & inwoonder alhier na Erberveld 

553 den 4 Augustus Pierre Brennetuit burger & koopman alhier na Vrankrijk 

554 den 8 dito Sampson Coysgarne Lloyd burger & inboorling alhier & zoon van Comelius Lloyd 
burger & inwoonder alhier na London 

555 den 9 dito Pieter Hammevel & Pieter Hammevel]acobsz. na Cleef & circumjacentie van dien 

556 den 11 dito GeorgeFrederikFreudenberg, na Aachenburg 

557 pg76 den 12 Augustus 1758 Gerardus Smith burger & inwoonder alhier na 't Cleefs Land & 
circumjacentie van dien 

558 den 14 dito SophiaAnnaHagedoom, huijsvr. van Wilhelm Wilke met haar twee dogters 
Alida Seelers & Sophia Wilken, als passagiers aan boord vant schip de Vrouw Maria 
Cape.Jeroen Root gedestineert na Dantzig 

559 den 15 dito Claude Grand Cadet, inwoonder alhier na Duijtsland 

560 den 17 dito Andries Headly burger alhier als passagier aan boord vant schip de Dorothe 
cape. Hendrik Hodson, na Guerneseij 

561 den 7 September Gijsbert de With burger alhier na Parijs 

562 den 9' dito Jan van Rixtel inwoonder alhier om affaires van negotie een reijs na 
Engeland te doen 

563 den 13 dito John Haslope burger alhier schipper op t schip de Anna altans leggende te 
Calais met vijf man over Sluijs & Vlaanderen na Calais voors. 

564 PV7 den 18' September 1758 Christiaan Jeremias Schall, burger & mr. koopslager alhier met 

½ zijn knegt gen. Ruth Huisman, voornemens zijnde een reijs te doen na Mil heim bij 
Keulen 

565 den 25 dito SamuelJaij burger alhier, na Engelandt 

566 den 3' October Govert Welle burger alhier nae Wezel en circumjacentien 

567 den 11 dito He111y Holdings, na Engelandt 

568 den 11 dito Jean Louis Hanet, na Wezel, Rijn berk, Venlo & Roermonde 

569 den 12 ditoJanRouviere junior, ingebore burger alhier, na Engelandt 

570 den 12 dito William Woodbine burger alhier met zijn knegt na Engelandt 

571 den 19 dito HendrikReijnart &HendrikHazenout na Roermonde, Venlo, Nimmegen, & 
Wezel 

572 Solvit den 20 dito Jan vanHadeln burger & inwoonder alhier na Duijnkerke, Havre of St. Malo 

573 pg78 den 1' November 1758Andries Wilson burger & schipper opt schip de Hoop althans 
leggende te Dunquerque met twee man over Sluijs en Vlaenderen na Dunkerque te 
vertrekke omt gen. schip af te halen 

574 den 9 dito GijsbertCoe1penning inwoonder alhier na Dus burg 

575 den 13 dito Cornelis Poort burger & schipper opt schip de Sorgvuldigheid leggende 
althans te Montbay & zijn stuurman Clemer Ebber na Montbay voorm. om hetselve te 
repost e h ale n & h erwae rts over te bre nge 

576 den 14 ditoJustus LodewijkSchlemm, inwoonder & koopman alhier geatsisteert met zijn 
lijfknegtJanLigt, na Munster, Os na brug en Hamburg 

577 17 dito Johan Martin A ugsburg & Maria Lok kam egtel. na F rankfort aan de Maij n 

578 15 dito GerritHendrikSchreuder, nat Cleefsland & circumjacencie van dien 

579 16 dito Jan HermanAlberts, na Munster 

580 11 December Comelius Lloydt ingebore burger deeser stad na Vrankrijk 

581 PV9 15 December 1758 AbrahamBaartmans burger alhier na Vrankrijk 

582 gratis dito Mr. Willem van Hogendo1p en gevolg naar Vrankrijk 
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583 18 dito Otto Willem Nutche, stuurman,JanKnijff, Willem]anse & CarelSwart matroosen 
aangenomen opt schip de Swemmer schipper Roelof Coenders leggende te Bristol, op 
London over land na Bristol 

584 den 21 dito Richard Pillars geboore burger alhier met zijn susters dogter Jane J ohnson na 
Engeland 

585 den 21 dito Pieter Andriesse Sijmons, burger te Vlissingen als bootsman opt schip de 
Swemmer schipper Roelof Coenders leggende te Bristol, over Engeland te land na Bristol 
te vertrekken 

586 den 3' Januarij 1759JandeLoorburger & schipper opt schip de Johanna Maria met vijf 
man na Duijnkerken 

587 den 10 dito Franciscus van Heerden, voornemens zijnde na Cleef & hogerop een reijs te 
doen 

588 Solvit den 30 dito Laurens Wijnand Spies, na Engelandt 

589 pgBo den 7' Februarij 1759 Christiaan Hogerscheit als comptoir bed. van Jan Willem Heijbroek 
koopman alhier na Duijtsland om aff.van neg. 

590 26 dito Jan Godt Frederik van Teutem en Coenraed van Teutem vader en zoon om aff. van 
neg. na en door Duijtsland 

591 den 28 dito Wouter van den Kloot burger en koopman alhier, voornemens zijnde een reijs 
te doen na Engeland & Vrankrijk 

592 den 6 MaertJan Terhorst, ingebore burger alhier, na Munster 

593 den 31 dito Mmgareta Sainglin huijsv. van]anRuhard, na Munster 

594 den 4 April Pieter van der Geest, ingebore burger deeser stad, na Duijtsland 

595 den 23' April Gerard Boom junior uijtVrankrijk herwaerts te retourneeren 

596 den 27 dito Johan Philip Freudenbeig, inwoonder alhier, na Brabant 

597 solvit den 27 dito Adolf Cozeng, over Brabant na Duijtsland 

598 pg81 den 4' Meij 1759 Isaac Hope geatsisteerd met een lijfknegt na Vrankrijk 

599 den 4 dito Olivier Hope geatsisteerd met een lijfknegt om van Vrankrijk herwaerts te 
retourneeren 

600 den 19 dito Dirk Maas burger alhier om verrigting van affaires van negotie een reijs te 
doen het geheele land van Cleeve door 

601 den 30 dito Joseph Tresfon, inwoonder alhier na Engeland 

602 den 30 dito Walter]ones burger & koopman alhier na Engeland 

603 den 31 dito BenjaminSowden predikant in de Engelse Presbiteriaanse kerk deeser stad 
benevens zijn huijsvrouw, twee kinderen & een jong heer genoemt]acques Ferrand 
geadsisteert met twee dienstmeijden na Engeland 

604 den 1Junij Pieter van Liende, vrouw, zoon & dogter met & benevens Jan van Eek, 
geatsisteerd met twee knegts na Cleef & omleggende plaetse 

605 den 2' Junij 1759 Comelius Lloyd, burger & koopman alhier na Engeland 

606 den 2' dito SimonKreeke burger & koopman alhier, na Weezel 

607 pg82 den z' Junij 1759 Aart Bootsman bediende in de affa ires van Adrianus van der Graeff 
koopman in hout alhier, na Hamburg en aangrensende plaetsen 

608 den 6 dito Hermanis Besoet burger alhier na Parijs 

609 den 8 dito Francois Schilmans de Jonge, koopman & reed er in schee pen vergezelt met Jacob 
Smith schipper ter zee, over Duijtsland na Vrankrijk 

610 den 13 dito herre Brennetuit burger en koopman alhier na Vrankrijk 

611 den 15 dito Abraham Twent junior, na Duijtsland 

612 gratis den 16 dito d'heerMr.HugoCornetsdeGrooten]an Cornets de Groot lt. in de Guardes te 
voet na Spaa 
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613 den 22 dito Francois Blonde/, koopman alhier na Vrankrijk 

614 den 27 dito Petrus van Deel, burger alhier na Keulen 

615 pg83 den 28 Junij 1759 Francois Veltman ingebore burger alhier naAberdeen, als passagier aan 
boord vant schip van Capt. Brons 

616 den 2Julij WilliamRobbertson, burger alhier na Westphailen & verders in Duijtsland 

617 10 dito CoenraedBeuninger, burger & koopman alhier, nat Cleefs, Keuls, Nieuwburgs, 
Marks, & Gulickerlandt en Brabant 

618 16 dito Abraham Vale ton burger alhier na Duijtsland 

619 gratis den 24 dito dHeer Mr. Hendrik Gevers heere van Piershil en Robbertus Leuven na Aken 
&Spa 

620 den 30 dito Maarten Broek schipper opt schip de Juffr. Johanna met drie man & 
een jongen geconsenteert als passagiers aan boord vant schip de drie Gebroeders 
gedestineert na Caan om het voorn. schip leggende te Le Logue aldaar afte haaien & 
herwaerts over te brengen 

621 Sol vit den 28 dito ArthurConron burger & koopman alhier na Engeland 

622 pg84 den 4' Augustus 1759 Jan Hoogstraten, koopman alhier na Duij tsland 

623 den 15 ditoAlexanderRaij·burger en inwoonder alhier na Vrankrijk 

624 19 September Ger11rdBeem bi!fgef ea l,0013maa alhief \•aa ~e1:tlea 

625 21 dito Marij Claase huijsvr. van John Wade inwoonster alhier na Engeland 

626 8' October Joseph Glans en zijn knegtJoseph Hartigh, na Keulen, Frankfort, Bareij th & 
Boheemen 

627 den 8 dito Ghre#e,•1 ~i,•11e11. iaweeaàef & lE0013maa alhief, aa MeEë 

628 Solvit den 29 dito EduardManlove, burger en koopman alhier na IJerland 

629 Solvit 8' Januarij 1760 Benedictus Jonas na London 

630 pg85 14 Februarij 1760 Jacobus Curten burger & koopman alhier na Duij tslant 

631 3 MaertJohan Paul Voorstadt knegt van Jan Pieter Biethan na Frankfort aan de Main 

632 6 dito Michiel Dies burger alhier & schipper op't schip de Paulus & Adriaan, groot 86 
lasten na St. Malo 

633 5 April ConradKeehmle na Wurtenburg 

634 dito FridrichSchmitt na de Keur Paltz 

635 18 dito Johan HendrikSassenhoff na Dortemont 

636 21 dito Albertus Loogenberg na Onkel aan den Rijn 

637 dese niet dito Hendrik Pietermoog naar Engeland 
afgehaalt 

638 26 dito Robbert Wilson burger & inwoonder alhier, over Sluijs in Vlaanderen naar 
Vrankrijk 

639 28 dito Pieter Hoeij'enbosch burger & inwoonder alhier, naar Havre de Grace 

640 pg86 den 28 April 1760 Simon Engelbert burger & inwoonder alhier na Vrankrijk 
Solvit 

641 den 3 Meij 1760 Bernardus Heuveners inwoonder alhier na Bra band en Vlaanderen 

642 ½ den 6 Meij 1760 Philip Jacobs, van Meijntz, !aast van London komende na Meintz 

643 9 dito Pieter du Bo is de Lamarque, burger te Amsterdam & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

644 13 dito Adrianus Caan & Adriam1s Mees burgers alhier na Duij nkerken 

645 20 dit0Adriam1sva11Rossum burger alhier na Cleefsland 

646 21 dito Cornelis van der Hoeven gehore burger alhier na Engeland, IJrland & Schotlandt 

647 dito Anna CatharinaBrowne huijsvr. vanJohnArnall met een domesticq ElisabetBacon na 
Groot Brittannien en IJrlandt 
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648 ½ 23 dito Johan Henrich Mispellenkorb na Duijtsland 

649 24 dito Adam Guilhermanson koopman alhier & desselfs huijsvrouw met een kind en 
twee domestiquen na Parijs & Vrankrijk 

650 pg87 den 28 Meij 1760 Christiaan Knipschaar inwoonder alhier na Gelderland en Kleefsland 
gratis 

651 7 Junij 1760 ChristoffelLudeken, CarstenDiersen & CoortDiersen, na't Hanoverse, 't Ampt. 
Heuijen 

652 12Junij 1760Jacob Emanuelburger alhier met zijn knegt na Frankfort & omleggende 
plaatsen 

653 12 dito ChristojfelZiegeler burger alhier na Hoorn in't Graafschap Lip 

654 20 dito Johannes Douw, inwoonder alhier na Frederikstad in Holstein 

655 25 ditoJustus Balen burger alhier na Cleefsland & Wezel 
25 dito Boudewijn Balen burger & makelaer alhier na uts. 
(marge) deze twee in eene pas begrepen 

656 2Julij WilliamStewart, burger & inwoonder alhier na Engelandt 

657 4 dito Abraham Twent junior, burger & coopman alhier na Duij tsland en aangrensende 
rijken 

658 pg88 den 5 Julij 1760 RichardPillans coopman & burger & zijn sus ter AnnaPillans, na 
Engeland 

659 dito Charles Allan coopman & burger met zijn knegt na Engeland 

660 7 dito Gijsbert de Wit burger & inwoonder, na de armee van Prins Ferdinand 

661 7 dito Johan Tobias Oldenburch na Blankenburch in't Brunswijkse 

662 12Julij 1760John Goddard junior nevens een domestieq na Engeland 

663 12 dito Joseph Man, na Heijdelberg 

664 12 dito Hans Baltus Nesh, na Switserland 

665 25 dito Joost Vrijling inwoonder alhier na Duijtsland 

666 Solvit½ 26 dito Jacobus Keulen inwoonder alhier na Keulen 

667 den 1 Augustus 1760 Johan Adam Kumper na Sweinvoord in Frankenland 

668 pg89 den 5 Augustus 1760 Jacobus van Helmond, burger alhier na Embden, Oostvriesland & 
omleggende plaatsen 

669 den 6 Augustus 1760 WilliamDavidson & zijne dogter SusannahJaneDavidson, beijde 
burgers alhier & hun knegt William Birrill & meijd Elisabeth Walker na Groot Brittannien 

670 den 9 Augustus 1760 JohnArnall koopman & burger alhier nevens Laurens Fie, na Groot 
Brittannien enJerland 

671 14 dito Lodewijk Lucas inwoonder alhier, na Gijseke in't Keuls land en wederom 

672 ½ 21 dito Levij Emanuel &Levij Isaac, na Duijtsland & wederom 

673 22 Augustus 1760 Jozua Schorter, burger alhier, na Marseille, om 't schip de Nephtunis 
aftehalen 

674 23 dito Hans Gram inwoonder alhier na Marseille om't schip de Nephtunis aftehalen 

675 pg90 den 28 Augustus 1760 William Mansom coopman & burger alhier na Engeland 

676 den 1 September 1760 PaulElieAubertin, burger & coopman alhier na Vrankrijk 

677 den 6 September 1760 William Strachan burger alhier na Engeland en Schotland 

678 11 ditoAmoldusTijssen &JanBoijer, burgers alhier na Vrankrijk 

679 11 dito Andries Tijssen burger alhier na Vrankrijk 

680 18 dito Mmgerite Richard, burgeresse deser stadt met haar dogter MariaAnnaRichard na 
Bent heim & over Osnabrug na Breemen 

681 23 dito Eduard Manlove, burger & coopman alhier na Vrankrijk & terug 
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682 4 October 1760Jan Groen burger alhier, na Caan & vervolgens na Cherbourg om aldaer 
een schip te koopen en daer mede te komen na dese stadt 

683 pg91 den 6 October 1760Jeremias Hoest, inwoonder alhierna Cleefsland & omleggende 
plaatsen 

684 21 dito DirkLangeveld, burger van Maassluijs, schipper opt snauwschip de Vlieg 
leggende te Marseille om nevens Pieter van Duijn burger alhier als stuurman & Adrianus 
Goud burger van Schiedam als caj uij t wagter aan boord van' t se! ve schip te gaan 

685 30 October 1760 Jan wy·ngaard burger alhier na Parijs 

686 30 dito FrancoisJosephBerrion inwoonder alhier na Parijs, & na verloop van eenige weken 
terug 

687 Solvit 30 ditoAndreRenoard, burger alhier na Vrankrijk & Italien & te rug 

688 ½ den 1 November 1760 Lambert Roink, inwoonder alhier na Munsterland 

689 ½ den 22 December 1760Jan Krab, inwoonder alhier, na Parijs en terug na eenige 
maanden 

690 29 dito Theodosius Burnet, Coopman & inwoonder alhier, na Parijs & te rug 

691 pg92 den 7 Januarij 1761 Pieter van derHeijt inwoonder alhier na Erberfeldt, in't hertogdom 
Berg, en na verloop van eenige weken te rug 

692 Solvit 10 Januarij 1761Adolf Oldenburg, winkelier alhier, nat Cleefse & Munsterse & te rug 

693 den 7 Februarij 1761 BarendJorisse burger alhier, na Duijnkerke, Calais, Havre de Grace, 
Cherbourgh of andere omleggende plaatsen om aldaar een schip te koopen en hetselve 
herwaarts over te brengen 

694 ½ 7 ditoJohanMichielPetri, inwoonder alhier na Pruijsis Minden in Duijtsland 

695 5 Maart 1761 Andreas de Beurs burger alhier door Duij tslandt na Zwitserland en Italien 

696 ½ 13 Maart 1761J an Beek inwoonder alhier na Hanover 

697 16 Maart 1761 Mr.Johan HendrikJungiusJ:U:D en geadmitteerde poorter & inwoonder 
des er stad & Hendrik Hudig gebore burger deser stad, na Engeland 

698 17 dito Godji-ied Rosbach & zijn vrouw Catharina van der Bo1gh na Engeland 

699 pg93 den 21 Maart 1761 Arij Redelijkheijd & Nicolaas Willem Eickholts, burgers & cooplieden 
alhier na Keulen & verders in Duijtsland & te rug 

700 21 dito HermanJacobSmielau burger & coopman na Engeland Iierland & Schotland of 
elders & na eenige maanden te rug 

701 30 dito WillemBekker inwoonder alhier na Duuren in Duijtsland 

702 30 ditoJoostFrieling, inwoonder alhier na Duijtsland 

703 3 April 1761Jeremias Hoest junior, inwoonder alhier, nat Cleefse Bergse & Gulikse land & 
omleggende plaatsen 

704 8 dito Jan Sijmense stuurman, Magie/ Wezleven,Joannes Innemans, Embeke Balten, Andri 
Driekeer als matroosen te St. Malo aftehalen, t schip de Sarah, gevoerd door Barend 
Jorissen 

705 9 dito Nicolaas de Beij, burger alhier om van Bourdeaux herwaarts te komen 

706 11 dito GijsbertZijdenbosch wonende aan den Bergsen Hoek na Wezel 

707 pg94 den 23 April 1761JeanBaptistePlessier burger alhier na Wesel & circumjacentien van dien 

708 Solvit 25 dito Pieter van derHeijt inwoonder alhier na Erberfeldt int Hertogdom Berg & na 
verloop van eenige weken te rug 

709 den 2 Meij 1761 Pieter van Swijndregt coopman & burger alhier na Spa & Aken & na 
verloop van eenige weken terug 

710 den 4 Meij 1761 Pieter van Riet, burger van Schiedam nevens veertien man equipagie, als 
passagiers zullende varen met het schip Broederslust gevoerd door schipper Joris Altena 
na St. Jan de Luz of St. Sebastiaen om verder aan boord te gaen van't schip de Flora & 
met het zelve herwaerts te komen 
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711 den 5 Meij 1761 Moses]onas, &Joseph]onas burgers alhier nevens WolfJMarcus na Bra band 
& Luijkerlandt 

712 6 Meij 1761Jacob Vors ter burger alhier na Duij tsland 

713 9 Meij 1761]acob Emanuel geboren burger alhier na Duijcslandt 

714 pg95 den 12 Meij AlexandervanRoijen geboren & wonende op de Schiekade nat Land van 
Kleeff, Keulen & omleggende plaatsen 

715 13 dito Jan vanI<leijsma burger alhier na Rouaen, Parijs & omleggende plaatsen 

716 14 dito AlexanderLevie, & EmanuelMarcus met zijn vrouw, meijd & knegt na Duijtsland 

717 15 dito Hendrik w111 derKF111111 •;aR Maasshc1ijs t schi13 àejuffF. JehaRRa & Agatha greet 
e1'!ltr. 4-3 ]asteR 
(marge) behoord in de zeebrieven 

718 15 dito MaareeR ~•aR H 

719 gratis den 23 Meij 1761 dhr. Burgermr.Jacob Cossart, zijn Ed. huijsvr. VrouweAlettaMargarieta 
vanderHoeven & haar Ed. dogcer nevens hunne bedienden, na Aken, Spa, Luijk, Brussel 
& omleggende plaatsen & na omtrent twee maanden terug 

720 den 27 Meij 1761Anna van der Es, huijsvr. van]asperAtkinson, coopman & burger alhier, 
nevens hunne twee kinderen, Henrij Willem & Anna Atkinson, na Engelandt & na 
eenige maanden terug 

721 28 William Tottie na London & terug 

722 pg96 den 30 Meij 1761 William Boijd, burger alhier over Parijs na Bourdeaux & omleggende 
plaatsen & na eenige maanden te rug 

723 ½ den 8 Junij Floris Vergiet burger & mr. schoenmaker alhier, door Vrankrijk ofDuijtsland 
na Switserland & na eenige maanden te rug 

724 den 16 Junij 1761 Carolina Trotteroud 16 jaren & Catharina Trotter oud 15 jaren beijde 
dogcers van GerardTrotter burger deser stad naJarmout in Engeland met Cape. 
Thom pson & na verloop van eenige maanden terugh 

725 ½ 16 dito Tobias Nehemia, geboren alhier na Berlijn & na verloop van eenige maanden 
terugh 

726 23 dito Jean NicolasTrenité, burger alhier & zijne susters BarberTrenite huijsvr. van Louis 
Coesta, & Marie Francoise Trenité na Vrankrijk & na verloop van eenige weken terug 

727 26 dito WilhelmusTinbergh, burger alhier na Duisberg aan de Roer & na verloop van 
eenige weken terug 

728 ½ 30 dito frans Hendrik Pons & Pieter Plesius, beijde inwoonders, na Manheim & na verloop 
van eenige maanden cerugh 

729 pg97 den 8 Julij 1761Johan Care/ Voerman, onlangs uijt Oost Indien gerepatrieerd, na Hersfeld 
½ in Hessen 

730 8 dito CoenraadBeuningercoopman & burger deser stade, na't Kleeffs, Keuls, Nieuw 
Burgse Munsterland & Brabant 

731 ½ 11 dito Antonij· van Dam, onlangs uij t Ooscindien gerepatrieerd, na Brussel 

732 24 dito Louis de Ko.ffinwoonder alhier, na't Cleefs Land & naburige rijken 

7 33 ½ 2.7 dito F ra n co is ] oscp!-t R a ux &Jca.,in c Mar ie B e rna rd, i nwo ondcrs dcs c1· s ta dt na Vei-non in 

Vivarie 

734 27 dito Jacob Nejfzer, na Stuckard in't Wurtembergse 

735 29 dito Jan Mackiver, burger alhier & schipper Arij Pieters met 't schip genaamt de 
Johanna Maria, na Havre de Grace of na verdere plaatsen om een schip te koopen & 
daar mede herwaarts over te komen 

736 Solvit 31 dito Jacobus Pietinkhoffinwoonder alhier na Munster & verder na Duijtsland 
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737 pg98 den 1 Augustus 1761 Cornelis Wallen berg burger & zeeschip per alhier & schipper Arij 
Pieters, met schip de Johanna Maria, na Havre de Grace of na verdere plaatsen, om 
aldaar een schip te gaan koopen & 't zelve herwaarts over te brengen 

738 3 Augustus 1761Jean Magiron inwoonder alhier na Brussel 

739 5 Augustus 1761Johan]acobSchoss, coopman te Keulen om na Keulen weder te keeren 

740 6 dito Jacob Hoijsing wonagtig te Groningen oud 23 jaren, na Calais 

741 11 dito Cornelis van Dijck gebore burger & coopman alhier na 't Cleefsland & omliggende 
plaatsen 

742 ½ 24 Augustus Eleanor Henzell inwoonster alhier na Engeland 

743 24 dito Cornelis Bos na Engeland Schotland & IJrland & terug 

744 24 dito Gregorius Mees junior & Hendricus van der Beek na Engeland Schotland & IJ rland & 
terug 

745 ½ 24 dito Gregorius Mees junior & Hendricus van der Beek na Vrankrijk 

746 ½ 26 dito AdolfJWesterman, inwoonder alhier na Traarbach & terugh 

747 pg99 den 1 September 1761 Abraham Baartmans coopman & burger alhier nevens Leonard van de 
Kasteele, burger in 'sHage, na Engeland & terug 

748 9 dito CarelE/linc/,huij·sen, coopman & burger alhier na Wezel, Cleeffsland, Munsterland 
& omleggende plaatsen, & terug 

749 10 dito]ustus Lodewij·kschlem coopman binnen dese stad nevens zijne huijsvrouw 
Magdalena Crommeli11, nevens hunne domestieqJan Ligt na Engeland & terug 

750 14 dito ChristiaanHolverscheit, comptoirbediende van]an WillemHeijbroek, na Duijtsland 

751 21 dito]oha1111es Franciscus Pacquet, inwoonder alhier na Hamburg & terug 

752 dito Jean Louis Hanet, burger alhier nevens zijn knegtJean George Greve, inwoonder 
alhier, na Wezel, Rijnberk, Venlo, Roermonde, Mastrigt & circumjacentien & terug 

753 22 dito Antoine Francois Louvel inwoonder alhier & Lucas Breen na Douai in Vrankrijk & 
terug 

754 22 dito Jeremias Hoest junior inwoonder alhier na 't Cleefse, Bingse & Gulickse Land & 
omlegge11de plaatsen 

755 pgwo den 24 September 1761 ThomasEduards, burger alhier over land na Bourdeaux, om 
aldaer aan boord te gaan van t schip deJuffr.Elisabet, groot omt.130 lasten & t selve 
herwaards over te brengen 

756 25 dito Gerrit Jan vanDuuren, burger alhier na Duijtsland & Oostvrieslandt 

757 20 October FransAmoldHonsbe1g inwoonder met een domesticque knegt]anBormans 
met het schip de Dageraad capt. Klaas Liejki11 na Kadix 

758 ½ 23 dito Gideon Coustos, burger alhier na Engeland & na eenige weeken terug 

759 ½ 23 dito Nehemias Sa/mans coopman in galanterien geboren uijt Saltzburg, inwoonder 
deser stade na Frankfort aan Main 

760 24 dito]anBerggraaff, burger alhier, t schip de Helena Eva & Maria groot omt. 59 lasten 
(maige) behoord in de zeebrieven 

761 26 dito Johannes Kra.mp burger alhier schip om nevensRoelofJanse stuurman ,Arij de Neef! 
& Frans van den Bos matrosen & Reijnier Mens koksjongen aan boord te gaan vant schip de 
Coningin Charlotta gevoerd door Arij van der Pol na Bourdeaux en aldaer aan boord te 
gaan vant schip de Roos groot omt.17 lasten & daermede herwaarts te komen 

762 pg101 den 27 October 1761 ChristojfelHeijnemans, coopman & inwoonder deser stade na 
Solvit Cleefsland & omleggende plaatsen 

763 den 10 November 1761Johan Wi/lemHeusercoopman & burger alhier, na Remscheidt int 
Hertogdom Berg & terug 

764 ½ den 16 dito Harmanus Schuurman, inwoonder alhier na Brandenburgs Minden & terug 

765 den 24 dito Karel Bis to/ij inwoon der alhier na Italien & na eenige maanden terug 
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766 30 dito Jan Groen burger alhier na Sluijs in Vlaanderen & vervolgens na Duijnkerken 
om aldaer aan boord te gaan van't schip De Jongste Johannes groot omt. 70 lasten & 
hetsel ve als schipper te voeren 

767 ½ 14 December 1761 Coenraad Wo!ffinwoonder alhier na Frankendaal in de Paltz 

768 2Januarij 1762JosephRijgaart burger alhier na Parijs & geheel Vrankrijk, & te rug 

769 13 J anuarij 1762 Gerrit van Wijnoxbe1gen burger alhier na London 

770 pg102 den 16 J anuarij 1762Jacobus Tavenraat burger alhier na Gelderland, Cleefsland & 
Duij tsland & terug 

771 23 dito ConradKeckmle, na Duijtsland & terug 

772 23 dito Jacob Reijjf & Christiaan Haldee na Duij tschland & terug 

773 Solvit 23 dito Georg Pirsteler na Duij tschland & terug 

774 den 9 Februarij 1762 Thomas Greaves burger alhier na Engeland & terug 

775 den 9 dito Francois Schilmans de Jonge burger alhier na Vrankrijk & terug 

776 ½ 11 dito GerritBuijseman & CasperBarkhojfinwoonders alhier na Munsterland en terug 

777 11 dito Laurens Pieterse, burger & zeeschip per alhier na Vrankrijk om aldaer een schip te 
koopen & 'tselve herwaarts over te brengen 

778 19 dito AbrahamBusch, burger alhier & zeeschip per na Po meren & Dantsich om aldaer 
een schip te koopen & 't selve herwaarts over te brengen 

779 pg103 den 25 Februarij 1762 Thomas Wood, burger alhier na Engeland & te rug 

780 26 dito]anBorelius burger alhier nevens vijf man, na St. Malo op 't schip De Jonge 
Hendrik J;:>irek GerHelis àeJeHge iijHàraijer, schipper Willem Groen, om aldaer aan 
boord te gaan van't schip De Eleonora groot omt. 30 lasten & 't selve herwaarts over te 
brengen 

781 15 Maart 1762 Hendrik]ongekees, geeere burger alhier na Vrankrijk & terug 

782 16 dito Matthijs Kramer inwoonder alhier nevens agt man, na St. Malo opt schip Jacob 
Parlevliet t schip de Alida, om aldaer aan boord te gaan van't schip de Pollij & tselve als 
schipper herwaarts over te brengen 

783 20 dito Johan Casparihne burger alhier na Frankfort aan Main & te rugh 

784 23 dito Johan WilhelmSchmieman, na Frankfort aan Main, Leipzig & te rug 

785 29 dito Jeremias Hoest junior, inwoonder alhier na't Cleefse, Bergse & Gulickse Land en 
omleggende plaatsen 

786 31 dito CristinavanHees huijsvrouw van Hendrik Martens, inwoonster alhier na Frankfort 
aan de Main 

787 pg104 den 2 April 1762 Pierre Gautier inwoonder alhier na Rochelle in Vrankrijk & te rug 

½ 
788 8 April 1762Jan van Hoek jr. burger alhier & Willem van Gutp na Wezel & omleggende 

plaatsen & terug 

789 14 dito Daniel van der Lith, coopman & burger alhier na Duijtsland 

790 14 dito Hendrik Ter Horst burger alhier na Engeland 

791 14 dico PctriMarcha.nd, inwoon.der alhier na Constinopolcn 

792 19 dito Pieter Buret inwoonder alhier na Kleefsland Duijtsland, Nederrijn & omleggende 
plaatsen 

793 23 dito Rachel Weston huijsvr: van William Tottie, met haar nigte Frances Grosvenor na 
Engelandt & terug 

794 thn 30 dito Andries Christiaense burger & zeeschip per alhier om nevens dertien man volgens 
monsterrolle van de subst. schout C. van Andel over zee na Bourdeaux te reijsen & verder 
overland na Bajonne om aldaer afte halen 't schip gent. de Globe groot omt. 150 lasten 

795 7 Meij 1762Johan Wilhelm Heuser burger & coopman deser stadt, na Duij tsland 
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796 pg105 den 12 Meij 1763(!) VallentinStroncq, na Ierland 

½ 

797 14 dito Laurens Aijchmaijer, koopman alhier na Duij tsland & te rug 

798 14 dito HendrikBrouwerChristiaanszoon burger alhier na Duijtschland, & terug 

799 ½ 19 dito Willem de Wilde burger alhier, stuurman met Toon van den Anker, Jan Teun is & 
Daniel Brandekker matrosen na Duij nkerken & verder na Dieppe om aldaer aan boord 
te gaen van't schip de Flora gevoert bijJanBorelius als schipper & t zelve herwaarts over 
te brengen 

800 ½ 19 dito DanielRobbertson burger alhier na Engelandt & na verloop van eenige weken te 
rug met zijn vrouw Catharina Simson, & kind genaamtJohnRobbertson 

801 3 dito Francois Blonde/, koopman & burger alhier na Vrankrijk & te rug 

802 4 dito Herman Posten inw: alhier met zijne huijsvr: Adriana de Ruijter, & GeerlingKops & 
desselfs huijsvrouw AnnaKox, na Gelderland, Cleefsland, Overijssel & Groningen, & na 
verloop van eenige maanden te rug 

803 10 dito William Murdoh burger alhier & zijn knegt Alexander Low na Engeland & terugh 

804 pgio6 den 15 Jun ij 1762Joha11Philip Freudenbergh inwoonder alhier na Duijtsland & te rug 

805 ½ 19 dito Michie/JosephEsius inwoonder alhier na Duijtschland & Traarbach & te rug 

806 23 dito Richard Boeking Adolfszoon na Thraarbach aan de Moes el 

807 23 dito Cornelis van Sprang van Diemen burger alhier, na Duij tsland & te rugh 

808 24 Coenraad van Teutem, na Duijtschlandt & circumjacentien van dien 

809 29 dito Jal!w ç;9,•/0 Bemel &< }l!e0h Biee,¼i & .. ~He èt:t~s•,fet:tw Ml!rFl!A1u11! Ba,.,¼, Ha :E:HgelaHàe 

810 den 2Julij 1762 FransJurrij Armbeurst, na den over Elsas 

811 2Julij ChristojfelSamuelCobelius, na Dresden 

812 13 dito Richard Pi/lans & zijn huijsvr. Emelia Moore na Engelandt 

813 p107 13 Ju lij 1762 Anna Polak wed. Moses Polak na Duitsland 

½ 
814 ditoJosephJacob Junior & zijn lmegt Moses Goudsmit na Brabrand 

815 14 dito Arij Hartman inwoonder alhier, na Duij tsland 

816 21 dito Louis de Ko.ffinwoonder alhier na Kleefslandt & naburige rijken 

817 21 dito Jean Geo1ge Danzer, burger alhier na Duijtsland 

818 21 dito Christoffe/Heijneman coopman & inwoonder alhier na Cleefsland & omlegg: 
plaatsen 

819 26 dito Jan Rutger Scholten burger alhier na Kleefsland & omlegg: plaatsen 

820 27 dito Jan van Waaij' burger alhier door Cleefsland, Keulse, hertogdom Borck & 
graafschap Mark & omlegg: plaatsen 

821 ½thn 31 dito CoenraedReijser inwoonder alhier na Duijtsland & omleggende rijken 

822 pgioB den 2 Augustus 1762 Andries Christiaense burger alhier met ses man volgens monster 
rolle na Cherburg in Vrankrijk om aldaer aan boord te gaan van't schip de Vigilantie 
groot omt. 35 lasten & t selve herwaarts over te brengen 

823 5 dito Johannes Franciscus Pacquet inwoonder alhier na Hamburgh & te rug 

824 7 dito Adriaan Hordijk junior burger alhier met het schip de Oudste Pieter schipper 
Coert Fokkes na St. Eustatius & terug 

825 7 dito Johan Wij'ngaard burger alhier na London & terug 

826 13 dito DavidHoesch comptoirbediende van Cornelis Brethouwer koopman alhier na 
Cleefslandt, Luijkerland & Braband & te rug 

827 14 dito Elias Haan inwoonder na Frankfort aen Main 

828 17 dito Philip pus Idema inwoon der, na Wesel & omleggende plaatsen 
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829 18 dito Gerardus Smits, burger alhier na Cleefsland & circumjacentien van dien 

830 pg109 den 19 Augustus 1762 CornelisAccordaasvanZierkzee inwoonder alhier, over land na 
St. Malo, om tschip deJuffr.Jacoba grootomt. 65 lasten leggende te St. Mala voorm. 
herwaarts over te brengen 

831 23 dito Jan Frans Oel, burger & coopman met zijn knegt HendrikLauk na Frankfort aan 
Main & omlegg: plaatsen 

832 24 dito Antoine MariedeBrecon met zijn vrouw & schoonmoeder, & een kindt & Chevalie 
de Ride, ancien capitain & ingenieur de marine, en service de France na Duijtslandt 

833 30 dito }995tMe11trep lnlfgef alhief aa l,l,!eái!el, Gleefslaaà & eml1 13laa1;sea & Ee Htg 
(marge) dese niet afgehaalt 

834 ½ den 20 September 1762 Willem Theodorus Houwens geboren burger alhier na Londen om 
aldaar de negotie te leeren 

835 ½ 20 dito Pieter Antonij Rabaille,Andries Pape &Antonij Sibartij, inwoonders alhier na Italien 
&terug 

836 21 dito Isaac Correjolles burger alhier na Bourdeaux, & te rug 

837 21 dito Jacques Rocquette burger alhier na Parijs & Bourdeaux 

838 pg110 den 21 September 1762Johannes Kramp, burger alhier met ses man, volgens 
monsterrolle van C: v.Andel over land na Duijnkerken om aldaer aan boord te gaen van 
't schip de Robert & Margareta & het zelve als schipper herwaarts over te brengen 

839 24 dito WilliamDavidson coopman & burger alhier & dogter Susanne]aneDavidson 
nevens zijn knegt RobertBrowne & meijdMarij Nelson na Engeland & te rug 

840 29 dito Thomas Roche coopman & burger alhier na Vrankrijk 

841 13 October 1762JanMichielMeijer burger alhier met nog zeven man volgens 
monsterrolle van C: van Andel na Bourdeaux met schipperJanKromvinger & vervolgens 
naBajonne om aldaer aan boord te gaen van 't schip de Jeanne & het zelve als schipper 
herwaarts over te brengen 

842 thn 30 dito Juriaen Stobbe burger alhier met nog elff man volgens monsterrolle van Cv Andel 
na St. Mala, om aldaer aan boord te gaan van t schip De Hope & het selve als schipper te 
voeren 

843 4 November 1762 WilliamForrest, burger alhier na St. Mala & vervolgens over land na 
Brest om aldaar als schipper te gaen aan boord van het schip de Faam grt.15 lasten & 
het zelve als schipper te voeren in plaats van den overleden schipper Jacob Weijling 

844 pg111 den 8 November 1762 MariaAnna oud 12 jaar & Threese Maria oud 9 jaar & Franco is, oud 
8 jaar, kinderen van wijlen den heer Nicolaes Grenier, gewesene consul Generaal ,,.,HHien 
Charge des Affaires van Vrankrijk tot Lissabon, nevens derselver dienstmeijdJohanna 
Barrij, voornemens te reijsen na Sluijs in Vlaanderen & vervolgens na Brugge & Dooaij 

845 thn 31Januarij 1763 CarelEllinkhuijsen coopman & burger alhier na den Rijn & Moesel & te 
rug doort landt van Cleeff 

846 18 Februarij 1763 Gerard Boom coopman & burger alhier na Duij tsland & omleggende 
plaatsen 

847 21 dito Dirk van Dijk burger & coopman alhier na Duij tsland & omleggende plaatsen 
848 21 April 1763 Pieter de Koker burger alhier met of sonder knegt, na't Cleeffsland, 

Bergsland & Duijtsland & te rug 

849 thn 26 dito Willem Croese burger alhier na't Cleefse & Munsterse & Friesland & omleggende 
plaatsen & terug 

850 gratis 30 dito Hendrik Ruhant, na Hessen Cassel 

851 6 Meij Jacques Francois du Fez coopman alhier na Zwitserland 

852 pg112 den 7 Meij 1763 DavidFresseJ M: inwoonder alhier na Erlang in D. Frankenland & na 
verloop van eenige maanden te rug 

853 17 dito Jacob Teijssen burger alhier na Vrankrijk & na eenige maanden te rug 
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854 gratis 7 Jun ij 1763 Mr.JohanAntonij de Normandie, oud schepen, Gerard Ellinckhuijsen 
commissaris van kleij ne zaken, Gerrit Schot coopman & Isaac Hubert oud schepen deser 
stad, met hunne resp. vrouwen, na Bra band & omleggende plaatsen 

855 11Julij 1763 Lodewijk Plagge burger alhier &Herman Bla11kesteij11 inwoonder alhier na 
Han over, Hamburg, Bronswijk & omleggende plaatsen & te rug 

856 gratis thn 27dito Ds]acques deLoches na Engelandt & te rug 

857 ½ 2 Augustus 1763 Adam Linn, na Manheim & te rugh 

858 8 September 1763 Nicolaas de Beij geboren burger alhier na Vrankrijk 

859 .l/r 8 dito FredrikHesel, aa Fraahfert aaa Haia 
(maige) niet afgehaald 

860 9 dito Pieter Martinus Wassenberg geb. in s'Hage na Vrankrijk, Duijtsland, Italien & 
omleggende plaatsen & terug 

861 pgi13 den 12 September 1763AntonieRabaillix burger alhier met zijn knegtPieterAntoniePappi 
½ na Italien & te rug 

862 gratis 28 dito Pieter Constant inwoonder alhier na Duij tslandt 

863 thn 7 October 1763 Hendrik Vink geboren burger alhier nevens zijn knegt, na Vrankrijk & te 
rug 

864 19 Maert 1764Jacob van der Haer coopman & burger alhier met zijn knegt, na Duij tsland, 
Switserland & omleggende plaatsen 

865 23 ditoAntoineLaFa1gt1e, burger coopman alhier na Vrankrijk 

866 31 dito JeanFougnet coopman alhier & Ma1guerite Dulac & Madalon Dulac, na Vrankrijk 

867 dito Marie Vigneau wed.JeanBelliveau,Jean Vigneau & Marie la Croix-Vigneau, na Vrankrijk 

868 thn 26 April LaurensAijchmaijerna Duijtsland & te rug 

869 ½ 12 Meij 1764 ChristojfelRemenap inwoonder alhier na't land van Hessen 

870 pgi14 den 8 Junij 1764 Geo1ge Willem de Vogelburger alhier na Smirna & te rug 

871 23 ditoAbrahamRusman inwoonder alhier nat graafschap Mark & omleggende plaatsen 

872 ½ 16 Julij]ohan ChristojfelHammes inwoonder alhier na Traarbach aan de Moesel 

873 thn 18 dito Bernard Du Pont burger & inwoonder alhier na Vrankrijk & te rug 

874 17 September 1764 A11tenij B11;;el lmrger alhier aa Italiea 
(ma1ge) niet uijtgegeven 

875 den 11 Februarij 1765Jacob Haan, na Straatsburg 

876 11 dito Johannes Boner, na Frankfort aan Main 

877 14 dito Joseph Tresfon coopman & burger na Vrankrijk 

878 1 Maart 1765 Theodorus Elsevier burger alhier met zijn knegt na Engeland, Vrankrijk & 
Duijtsland 

879 18 Maart 1765 Samuel Abrahams burger alhier na Frankfort aan den Main 

880 ½ 18 dito AntonieRaballix burger alhier na Frankfort aan Main 

881 pg115 den 11 April 1765 Barend Moses inwoonder alhier na Vrankrijk & Bra band & te rug 
thn 

882 ½ 10 Meij]an Wens inwoonder alhier na't Wurtenburgse & te rug 

883 15 dito Johan Philip Noltenius na Hessen-Kassei 

884 22 dito Francois Overschie en desselfs huijsvrouw Willem Pieter Christiaan Top & desselfs 
huijsvrouw, Francois Robertus Overschie & Hendrik de Groot met drie domesticquen na 
Braband 

885 ½ 22 dito Jan Barend Betzolt inwoonder alh: na Duij tschland & terug 

886 ½ 4Junij]ohanFrans Stork inwoonder alhier na Rusland en te rug 

887 ½ 8 Ju lij Christoffel van Heijsel na Vriesland 
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888 ½ 9 dito Jan Roosendaal na Duij tsland 

889 thn dito CoenraedStrichert &Johannes Meijer na Straatsburg 

890 pg116 5 Augustus 1765 Pieter Loomen na Bajoene en te rug 

½ 
891 8 dito ChristiaanJosephHorn na Duijtsland & te rug 

892 13 dito Adam Schadee & Dirk Schadee na Bra band en Vlaanderen & te rug 

893 3 September Antoine LaFargue burger alhier, GeertruijTimmerman egteluijden, Pierre La 
Fargue,Jean Pierre LaFargue & Marie Elisabeth LaFargue &Jean La Fa1gue alle won. alhier, na 
Vrankrijk & te rug 

894 10 dito Johannes Rastert burger alhier na Duij tsland & te rug 
(marge) op ordre niets ontvangen 

895 2 October Gerrit Klaasse burger alhier, na de Oost Zee & terug 

896 ½ 10 dito Willem Groothoffinwoonder alhier, na Duisberg en te rug 

897 ½thn 14 dito Philip Simon inwoonder alhier na Vrankrijk en te rug 

898 pg117 den 9 November 1765JohanMelchior Stokman burger alhier, na Hanover & Sell & te rug 

899 ½ dito Sime!l f ... 7Elias Co hen na Brussel 

900 ½ 11 ditoJohanHartmanJaeger na 't Hertogdom Twee bruggen & te rug 

901 ½ 3 December Klaes Snel na Vrankrijk en te rug 

902 20 dito Gl1111di115~11Pree ill'NSeRàeF alhieF, Ra I,1,1~h & Ee rng 
(marge) NB dese om zijn armoede een pas gratis gegeven 

903 thn 29 Januarij 1766 DanielEhren.friedRehbe1g na Berlin en te rug 

904 24 MaertJacques Nicolas Rufftj inwoonder alhier, na Duijtsland & de Elsas & te rug 

905 3 April WouterdeRaajJ&Jan van Ellekom inwoonders alhier, na Parijs & te rug 

906 pg118 7 April 1766 Pieter Keerol inwoonder alhier na Hessencassel & terug 

½ 

907 14 dito Johan Hendrik Peer &JohanAdolphAlmacher na Parijs 

908 ½thn 28 dito Nicolaes Barnich inwoonder alhier na Luxenburg 

909 ½ 22 Meij 1766 Louis Rouillan geb. alhier, na Vrankrijk & te rug 

910 28 dito Johan Laurens Meijer na Frankenland & te rug 

911 ½ 29 dito Matthijs Christoff Papst na 't Markgraafschap Bareut & terug 

912 ½ 30 dito Christiaan Gimpers naManheijm & te rug 

913 ½ 27 Junij David Jacobs & Levij· Co hen & Heijman Moses na Gelderland, Westvriesland & te 
rug 

914 ½ 3Julij HendrikRichardSlangenbe1gna Dauphiné & te rug 

915 pgi19 8 Julij 1766Josephus Geniljo na Vrank rijk & terug 
½tlm 

916 den 6 Augustus 1766 Pieter van Dordt & zijn vrouw & broeder na Mastrigt, Luijk & 
Bra band & te rug 

917 ½ dito DavidBour na Scuckerc in ' t Wurcenburgse & te rug 

918 9 dito Bartholome Nani na Vrankrijk & terug 

919 ½ 14 dito Johannes Preijsing na Duij tsland 

920 1e October Jean Trouillé inwoon der alhier, na Vrankrijk & te rug 

921 7 dito Pieter Raballis inwoonder alhier, met twee compagnons Pieter Pap in & Jan 
Luzani, na Hamburg, Breemen, Lubeeck, Riga & Petersburg 

922 ½ 14 ditoJurgenHenrichKemmer met zijn vrouw na Frankfort aan Main 

923 ½ 15 dito Marrns Moses na Vrankrijk 

924 ½tlm 16 dito Heijman Calman met MeijerJoseph na Duijtsland, en alleen te rug 
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925 pg120 den 3 November 1766 Nicolaas Mattijs na Vrijlaubersheim in de Paltz 

½ 
926 ½ dito Claude Jean & Michel Jean na Bra band 

927 ½ 21 dito FredrikAlt na Duijtsland & te rug 

928 28 dito Pieter Kuijpers inwoonder alhier, na't land van Gulik & te rug 

929 ½ 2 December Johan HendrikPeltzer na Traarbag & te rug 

930 thn den 20' Januarij 1767 PeterHasselbag &Johannes Bekker na Frankforc aan Main & te rug 

931 2 Februarij 1767 Frederik Wilhelm Wolters na Duijtsland & te rug 

932 25 dito Johannes Dauw inwoonder alhier, na Duijtsland & te rug 

933 pg121 19 Maert 1767 Pieter Schap pel, Dirk Ubens & HendrikKuijk na Vrankrijk 

½ 

934 ½ 23 dito Hendrik Luts & Pieter Bekkerna Vrankrijk 

935 27 dito LLFrancotte comptoir bediende van Duncan Clark na Westphalen & Bra band 

936 31 dito Johannes Esse/aar na Bohemen 

937 6 April ChristiaanHendrikDreesel inwoonder alhier na Magdenburg & te rug 

938 ½thn 11 dito Michiel Keiler na Switserland & te rug 

939 11 Meij 1767 Francis Currij na Lintz in Austrië in Duijtsland & te rug 

940 gratis 12 dito de Heer Mr. Isaac van Teijlingen, de Heer Mr. Paulus Gevers & desselfs huijsvrouw, 
de Heer Mr. Cornelis Groeninx van Zoelen & desselfs huijsvrouw, de Heer Jan Co mets de 
Groot naar Bra band, Vlaanderen & circumjacencien van dien, gevolgd off geadsisteert 
met desselfs domesticquen & weder te rug 

941 pg122 22 Meij 1767 Paul Coignon junior burger & inwoonder alhier, naar Bra band, Vlaanderen, 
Parijs & circumjacentien van dien & te rug 

942 ½ 25 dito CoenraedReijser na Frankforc aan Main & te rug 

943 ½ 30 dito Jan Wifselburger & inwoonder alhier na Frankfort aan Main & terug 

944 dito Pieter Schimmelketel geboren & wonende alhier, na Parijs 

945 11 Junij Anthoine Francois Nouvel won. alhier na Vrankrijk & te rug 

946 19 dito Johan Christiaan Stock inwoonder alhier na Duijtsland & te rug 

947 thn 22Julij Emanuel Goudsmit & Moses David beide inwoonders alhier, na Parijs & te rug 

948 ½thn 25 September 1767 Johan Geo1geHelmoet na Hessencassel & van daar te rug 

949 pg123 den 25 November 1767 Anthonij Raballio burger en inwoonder alhier na Italien, & van 
daar met zijn zoon te rug 

950 ½-aa- 10 December Philip Brouw na Man heim & te rug 

~ 
951 ½ den 19 Februarij 1768Jacob Tui/lier & zijn vrouw na Vrankrijk 

952 ½ 25 ditoAnthonij· van derVoort,Johannes Sterk & Thomas Winkels, na Vrankrijk & te rug 

953 ½ 29 dito Amoldus van Antwe1pe11 na Vrankrijk & te rug 

954 4 Maert Nicolaas van. Putten na Bra band, Duij tsland & te rug 

955 ½thn 28 dito Wesse/Imsighoffburger & broodbakker alhier, na Dorcmonch in Westphalen & te 
rug 

956 pgi24 den 29 April 1768 Adam Guillemanson & zijn vrouw & een domesticq naar Vrankrijk & te 
rug 

957 ½ 7 MeijJan deBeijer geb. alhier na Pruijssen & Munsterland & te rug 

958 9 dito Anthoine Gissien burger alhier met sijn vrouw na St. Petersburg & te rug 

959 19 dito Ign.atius WoUfinwoonder alhier & zijn vrouw Jeannette Remigi, na Vrankrijk en te 
rug 

960 ½ 24 dito Levi Benjamin. met zijn vrouw, na Boheemen 
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961 ½ 7 Junij BarentDoesburg na Frankfort aan Main & te rug 

962 ½ 13 dito Adam Hildemeijer na Hanau & te rug 

963 ½thn 18 dito Jochem Mork na Straalsund en te rug 

964 pgi25 den 9 Julij 1768 AdolffBiesenbroek &Jan Peters na Parijs & te rug 

965 ½ u dito Bastiaan Scheve/aar na Ligtenouw in 't Hessische & te rug 

966 25 Augustus 1768PierreBerard na Vrankrijk & te rug 

967 ½ 5 September Johan MichielHorlich na Duijtsland 

968 thn 20 dito Care/Ellinkhuijsen burger & koopman alhier naar den Rijnstroom, Moesel, 
Bourgondie & andere plaatsen om inkoop van wijnen te doen & verder door Frankrijk 
terug 

969 den 13 October 1768 Moses Aron & RebeccaBenjamins egtel. & hun drie kinderen na 
Bra band & te rug 

970 thn 19 dito Benjamin Sijmons & Samuel Co hen na Parijs & Italien & te rug 

971 pg126 den 1' Februarij 1769 Willem Theodorus Houwens na Dantzig 
½ 

972 ½ 16 dito Pieter de Ge/lelie na 't Ceulse Land & te rug 

973 9 Maert Pierre Roudier burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

974 ½thn 30 dito Jan Kalevelt &Johannes Lievers na Parijs & te rug 

975 25 April 1769 HendrihAdriaenHoffinan burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & 

Duitsland & te rug 

976 dito Daniel deJongh Adriaensz. burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & Duitsland & te 
rug 

977 ½ 1' MeijJeremias Glaser na Straatsburg 

978 12 ditoJurriaanJansen inwoonder alhier na Coppenhage & te rug 

979 pgi27 23 Meij 1769BarendSchroer na Munster & te rug 
½ 

Wy M'. JOI-IANNES I-IEYLIGER JOI-IANNIS FILI
US, Gouverneur Generaal der G eoétroijeerde Colonie de 
Berbice, llievieren en Diftriéten van dien &c: &c: &c: 

--:> Gee--.;m Permisjïe aan Capt". ,,JtH f. • ...._ -t;::i. o~nme met deszelfs .h/4 f Genaamt ~ C)'~; 
f ,,t.,.::J~' I m ophebbende Yo/k t!JI deeze Co/oui~ 110 :..7' ~.·~ te moogen Vertrekken , ge/af/ende 

dierhalven alle onze onderhebbenden, en verzoekmde voorts 0 011 allen ende em ygelyk die deeze zal werden 

P"ertoo11d , gem. Capt". /,,.i.,_ ,t;:::_e_ met zyn voo,fz . J"4~, en Volk , vry en onverbinderl 

te laaien paffee,·en , tot deszelf s gedeflinee,·d• llaue , en desnoods beh11plzaa111 te weezen, het welk wy 
i11gelyke gevallen gaarne zullen erkem1elyk zyu. 

en met het Cnchet van onze Co/onie bekrngtigt . In Rio D es t'oirconde hebben wy deezm geteekellt, 
de /Jerbice den t ) ·' '"' v fLa....,.__f- YJ.-fi'. 

Ter Ordonn: vnn zyn Hoog Ed: 
..(; .,- '.4'///.1,Îll//f~,'iM~ï-~ 

A,. ,,/ ;:z:,, , 
Ge~1.1t Go~6rneur~ 

',t/'I . j!j//,lj/H/L)';! -
'--- --~~-~ ) 

't.f'°"· ,- ·• ( ~ v 

De gouverneur van Berbice verleent R. Krul toestemming om met zijn schip naar 'Patria' te vertrekken, 
2 maart 1768 (GemeentearchiifRotterdam, archief Pa. Coopstad & Roe/zussen (Hudig)/Ferrand Whaley, 

inventarisnummer 61) 
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980 30 dito Adriaan Gaan &Johan Wilhelm Heuser na Vrankrijk & te rug 

981 6 Jun ij Moses Nathan na Vrankrijk & te rug 

982 ½thn 19 dito Johan Philips Wierts na Duijtsland & te rug 

983 ½ den 5' Ju lij 1769JanSiebert na Hessen Kassei & te rug 

984 22 dito Bartholomeus Braams &Jan Dassijburgers & inwoonders alhier, na Lotharingen & 
terug 

985 ½ den 3 Augustus 1769 Jan Hendrik Poll inwoonder alhier, na La bes in Agter Pommeren & 
terug 

986 pg128 5 September 1769 CoenraedBroeder na Duijtsland & te rug 

½ 

987 thn den 16 ditoJohanMelchiorStokman burger alhier, naHanover & Sell & te rug 

988 den 2 December 1769JohanPelkman amptman in Pruijssen, naar Berlin 

989 thn den 18 dito Casper Snel na 't Land van C!eeff en te rug 

990 ½ den 27 Januarij 1770JanPieterAppel inwoonder alhier, na Frankfort aan de Main & te 
rug 

991 ½ 16 Februarij Franciscus Metje na Vrankrijk 

992 thn 26 Maert Alexander Laars over Marseille na Aleppo 

993 ½ 7 April Vwe. Carolina huijsv. van de Heer Baron vanBoul na Brussel 

994 pgi29 den 30 April 1770JeanBoij"er burger alhier & desselfs huijsvrouw JeanneMarieBergez 
met zes kinderen, ElieJean Déstandeau, Susanna Gautier & een dienstmeij t, na Parijs & 
vervolgens na Bourdeaux 

995 den 4 Meij AntoinePerierkoopman & burger alhier, na Vrankrijk & te rug 

996 8 Jun ij Peter Andreas Eggers won. alhier, na Hamburg & te rug 

997 dito Cornelis Balguerie koopman & burger alhier, na Vrankrijk & te rug 

998 ½ 16 dito SamuelAbrahams burger alhier, na Duijtsland & te rug 

999 ½thn 21 dito Marcus Christiaan Koevoet burger alhier na Berholm in Denemarke & te rug 

1000 ½ 3 October 1770 Dirk vanSchundelen inwoonder alhier, na Duits burg 

1001 pg130 den 9 October 1770 Daniel Isaac met zijn vrouw & drie kinderen na Duij tsland 

½ 
1002 20 dito Gilles Hilkes inwoonder alhier, na Duijtsland 

1003 23 dito FelixFidelis Zimmerman burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk & verders na 
Duijtsland 

1004 den 1 November 1770 Jean Geo1ge Danser & Brouwer nevens een boekhouder & bediende, 
na Duijtsland 

1005 dito Nicolaas Brouwer benevens zijn vrouw, kindt & bediende, na Duijtsland 

1006 16 ditoJ11,;0h (;;,lef,~ eefflmissaris •;aa hier 013 Meehelea, eea 13as1300H Year sehi1313er 
Wüle111 b1111g11,~.~er Ha Meehelea & l,ettYeH eeseaaHàe ÎR! t eaal 13arelàegerse ~ YaeeH 
51:tijl,ererneàea 4 eaalea eeHijeeeaea 30 •neen & 213alcj es eaeak 2 ealea r;eerea tlf.z eas 
limeeHeH 
(maige) hiervan een ordinair paspoort uitgegeven & dus onder de ordinaire paspoorten 
voor goederen verantwoort 

1007 ½ 22 dito Matthias Hartman na 't keurvorstendom Beijeren in Duijtsland 

1008 pgi31 den 24 November 1770 Isabella Costenoble huijsvr. vanJ:F: To/lens na Antwerpen & Gent 
½ 

1009 ½ 28 dito WolfJWiener na Parijs 

1010 17 December PaulAmauld na Lausanna en Suisse 

1011 18 dito Francois Grand inwoonder alhier, na Parijs 

1012 20 dito Philippe Etienne Laurens &JosephBernede na Antwerpen 
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1013 26 dito Challoner Webb voor Mr. Fescharner Gerling, van Huinbach & Egermont na 
Braband 

1014 thn 31 dito Robbartus Ballentijn geb. burger & inwoonder deser stadt na London 

1015 den 3 J anuarij 1771Johan Daniel Smit, door Duijtsland, Vrankrijk, Switserland na 
Hongarijen & Boheemen 

1016 pg132 den 3 J anuarij 1771Jeronimo Mandes & zijn vrouw & dienstmaegd na Parijs 

1017 12 dito Johannes Hogerwaert inwoonder alhier, met een knegt na Vrankrijk 

1018 29 dito Mfrhie/Harth na Duijtsland 

1019 dito Jacob Moses &Jacob Sander na Hamburg 

1020 ½ den 1' Februarij 1771Johan Melchior Heinen & Nicolaes Enge/hart na Duij tsland 

1021 ½ 4 dito Willem Nieuwenhuijsen na Vrankrijk 

1022 dito Johan Laufer,Joseph Toorner, George Wipper &Johan Kegel na Duij tsland 

1023 16 dito Johan Christian Warnsch na Braband, Vlaanderen & Duijtsland 

1024 23 dito Matthijsvan de Rij'k na 't Kleeffsche Bergse Gulikse & Luijkse 

1025 pgi33 den 2 Maert 1771 Ga/lus Christ na Mentz 
½ 

1026 4 dito Jean Baptiste Grand burger alhier, na Frankfort aan Main 

1027 ½ 5 ditoJanSchuits na Noorwegen 

1028 ½ 8 dito George Christiaan Gimpers burger alhier na Manheim 

1029 ½ 18 dito PieterGlazer &Jan Glazer inwoonders alhier, na Straetsburg 

1030 ½ 22 ditoJoostVinkenbu,g inwoonder alhier, na Antwerpen 

1031 gratis thn 28 dito Pieter Adrianus Dame & Abr. van Rotterdam burgers alhier na Duijtsland 

1032 den 18 April 1771 Francois Schilmans koopman alhier, na Vrankrijk 

1033 13 Meij 1771Joseph Treifon inwoonder alhier na Vrankrijk 

1034 pgi34 den uJunij 1771 GerritKleijn inwoonder alhier na Bourdeaux 

1035 thn 29 dito Arno/dus Hamboch burger & koopman alhier, met zijn comptoir bediende Gilles 
Hilkes inwoon der alhier, na Duijtsland 

1036 den 16 Julij 1771Jacob Willeman &Jacob Rickart na Manheim 

1037 22 dito Eleazar Samuels & Abraham Heijmans kooplieden alhier na Duitsland 

1038 ½thn 5 Augustus Dirk Schuurman burger alhier, na Vrankrijk 

1039 ½ den 3 December 1771 Gieg Hiever na Bra band & Vrankrijk met zijn vrouw & twee 
kinderen 

1040 11 dito Benjamin deFonceca vlugteling uit Coesen, laastkomende van Haarlem, met zijn 
vrouw, dogter, slaaf & slavin na London 
(marge) gratis op ordre van Heeren BB 

1041 dm 20 dito Alexander Gil/on koopman & B. geboren alhier, na Zuijd Carolina 

1042 pgi35 den 4 Februarij 1772JohnHegetschweiler koopman met zijn zoon, na Switserland 

½ 
1043 thn 19 dito Johan Wilhelm Bomeftld na Bra band, Vlaanderen & Vrankrijk 

1044 den 1 Meij 1772Jaques Vincent burger alhier, na Vrankrijk 

1045 ½ 20 dito Louis Couste burger alhier, na Vrankrijk 

1046 ½ 27 dito Jacob Hendrikwt1tHerwijnen na Luik, Bra band & Duijtsland 

1047 ½ 13 Junij Adrianus van der Laan na Dusseldorp 

1048 16 dito Maarten Koevoet Muller inwoonder alhier, na Denemarken & Bormholm 

1049 thn 24 dito Jacob de Vogel na Braband, Vrankrijk, Italien & Srnirna 
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1050 pgi36 den 17 Ju lij 1772 Diderik Marcus Wasser na Sweden 

½ 
1051 24 Augustus Eleazar Samuels koopman alhier na Duij tsland 

1052 ½ 1 SeptemberJeanJosephChenuz inwoonder alhier na Brabant 

1053 thn 22 dito Charel Sonanin, Batista Tortio, An toni Ciwatti, Marho Scieresa &Joseph Barberi na 
Switserland 

1054 ½ den 12 October Piere Philippe Bruleij na Vrankrijk, Engeland & Duitsland 

1055 ½ 17 November Johann Gottlop Tribuger na Arentsted in Duitsland 

1056 tlm 3 December Johan Gideon Passche burger alhier na Man heim & Frankfort 

1057 ½ den 5 Maert 1773 Gerardus Berte burger alhier na Duijtsland & Brabant 

1058 pgi37 den 18 Maert 1773Jacob Hoogerweijfburger alhier na Duij tsland 

½ 
1059 ½ thn 29 dito Jacob Florijn inwoonder alhier, na Frankfort aan Main 

1060 ½ den 8 April 1773JohanHendrikKemmerling geb.alhier na Duijtsland 

1061 ½ 9 dito Johannes Leij bolt na Lodewijks burg 

1062 23 dito Jan Willem Heij"broek koopman alhier, met zijn vrouw & zoon na Gelderland 
Bra band & Luijkerland 

1063 30 dito Jacob van der Haar burger alhier, na Vrankrijk, Duijtsland & Switserland 

1064 den 1 Meij Care/ Engelbert van Oven burger alhier na Duij tsland 

1065 ½ 22 ditoJanManraaij burger alhier, na Duijtsland 

1066 pgi38 den 27 Meij 1773JosephMadrij inwoonder alhier, na Duijtsland 

½ 
1067 den 2Junij Alexandre Peirotin koopman & burger alhier, na Vrankrijk 

1068 den 19 dito Cornelis van Geel burger alhier, na Duijtsland & Pruijssen 

1069 gratis thn dito de heer Mr. Adr. Gevers Deijnoot, Mr. Adrianus]ustinus van Ravestein & Willem 
Couwenhoven naar 's Bosch, Mastrigt, Aken, Luijk & Spa 

1070 ½ den 14Julij 1773Jacob Hendrik Herwijnen na Luik, Braband & Duitsland 

1071 den 13 Augustus 1773Jacobus van Overzee, Theodorus van Son & Pieter Caarten inwoonders 
alhier, na Vrankrijk 

1072 thn 23 dito]anSamuelAmalrijburger alhier na Vrankrijk & Duitsland 

1073 pgi39 den 5 October 1773JohanPeterGrellman na Duijtsland 

1074 ½ 19 dito Pierre Philippe Bruleij na Engeland, Vrankrijk & Duij tsland 

1075 ½ thn 31 DecemberJacobAdder na Duijtsland 

1076 ½ den 15 Februarij 1774Leonardus Loward inwoonder alhier na Frankfort aan Main 

1077 ½ 18 Maerr]ean Pierre Rocques, looijer alhier na Duij tsland 

1078 ½ 29 dito Johannes Frans Heim burger alhier na Duij tsland 

1079 ½ 30 dito Willem Theodorus Houwens na Dantzig & Polen 

1080 ½thn dito Willem Hoeting na Dantzig & Polen 
-

1081 ½ den 2 Meij Andreas Fein buiger alhier na Duijtsland 

1082 pgi40 den 16 Meij 1774ErnstChristojJHumme burger alhier na Duijtsland 

½ 
1083 ½ 30 dito Pieter JanseKroesen inwoonder alhier na Bornholm in Denemarke 

1084 ½ den 3 Junij 1773(!) Anthonie Spatsier & Catharina Vuurmans na Duij tsland 

1085 gratis 7 dito de heer Mr. Pieter de Monchij & desselfs huijsvrouw & knegt naar Bra band & 
Vlaanderen 

1086 ½ tlm 17 dito Johan HendrikDiederich burger alhier, na Duijtsland 

Gens Nostra 65 (2010) 49 



1087 den 1Julij 1774 Geo1geCooper &JosephHarris met een knegt na Vrankrijk 

1088 ½ 11 dito Coenraed Cleijn &Johannes Kever na Duijtsland 

1089 18 dito Nicolaas van der Spelt met nog vier a vij ff andere persoonen na Duij tsland 

1090 pgi41 den 23Julij 1774JacobHemd na Frankfort aan Main 

1091 dito Samuel Vonk na Bern in Switserland 

1092 thn 28 dito Willem Kortrijk burger alhier, na Duij tsland 

1093 den 10 October 1774JurriaanJansen burger & inwoonder alhier, na Hamburg & 
Coppenhage 

1094 thn den 3 November Jean Daniel Pamier de Raudiere na Hamburg 

1095 ½ den 30 Januarij 1775JohnZeller met zijn vrouw & nog een man & vrouw na Manheijm 

1096 den 27 Februarij 1775Jacob Florijn &Lambertus Hei_j burgers & inwoonders alhier, na 
Frankfort aan Main 

1097 thn 29 Maert 1775 Care/ Engelbert van Oven burger alhier, na Duij tsland 

1098 pgi42 den 11 April 1775 Pieter Dubbeldemuts van Dijk & Paul Coignon junior burgers alhier, na 
Vrankrijk 

1099 ½thn 15 Junij Godlieb Vinsterbosch na Keur Saxen 

1100 ½ den 11Julij 1775 AbrahamBirn inwoonder alhier na Duijtsland 

1101 ½ den 5' September 1775JosephBronn, na London 

1102 13 dito Johan ChristoffelEphard na Coblentz 

1103 ½thn den 26' dito Franciscus Straal, na Vrankrijk 

1104 ½thn den 20 December 1775 Guillaume Gesnouin dit Maisonneuve inwoonder alhier na Parijs 

1105 pgi43 den 15 Februarij 1776 IsaacLaurillardburger & inwoonder alhier, naar Engeland & 
Schotland 

1106 ½thn den 18' Maart 1776 Johannes Schoonhuijzen, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1107 den 11' April 1776 AndréBoucherEschauzier, burger, en inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1108 den 30' dito GerritGroenevelt, junior, coopman & burger dezer stad, na Engeland, 
Schotland & Ierland, 

1109 den 2' Meij 1776 William Gilbert, inwoonder alhier, nae Petersburg 

1110 ½ den 20' Meij Anthoine Duvoid, inwoonder alhier, nae Vrankrijk 

1111 1/2 den 24' Junij 1776 PietroLafranching, inwoonder alhier, na Italien 

1112 pgi44 den 26' dito de heer Mr. AbrahamAdriaenBichon, zoon vanden Wel Edele Geboren Heer 
gratis Mr.Jean Bichon, Heer van IJsselmonde, raad inde vroedschap en oud burgemeester 

dezer stad, mitsgaeders bewindhebber van de geoctroijeerde Oost Indische Comp: etc. 
etc., met desselvs domesticq, voorneemens een reijs te doen naer Vrankrijk 

1113 ½thn den 26' Junij 1776 Levij"Abraham, na Bra band 

1114 gratis den 15' Julij 1776 de heer Mr. Abraham de Back, oud secretaris dezer stad, met desselvs 
domesticq, voorneemens een reijs te doen naar Bra band en elders 

1115 ½ ditoJohanArnoldBusch, na Duijtsland 
l.l.l.6 den :zo dito Simon I<uijpcr Pieters, na Denen.1.arken. 

1117 den 31' Augus tij 1776 Willem Venrooij, burger & inwoonder alhier, na Kleeffsland, 
Duijtschland, & Luijkerland 

1118 ½ den 5' September 1776Johannes Sijtsema, burger & inwoonder alhier, na Wezel 

1119 ½ 6 dito Charles Crab, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1120 ½thn den 13 dito Dirk Vermeulen, naar Dantzig en elders 

1121 pgi45 den 28' October 1776 Hermanus Thomas, burger alhier, na 't Pruissische 

½ 
1122 den 18' November 1776 ConstansBastie, burger en inwoonder alhier, naer Engeland 
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1123 ditoAlexanderJanse, burger en inwoonder alhier, naar London 

1124 ½ 23 dito James Black, na Barcelona geconsenteert, praesent alle de Heeren Burgem:, als 
passagier met het schip de Margaretha Dorothea, en Catharina, met schipper Gerrit 
Springer 

1125 ½thn den 11' December 1776 GomesJeune, coopman, na Vrankrijk 

1126 ½ den 14' J anuarij 1777 Klaas Koster, burger alhier, na Pruijssisland 

1127 4 Februarij Leonard Schab rak, na Vrankrijk 

1128 ½ dito FredrikusJosephus Godefroij·, na Vrankrijk 

1129 thn 6e ditoJandeJongh, na Vrankrijk 

1130 pgi46 den 2' April 1777 Hector Rocquette, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk en Engeland 

1131 ½ den 4' dito CasparusAnthonius Franciscus Herold, na Duijtsland 

1132 ½ 18 dito Jeanne Fihpe Corbeau, wed. Pierre Da/vit, Barbera Trenite, wed. Louis Couste, en Pierre 
Louis Dalvit, na Zwitzerland 

1133 29 dito Cornelis Maronier, burger alhier, na Vrankrijk 

1134 ½ 30 dito Marcus Christiaen Koevoet, burger alhier, na Denemarken 

1135 7 Meij 1777 PieterCaarten, burger en coopman alhier, na Bra band, Vrankrijk, Italien, & 
Zwitserland 

1136 14 ditoAbrahamHovendael, en Jacob Bel, burgers en inwoonders alhier, naar London 

1137 ½ 17 dito Frederik Jacob TheodoorExter na den Elssas 

1138 ½ 21 dito Andreas Heltman, naa Zweden 

1139 pgi47 den 6' Junij 1777 Jacques Vincent & AnneCouste deBeaupuij, echtelieden, burgers & 
inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1140 12 ditoJeanBeauteze, naa Vrankrijk 

1141 gratis 16 dito Jacob Bacharach, na Vrankrijk 

1142 ½ 17 dito SamuelLevij·, na Frankfort 

1143 thn 21 dito heter Simon Madrij, met zijn zoon Daniel Madrij, burgers & inwoonders alhier, 
naer Duij tschland 

1144 ½ den 5' Julij 1777 JanBarendse, inwoonder alhier, na Zweeds Pommeren 

1145 ½ 8 dito Jan Bron, na den Elsas 

1146 ½ den 21' dito Jacob Zollenger, na Engeland 

1147 ½ den 23' dito Franciscus Carolus van Douwe, burger en inwoonder alhier, na Dusseldorp 

1148 pgi48 den 29' Julij 1777 JanAnderson, na Nantes 

½ 

1149 den 11' Augustij 1777 LeonardSchabrak met zijne twee zusters Martha, en Ester Schabrak, 
naa Vrankrijk 

1150 den 12' dito BasilAnthonij Keek burger & coopman alhier, naer Engeland 

1151 den 21' dito Franco is Zwagers, enJanAbraham Terbruggen, naa Braband 

1152 den 10' September 1777 HannahSowden, meerderjarige dochter van de heer Benjamin 
Sowcleu, predikant in de Engc:lsch e Prcsbijtcriacnsc gc1nccntc dezer stad , geb. alhier 

naa Engeland 

1153 11' dito Johannes deHeer,junior, burger & coopman alhier, naa Duijtschland 

1154 12 dito MadelaineMarie deLoches, dogter van wijlen de heer Jacques deLoches, in leven 
predikant in de Walsche gemeinte dezer stad, geboren alhier, nae Engeland 

1155 19 dito Pieter Dubbeldemuts van D·ijck, burger & coopman alhier, na Engeland, & 
Vrankrijk 

1156 pgi49 Den 23' September 1777 P:S: de Bel/ij, na Bourdeaux 
½rlm 
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1157 ½ Den 10' December 1777 Jan FredrikFoort, naa London 

1158 thn 16 dito Isaac Penning, burger, & in woonder alhier, naa Duij tschland 

1159 ½ Den 6' Januarij 1778 Jean Baptiste Risconi, naa Bra band 

1160 den 16' Maart 1778 Willem Venroij, burger & inwoonder alhier, naar den lande van Cleve, 
Luikerland & omleggende landen aande Maze 

1161 19 dito Johannes de Heer, junior, burger en coopman alhier, naa Duijtschland 

1162 23 dito FrancoisBlondel, geboren burger, inwoonder, & coopman alhier, met zijn knegt 
& bagage, naar Zwitserland, Duijtschland & Frankrijk 

1163 24 dito Geo1gCraufurd, Annabella Crazifurd, & Marie Craiifurd, burgers en inwoonders 
alhier, zig althans bevindende in Frankrijk, geconsenteert naar deze stad te 
retourneeren 

1164 ½ 26 dito Joseph Woljf, enJohannes Kesler burger alhier, na Frankfort en Main 

1165 ½ ditoJanFerrario, burger alhier, naa Frankfort en Main 

1166 pgiso Den 27' Maart 1778JohannesJacobus Specht, burger & inwoonder alhier, na Duijtschland 

1167 thn Den 30' Maart 1778 Jean Baptiste Grand, burger & inwoonder alhier, naar Frankfort en 
Main 

1168 den 2' April 1778 GerardJonkheer,junior, burger & coopman alhier, na Duijtschland, 
Bra band, Pruijssische & de Paltz 

1169 3 dito Jonathan Tabor, inwoonder & coopman alhier, zoon van Samuel Tabor, burger & 
coopman alhier na Duijtschland, & 't Pruijssische 

1170 4 dito HenrfjLathom, burger & coopman binnen dezen stad, naar Engeland 

1171 6 dito Anselmus van Moorsel, inwoon der alhier, naer het Pruissische, Cleeff, & 
Gelderland, het Bergsche, Gulik, Keulsland & Luijkerland 

1172 8 dito Johan Philip Hildebrand, burger & inwoonder alhier, naa Oostvriesland 

1173 11 dito Johan Daniel Neus teckel, na Straatsburgh 

1174 16 dito Henrij' WilliamAtkinson, geboren alhier, zoon vanJasper Atkinson, burger, & 
coopman alhier, na Vrankrijk & Venetien 

1175 pgis1 den 17' April 1778 CornelisAmoldusvanSprang, burger & coopman alhier, naa 
Kleefschland, en Duij tschland 

1176 den 21' dito Willem Simon Burger, geboren burger, & inwoonder alhier, naa Kleefschland, 
& Duijtschland 

1177 27 dito James Crazifurd, geboren burger en coopman alhier, na Vrankrijk 

1178 ½ 28e dito HendrikHoogewegen burger en inwoonder alhier na Kleefschland & 
Duijtschland 

1179 den 2' Meij 1778 Abraham Bundten, inwoonder alhier, naar het Pruijssische, 
Kleefschland, & Duij tschland 

1180 ½ den 14e MeijJaques Daijnat, en DelphineRuelle, echtelieden, met hun twee kinderen, 
burgers en inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1181 15 dito Theodorus Martinus Mispelblom, burger en coopman alhier, na Zwitserland, 
Vrankrijk. en Duitschland 

1182 16 dito JasperAtkinson, & Ann van der Esch, echtelieden met hun twee kinderen, met 
namen Ann, en Jasper Atkinson, burgers & inwoonders alhier, naa Engeland 

1183 ½ 18 dito MfrhaelSturenberg, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1184 pgisz den zo' Meij 1778 Adrianus van der Sande, burger, en coopman alhier, naa Engeland, & 
Ierland 

1185 den 25' dito Isaac Hubert, junior, burger en coopman alhier, met zijn domesticq naar 
Duitschland, & Vrankrijk 

1186 ½ den 2' Junij 1778 IsaacCohen, en zijne huijsvrouw, na Luijkerlant 
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1187 ½ dito Hertog Samuel, na Luijkerland 

1188 6 dito Jacob Salles, burger en inwoon der alhier, naa Vrankrijk 

1189 15 dito WilliamMurdoh, burger, en coopman, en zijne dochter, en twee zonen geboren 
alhier, naa Groot Brittannien 

1190 20 dito Hendricus Laurentius Nortié, inwoonder en Roomsch Priester in de kerk op het 
Steiger alhier, nae Brabant 

1191 29 dito Constans Bastie, burger, en inwoonder alhier, naar Engeland 

1192 ½thn 30 dito Jan Kramer, burger en in woonder alhier, na het Kleefschland 

1193 pgis3 den 7' Julij 1778 PieterTedden, inwoonder alhier, na Duitschland 

1194 ½ dito]anFredrikEbert, burger, en inwoonder alhier, na Duitschland 

1195 9 dito Johan Christiaen Te/lering, inwoonder alhier, nae Duitschland 

1196 10 dito Gerrit Damme, burger & inwoonder alhier, met zijn vrouw en twee kinderen, naa 
Duitschland 

1197 21Julij WillemBlokkerus, burger & inwoonder alhier, na Kleeff geconsenteert, met 
Elizabeth Vermande, burgeresse alhier 

1198 23 dito James Horalio Watmough, burger en coopman alhier, na Engeland 

1199 24 dito PeterRoche, burger en coopman alhier na Engeland, Guernseij, enJerseij 

1200 29 dito WilliamFairholme, burger & coopman alhier, nae Engeland 

1201 31 dito Adrianus Moens, burger, en inwoonder alhier, na Duitschland 

1202 ½ den 1' Augustus HendrikRievet, burger & inwoonder alhier, nae Duitschland 

1203 pgi54 den 4' Augustij 1778 Bejamin Choice Sowden, burger & inwoonder alhier, naa Engeland 

1204 ½ 7 dito Jacob Bacharach van Nebewith, na F rankfort en Main 

1205 ½ 13 dito Johannes ConradRaumlant, inwoonder alhier, naa Frankfurt en Main 

1206 17 dito Ann van der Esch, huisvrouw van Jasper Atkinson, en hare twee dogters Anna 
& MariaAtkinson, burgeressen en inwoonsters alhier, zig althans bevindende in 
Engeland; geconsenteert naer deze stad te retourneeren 

1207 1/2 18 dito Joseph Abrahams van Berckel, na Frankfort en Main 

1208 26 dito SimonKuijperPieterse:, burger en coopman alhier, met zijn reisknegt na 
Duitschland 

1209 28 dito Robert Maij, inwoonder alhier, na Engelandt 

1210 dito Maria Mason, inwoonster alhier, na Engeland 

1211 1' September 1778 William Hesseij, burger alhier, geconsenteert naar Huil, als passagier 
met het schip De Sara, schipper Jan Fredrikse Dahlberg 

1212 pgiss den 8 September 1778Johannes Cookx burger & inwoonder alhier, na Bra band & 

½ Vrankrijk 

1213 den 15' ditoAlexanderKnight, burger & coopman alhier, met zijn zoontje, naa Schotland 

1214 ½thn 29 dito John Grahame met zijn dogter, burger en inwoonders alhier, na Schotland 
solvit 

1215 d e n eers ten Octobe r 177 S]ohan nes deHeer, juni o r, burger en cooprnan alhier, na 

Duijtschland 

1216 2 dito George Craufurd, burger en coopman alhier, naa Vrankrijk, Switzerland, en 
Italien, geconsenteert; als mede voor zijne susters Annabella Craufurd en Maria Craufurd, 
die hij in Switserland afhaalen zal 

1217 6 dito Thomas Lihou, burger en coopman alhier, naa Engeland, Vrankrijk, Guernseij, 
J erseij, en Alderneij 

1218 8 dito Basi/Anthonij Keek, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1219 ½ 10 dito Pieter Rusconi,J oseph Peregrini, Thomas Tessa, en Dominicus Tessa, en Alexander Gor la, 
inwoonders alhier, nae Italien 
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N° t• l '!,I. 
. f: TRANCE R . 

L ours-JEAN-MARIE DE BOURBON, 
Duc nE PENTHI E \ ' lt E, nE CHATEAU- V 1LA1N, ET u1:. RAMBoutLLET, 

miral de France, Gouverneur & Licucenant-Général pour Ic R.oi en fa P rovincc de 

Brcc,gnc. A TO US C EU X qui . ces préfcnces Leccrcs vcrrom, SA L u T; Sçavoir 
fuifons que Nous avons pnmis 3 / ✓ 1 ... ~ 1 , 1//,,,,., 

' ,.- , / , ,. v.· /,. / : ~.;'J~l.-r,: 
du A-.,, Îa1/1t" nommc ,,( .,,..th'o· .. ~ ~;,,tt, · ; 

1
-~..._ u.-du port 

dc(:r~,,_./ ,u...,1-,.~",;,1 / ~~,.;öu en viron , <le fortir ~u Po,;.c & Havre de '.,.,e,1 -,•"'-

/ - ou il dt prélènccment , pour :illcr l /,{.•~,. , -. , ...,__ charge! de/~-", · 

? ,·t. après que la préfcnre Pcrmifiion aura écé cnrcgill:réc au 

Grcfli: de I' Amin ucé, & la vifice de fon Vailfeau fai re à l'ordinairc. En T É M o IN de 

quoi Nous :wons !igné ces Préfences, à icclles faic appofer Ie Sceau de nos Armes, & 

m:!ignci: par lc Sccrcc:ûrc: général de a Mau.ne. 

PAR SO N A',i_TESS E,SERENISSIM.E, 
/,, ~ /J',:.,f,4.,V.-q 

Paspoort voor James Allen, kapitein van het schip 'Anna Elisabeth', om van Duinkerken naar Rotterdam te 
varen, verstrekt door Louis Jean Marie de Bourbon, admiraal van Frankrijk en gouverneur van Bretagne, 

29 december 1778 (GemeentearchiefRotterdam, Handschriftenverzameling, inventarisnummer 3310) 
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1220 14 dito Mr. Ernest Digne, met zijn vrouw, & een domesticq naar Lissabon 

1221 pgis6 den 21' October 1778JamesAllan, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1222 ½ 27 dito Hendrik Matthias Snoek, naa Guernseij, en Engeland 

1223 ½ dito Sietse Pieters, na Guernseij, en Engeland 

1224 16 November 1778 Charles Smith, burger, & coopman alhier, naar St. Eustatius 

1225 dito James Buchanan, burger en coopman alhier, nae St. Eustatius 

1226 ½ 17 dito Christiaan Carels, burger & inwoonder alhier, naa Guernseij 

1227 23 dito George Peter Rorman, inwoonder alhier, naar Frankfort en Main 

1228 den 1' December 1778 Jean]aques Raijée, Hermanus Greving, Albert Kesselkaul,Jean Comelius 
Maes, C:J: Wouters, L: Francois van Soest,J:F:M: van Hoorenbeek,Jaques Rens,Jaques]ean van 
Dorselaar, en Jean Francois Le Mire, geconsenteert om als passagiers, met het schip De 
Vrouw Johanna, gevoert bij schipper Carsten Wimpelman, van hier naar L' Orient te 
vertrekken 

1229 ½ den 2' dito]anFerrarie, burger alhier, na Vrankrijk 

1230 pgi57 den 2' December 1778 Jan Baptist de Brunelle, na Vrankrijk 
½ 

1231 den 3' dito Pieter Caratti, met zijn zoontje Jacobus, burgers alhier, naa Italien 

1232 23 dito Pierre Jean De Birat, burger en coopman alhier, na Vrankrijk 

1233 thn sol vit 28 dito Theodorus Martinus MispelblomBeijer, burger en inwoonder alhier, over Vrankrijk 
na Engeland 

1234 ½ 28 Januarij 1779 Hendrik Mozes Jonas, burger en inwoonder alhier, na Engeland 

1235 ½ 5 Februarij 1779 Robert Bolderij, burger alhier, na Engeland 

1236 ½ 6 dito]ohannAdolffJägerna Saxen & Pruissen & verders door het Duitse rijk 
geconsenteert, present alle de Heeren BB demp to de Heer vander Heim, is versogt door 
M:]: Peijpers, burger & koopman alhier 

1237 ½ 9 dito Pierre Briset, burger alhier na Vrankrijk 

1238 ½ 15 dito Henrij Hendrik, met zijn vrouw, na Bra band 

1239 pg158 den eersten Maart 1779Jan Willem Engels, burger & inwoonder alhier, naa 't Kleeffsland 
½ 

1240 ½ den 2' dito HermanHenrichLohmann, naa America 

1241 ½ den 5' dito Govert Schilperoort, Cornelis van Etten, Leendert Groenen boom, en Cornelia van 
Etten, naar Rees, in het Kleefschland 

1242 ½ 8 dito Pieter]ohanAspegreen, burger alhier, nae Engeland, Vrankrijk, en Portugal 

1243 ½ 9 ditoAdrianusvanderLeest, burger alhier, naa Wezel 

1244 ½ 16 dito Jan Claasz, na Vannes 

1245 25' dito Pieter van Netten, burger & inwoonder alhier, naa Frankfort & de Main 
(marge) gratis, als zijnde niet in staat om te betalen 

1246 ½ den 29' dito]anAlberts, inwoonder alhier, na Engeland, & Vrankrijk, geconsenteert, 
praesent alle de Heeren Burgem., is versogt door Hendrik Brouwer, Christ:w., burger & 
cooe1nan alhier. 

1247 thn solvit 31 dito Adrianus Moens, burger en coopman alhier, naa Groot Brittannien, en Ierland 

1248 pgi59 den 14' April 1779 GuillaumeBreitenstein, inwoonder alhier, naa Hessen Cassel 
½ 

1249 ½ 21 dito Suzanna Gil/on, huisvrouw van PieterHodenpijl, met haer zoon Philip pus Hodenpijl, 
burgers & inwoonders alhier, na Vrankrijk 

1250 23 dito Johannes de Heer jr: burger, & coopman alhier, naa Duitschland 

1251 24 dito Krijn Vermij, voor hem, en Frans van Eijk, over London naJ ersaij 

1252 27 dito Lucas Boon, na Brabant 
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1253 dito Aarnout van Beeftingh na Brabant 

1254 dito]anSturenbe1g, na Braband 

1255 29 dito AnnAtkinson, dochter van Jasper Atki11so11, burger, en coopman dezer stad, met 
haer bagagie zig rans in Engeland bevindende, geconsenteen aen haer voorn: vader, 
dat dezelve naer deze stad zal retourneeren 

1256 dito Frances Ho/ford, dochter van Thomas Ho/ford, burger, en coopman alhier, met haer 
bagagie, zig thans in Engeland bevindende, geconsenteert aen haer voorn. vaeder, dat 
zij naer deze stad zal retourneeren 

1257 pgi6o den 29' April 1779 Willem Oudenaerden, burger, en inwoonder alhier, na Bra band en 
Vlaenderen 

1258 dito Jacob WillemErbervelt, burger, en inwoonder alhier, na Braband en Vlaenderen 

1259 6 Meij Geo1ge Charleton, inwoonder alhier, over Frankrijk na Engeland 

1260 ½ 10 dito Basi/Anthonij Keek, burger en inwoonder alhier, met zijne bagagie na Engeland 

1261 dito GerritMeijer,Jan Coenraad Ubels, en DanielBe1goin, burgers, en inwoonders alhier, 
nae Vrankrijk 

1262 14 dito de heerenJanJacob Elsevier, oud schepen, en Jan DanielHuichelbos van Liender, 
coopman binnen deze stad, na Braband, Vrankrijk, en Engeland 

1263 dito]ohnEnslie, burger en coopman alhier, nae Engeland 

1264 15 dito Isaac de Reus, burger, en coopman alhier, na Vrankrijk 

1265 dito Hermanus Dijkhoff, burger alhier, nae Vrank rijk 

1266 pgi61 18 dito aen Thomas Lithledale, voor mevrouw HenriettaMariaHope, huisvrouw van 
de heer John Goddard, en haer drie dochters, met namen Anna, Sara, en Henrietta 
Goddard, burgeressen alhier, haer thans in Engeland bevindende, geconsenteert om 
met haer domesticquen,en bagagie, naer deze stad te retourneeren 

1267 dito ElizabethLeslie, wed.Alexander I]eats, en haer dogter Ann ij, inwoonsters alhier, na 
Aberdeen in Schotland 

1268 19 dito Helen Martin, wed: Alexander Kmght, met haer twee kinderen Margaret Diana, en 
Rachel, inwoonders alhier, en derzelver bagagie, na Aberdeen in Schotland 

1269 ½ 21 dito Franciscus Carolus van Douwe, burger, en inwoonder alhier, nae Dusseldorp 

1270 26 dito Henri) Shea, en AndrewShea, burgers alhier, naa Vrankrijk 

1271 ½ 31 dito GustaaJWilhelm Carlbom, na Vrankrijk 

1272 ½ 7 Junij Philip Metscher, en Geo,g Besinger, na Manheim 

1273 28 dito Ds.Jan Hall, beroepen predikant in de Engelse Presbijt: gemeente alhier, met 
zijn vrouw, twee kinderen, dienstmeid, & bagagie, hun thans in Engeland bevindende, 
geconsenteert naer deze stad te retourneeren 

1274 ½ 29 dito HendrikDhiedaman, na Duitschland 

1275 30 dito Arno/dus Cornelis Beij"erman, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1276 thn sol vit dito Comelius Lloijd junior, geboren burger, en coopman alhier, na Vrankrijk en 
Engeland 

1277 pg1G2 den 2c Ju lij 1779 William V,litcombc, burger, en inwoon.der alhier, naa E n g eland 

1278 s dito aan Thomas Lithledale, voor Jan Goddard, geboren burger alhier, dog zederd 
den jaere 1777 van hier naer Engeland vertrokken, geconsenteen, om met zijn 
domesticquen, en bagagie, van Engeland naar deze stad te retourneeren 

1279 ½ 7 dito Claudius Morel, en]ohannes Backer, nae Duitschland 

1280 ½ dito FredrikSneijder na Duitschland 

1281 ½ 8 dito Johan GeorgReumer, nae Duitschland 

1282 ½ 9 dito Jan Muller, na Denemarke 
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1283 dito George Craiifurd, geboren burger, en inwoonder alhier, met desselvs domesticq & 
bagagie, geconsenteert naer Engeland te vertrekken 

1284 14 dito Alexander Strachan, geboren burger & inwoonder alhier, nae Engeland 

1285 19 dito Jacobus Hartman, inwoonder alhier, na Braband en Vrankrijk 

1286 ½ 24 dito Jean Baptiste Bronello, na Vrankrijk 

1287 pg163 den 3' Augustij 1779 Denijs Lijons, inwoonder alhier, na Vlaenderen, Vrankrijk, en 
Engeland 

1288 ½ 11 dito Louis Marchant, na Vrankrijk 

1289 12 dito James LeMarchant,Janszoon, burger alhier, nae Groot Brittannien, Guernseij , en 
Jerseij 

1290 14 dito WilliamFearholm, burger & coopman alhier, nae Engeland 

1291 ½ 18 dito Hans Schuit Blijdt, en Gustaf[Dohndo,jf, nae Bergen in Noorwegen 

1292 21 dito Jacobus Holford, inwoonder alhier, na Engeland 

1293 gratis 23 ditoJurianus van Meekeren, burger, en inwoonder alhier, na Cleve 

1294 ½ 6 September Charles Crabb, inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1295 ½ 11 dito Volkert Johannes, van 't Eiland Hooge, nae Boulogne 

1296 ½ 16 dito Jochem Hendriks, van Ameland, na London 

1297 pgi64 den 16' September 1779 Harmanus Visser, inwoonder alhier, nae Bourdeaux 

1298 dito Ds:James Summerville, praedikant in de Schotsche gemeinte alhier, naer Schotland 

1299 20 dito Jean Francois Duvigneau, en Francois Vigouroux, burgers, en inwoonders alhier, na 
Parijs 

1300 zegel 6 st: 24 dito Wij burgemeesteren, en regeerders der stad Rotterdam, in Holland, oirconden, 
dat voor ons gecompareerd is geweest Jan Theodore Frescarode, notaris en procureur 

pgiGs alhier, dewelke, als een der Executeuren van den testamente van wijlen]ustus 
thn sol vit Ludo wig Schlemm, gewoont hebbende binnen deze stad, en op den 18e dezer maand 
(L:S:o overleden, aan ons heeft verklaart, dat ingevolge van de wille en begeerte van voorn: 

Justus Ludowig Schlemm, desselvs lijk behoorlijk gebalzemt en tegen verderff 
beveijligt, en vergezelt door twee livreij bedienden, genaamt de eene HendrikBroeger, 
de andereJanimmink; van hier, met schriftelijk consent van den heer hoofdofficier 
dezer stad, staat te worden vervoert naer Weenden in Hanover, ten einde aldaar, 
inde begraaffplaats, toebehoorende aan voorn: lustus Ludowig Schlemm, te worden 
begraven. Verzoekende daartoe, onze ordinaire brieve van gezondheid, en passe poort; 
weshalven wij burgemeesteren voorn:, verklaeren, dat deze stad en circumjacientien 
van dien, door Gods goedheid met pestilentiale, of andere contagieuse ziektens niet 
en is besmet, en versoeken dus gedienstig aan alle Hee ren, hooge en laege officieren, 
zoo militaire als civile, het bovengemelde lijk nevens de twee hier vorengemelde 
bediendens, vrijelijk te laeten passeeren, en henlieden, in het vervorderen van hunne 
reijze behulpzaam te willen zijn; welke te doene dienst, wij gaarne met reciproque 
beleefdheid, erkennen, en beandwoorden zullen. 
In kennisse der waarheid, hebben wij burgem:voorn: &te, Als S: Secretaris, gethJ: de 
Cromme. 

1301 den eersten October 177 9Jacob Willem Erbervelt, bu1·gcr, & inwoon.der alhier, naer de 
West-Indien 

1302 5 dito PeterPaulsen, Comelius Clausen, en Johannes Lehmann, na Livorno, en van daar, na 
Egijpten 

1303 ½ 9 dito Matthijs Arbengast, na Straatsburg 

1304 21 ditoJasperAtkinson, burger, & inwoonder, alhier, met zijn bagagie, naer Engeland 

1305 26 dito James Craiifurd, coopman, en Anne belle, en Maria Craufurd, burgers, en 
inwoonders alhier, nae Engeland 

1306 dito Jacob Salles, burger, & inwoonder alhier, nae Engeland 
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1307 pgi66 den 6' November 1779 Richard Pi/lans, burger, en coopman alhier, met zijn knegt naer 
Engeland 

1308 15 dito Constans Bastie, burger, & inwoonder alhier, met een bediende, nae Engeland 

1309 ½ 24 dito]ohnDickson, burger alhier, nae Londen 

1310 gratis den 3' December 1779 CatharinaBleijkers, wed]anBakkers, met haer dogter Gijske 
Bakkers, wed. Adriaen Borneus, met haer kind, na Vrieslandt 

1311 thn solvit 16 dito]eän Lajusan, burger alhier, nae St. Eustacius, en Curacao 

1312 ½ den 6' J anuarij 1780 Clement Soulier, inwoonder alhier, naa Lion 

1313 ½ 14 Februarij Francois Bremer, burger alhier met zijn scheepsvolk, bestaande in nog vijff 
personen, naa Marseille 

1314 19 dito Jacobus Hartman, inwoonder alhier, naa Engeland 

1315 pgi67 den 7' Maart 1780 Joseph Guilhem, inwoonder alhier, na Frankfort en Main 

1316 dito PeterRoche, burger alhier, naar Engeland en 't Eijland Guernseij 

1317 dito Elizabeth Colville, vrouw van Richard Colville, met haer dogter Elizabeth, en een 
dienstbode, inwoonders alhier, met hunne bagagie, naer Engeland 

1318 14 dito Cornelis Balduinus Osij· burger & inwoonder alhier nevens zijn domesticq Pieter 
Pierson naar Engeland 

1319 15 dito Edward Hasell burger alhier, naar Engeland 

1320 16 dito GottfriedEhrig Arbeiter burger alhier na Duijtsland 

1321 29 dito James Barbaud, na Smirna 

1322 thnsolvit 31 dito Willem deLaurette, en Anthonij deLaurette, burgers alhier, nae Frans Vlaanderen, 
enArtois 

1323 pgi68 den 8' April 1780 Sampson Coijs-Gamelloijd, geboren burger en inwoonder alhier, nae 
Schotland, Engeland, Ierland, Bra band, Vlaenderen & Vrankrijk 

1324 ½ 13 dito Pierre DuLeau, burger & inwoonder alhier na Vrankrijk 

1325 15 dito Hendrik Verveer, burger & inwoonder alhier na Duitsland 

1326 24 dito Thomas Ho/ford, burger & coopman binnen deze stad, & zijne huisvrouw Ann 
Bateman met hunne vier dogters genaamt Mar ij , Frances, Ann & Margaret Hol ford met 
hunne bagagie na Engeland 

1327 ½ 27 dito Jan Philip Nickel burger alhier, na Niewith 

1328 ½ 28 dito Johannes Rias inwoonder na Hessen Kassei 

1329 den 5 Meij 1780 Richard Colvill & zijne twee dogters Harrier & Charlotte Colvill nevens 
hunne domesticq na Engeland 

1330 6 dito Mr. Paulus Hartog& Mr. DirkSchadee na Frans Vlaanderen 

1331 pg169 den 16 Meij 1780 Ludovicus Remmer, Michael Brandebowgh,Justina]osse,Anna Laguet, & 

½ Anna Weljring na Rusland 

1332 22 dito Alexander Scot beroepen predicant in de Schotse gemeente alhier, zig thans 
bevindende te Lohmaben in Schotland, geconsenteert om met zijne bagagie alhier over 
te komen 

1333 23 dito Robert IvesBro wne geboren burger & koopman alhier na de Oostzee & Archangel 
&terug 

1334 26 dito Thomas Lombéburger & coopman alhier, na Engeland & te rug 

1335 27 dito Isaac Hubert junior en Isaac van Rijkevorsel burgers alhier, naar Engeland, 
Schotland & Ierland, en over Braband & Vlaanderen te rug 

1336 29 dito William Murdoh burger & koopman binnen deze stad, met zijn do geer Ida 
Wilhelmina Murdoh en zijn zoon William Murdoh junior benevens hunne kleederen en 
bagagie naar Grootbrittannien 

1337 8 Junij 1780 ~ Benjamin Spurrier burger alhier na Cork in Ierland 
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1338 pgi70 Se Junij 1780 Pieter Harting burger & koOpman alhier na Vrankrijk 

1339 9 dito William Williams inwoonder alhier naar Groot Brittannien 

1340 thn 29 dito HendrikHeijbroek, Pieter Vijgh, en David van Stolk, burgers alhier, met hunne 
vrouwen, naa Braband, en Oostenrijks, & Frans Vlaanderen 

1341 ½ den 12eJulij 1780JaquesFidanke, na Vrankrijk 

1342 18 dito Cornelia Murdoh, burgeresse alhier, dogter van William Murdoh, burger & 
coopman alhier, geconsenteert van Engeland naer deze stad te retourneeren 

1343 22 dito Jacob Salles, burger en coopman alhier, naa Engeland 

1344 24 dito Jean Nicolas Trenitée, met zijn dochter Marie Christine Trenitée burgers alhier, nae 
Vrankrijk 

1345 ½ dito LeendertdeJongh, geboren alhier, nae Vrankrijk 

1346 pgi71 den 26eJulij 1780 Dirk Pit, na Marseille 
½ 

1347 28 dito Peter Roche, burger en coopman alhier, nae Portugal, Engeland, en Vrankrijk 

1348 gratis 31 dito de heer Jan Jacob Elsevier, onze mede broeder in Raede, mitsgadersJanDani:e/ 
Huichelbos van Liender, nae Engeland, Vrankrijk, Duitschland en Bra band 

1349 den 1' Augustij Gij.sbertDauu, burger alhier, na Bourdeaux en St. Eustatius 

1350 dito Jacques Monsire, burger alhier, nae Madera en Curacao 

1351 ½ 2 dito Pieter Bartel Duurling, nae Straalzond 

1352 ½ 8 dito Bartholomeus Se/wood, burger alhier, na Engeland 

1353 ½ 9 dito Dirk Boerse, burger alhier, na Kleeff 

1354 dito Henrij Lathom, burger & coopman alhier, na Groot Brittannien 

1355 pg172 den 12e Augusti 1780 Hendrik Berg, nae Duitschlandt 

½ 
1356 ½ 14 dito Matthijs Pieters, nae Dunkerq ue 

1357 17 dito Pieter Dubbeldemuts van Dijck, burger & coopman alhier, met zijn knegt, na 
Vrankrijk 

1358 dito Lambertus Christoffel Vonk, burger alhier, na Vrankrijk 

1359 28 dito RobertTaijlor, burger alhier, na Vrankrijk 

1360 ½ 29 dito Frans Coopman, nae Duij tschland 

1361 ½ den 4' September Johannes van Rijnberk, burger alhier, nae Duitschland 

1362 ½ 6 dito Hendrik Giesius, inwoonder alhier, na Frankfort ande Main 

1363 7 dito Izaac Penning, en Swerus Dalstet, burgers alhier, naa Duij tschland 

1364 26 dito Lambert Bennet, burger alhier, naa Schotland, & Engeland 

1365 pgi73 den 27' September 1780 Francisco Wintrees, enAntonio Toetie, beide Livorneese, na 
Marseille 

1366 thnsolvit 30 dito Jean Batiste Gireaudeau, van N antes, na N an tes geconsenteert, met het schip De 
Juffrouw Gerarda, schipper Simon Stoffels 

1367 1/,. den 3 ~ October 17Bo]anSinio11, burger alhier, nae Braband, e n Vrankrijk 

1368 6 dito Jeän Baptiste L'Estrade, geconsenree1t met het schip De Faam, schipper Hans 
Izerstad, na Gigon 

1369 13 dito PaulBienvenu, en desselvs zoon Jacob Bienvenue, nae Lissabon, Vrankrijk & 
Engeland 

1370 26 dito Gerald Carige, geconsenteert, om met 't schip De Mercurius, gevoert bij schipper 
Leendert Dijkhuijzen, als passagier, nae Limerik te vertrekken 

1371 ½ den 4' November SebastiaanSpieller, burger alhier, en Philip Kintgot, nae Duijtschland 
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1372 ½thn 18 DecemberJohannesJanseEijc burger alhier, na Engeland 
solvit 

1373 pgi74 den 16' Januatij 1781Jasper Atkinson,junior, geboren burger alhier, met zijn bagagie nae 
Vlaenderen, Bra band, en Vrankrijk 

1374 20 dito Alexander Low, burger alhier, na Vlaenderen en Braband 

1375 ½ 26 ditoJudaSalomon, na Vrankrijk 

1376 den 1' Februarij 1781Jacobus Gijsbertus vanderGronden, inwoonder alhier, na Bra band 

1377 den 7' dito Petrus Philip Bruleij, burger alhier, nae Vrankrijk, Duitschland, en 
Zwitserland 

1378 dito Johan ChristiaanHaerttel, inwoonder alhier, nae Zeeland, Vlaanderen, & Gelderland 

1379 ½ 9 dito Fredrik Hanssen, burger alhier, na Oostende 

1380 ½ 12 dito Matthias Beckers, inwoonder alhier, nae Bordeaux 

1381 ½ 16 dito Alexander Philips, met zijn sus ter Beletje, na Ostende & Engeland 

1382 pgi75 den 22e Februarij 1781Jan Francis Peereboom, burger alhier, nae Bra band, Vlaanderen, en 

½ Zeeland 

1383 24 dito William Bell, met dessel vs knegt, nae Gendt 

1384 ½ 26 ditoJanHendrikHarten, inwoonder alhier, nae Luijkerland, Gelderland, en de 
Meijerij van 's Bosch, 

1385 ½ 27 dito Willem Tuijthof, burger alhier, na Zeeland, Gelderland, & Meijerij van 's Bosch 

1386 ½ den 2' Maart 1781 Cornelis Da/man, met zijn zoon Michiel, burgers alhier, nae 
Duijnkerque 

1387 ½ dito Maarte van der Vaart, geconsenteert na Ostende, om aldaar te dienen als legger op 't 
schip de juffrouw Clara 
(in de marge) de nevensgem: M: van der Vaart geretourneert zijnde, is A: Dubbeldemuts 
van desselvs engagement voor denzelve, door heeren B:B: ontslagen den 3eJulij 1781 

1388 ½ dito Abraham Kikkert, met zijn vrouw & een kind, burgers & inwoonders alhier, 
geconsenteert nae Ostende, om te dienen als legger, op het aldaar leggende schip De 
Jager; 
NB.Onder ieder der twee laatste 12as12oorten, is 012 ordre van Heeren Burgemeesteren 
gestel t het volgende certificaat. En verklaeren wij Burgemeesteren voornt., al verder, 
dat voor ons gecompareert is geweest Adrianus Dubbeldemuts, koopman binnen 
deze stad, dewelke affirmeerde dat de voorn. Maarte van der Vaart, en Abraham Kikkert, 
waarlijk door hem werden nae Ostende afgezonden, omme als leggers op de hier 
vorengem: schepen de juffrouw Clara, en de Jager, te Ostende voorsz., te gaen dienen, 
en dat, wanneer zulx werd gereq uireert, hij zig verbind, om de voorn: personen, 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1389 pg176 den 6' Maart 1781 PieterBroekhals, burger alhier, naer Braband, Zeeland, & Vlaanderen 

1390 8 dito Pieter DubbeldemutsvanDijk, burger alhier, met zijn twee knegts, na Vrankrijk 

1391 ½ 9 dito Klaas Ummen, nae Duitsland, gezondbrief geconsent: 
gezondb: 

1392 14 dito Jan Penning, Cornelis Stolk, Cornelis Plas, Klaas Grijzenhout, en Philippus Bolderdijk, 
over Os ten de, naer Engeland 

1393 21 dito WûlemHooghard,Jan Corving, PieterGrubel, Pieter PieterseBoeije, en Willem 
Slierendregt, over Ostende, naer Engeland 

1394 dito Pieter Loo pik, inwoonder alhier, geconsent: om als lootsman te dienen op 't schip 't 
Hert, schipper Elias Joännes van den Broek nae Ostende 

1395 29 dito Leendert Sen te Neijgh, Gerrit Kreijnevan Duivenboode, en Jan Kreijne van Duivenboode, 
nae Havre de Grace 

1396 thn sol vit 31 dito James Le Marchant, Janszoon, burger alhier, na Os ten de 
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1397 pgi77 den 3' April 1781Johan Christiaan Drom, burger alhier, nae Oost & Westvriesland, en na 
Hanover 

1398 gezondb. s dito Co melis de Bruijn, inwoonder alhier, na Keulen, Kleeff, & Mastricht, 

½ 

1399 dito Pieter de Vos, geconsenceerc, om als lootsman te dienen op 't schip Den Haan, 
schipper Laurentius Scheltens, naer Ostende 

1400 gezondb. 6 dito Johannes de Heer, burger alhier, naer Luijkerland & Duitschland 

1401 gezondb. 7 dito Humphrij Grant, burger alhier, met zijn twee neger knegts, nae Engeland 

1402 gezondb. 10 dito Robert Twiss, geboren burger alhier, nae Vlaanderen en Engeland 

1403 14 dito Pieter Sipkes, burger en inwoonder alhier, nae Os ten de en Duinkerque 

1404 ½ 30 dito Anthonij Hendriks, en Hendrik Claasses de Groot, na Brugge 

1405 ½ den 3' Meij Abel Gerbrants, Gerrit Johannes, &Adriaan Graaf, na Brugge 

1406 pg178 den 4' Meij 1781 Dirk Varkevisser Dirkszoon, burger alhier, nae Deenemarken 

1407 dito FredrikHamen, burger alhier, nae Deenemarken 
( marge) de nevensgemelde FredrikHansen; geretourneert zijnde, is Adrianus Dubbeldemuts 
van desselvs engagement voor denzelve, door Heeren Burgem. ontslagen den 13' Junij 
1781 

1408 dito Co melis Kleijn, burger alhier, nae Os ten de 
AdrianusDubbeldemuts, heeft aengenomen, om, wanneer zulx werd gerequireerc, de 
voorn. drie personen wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1409 5 dito Hendrik van Bisselick, junior, burger alhier, na Emmerik en Xanten 

1410 ½ 14 dito BarendKöper, burger van Bremen, nae Bremen 

1411 16 dito Theodorus Martinus Mispelblom, burger alhier, nae Duitschland & Italien 

1412 ½ dito]oost]acob van Aller, burger alhier, nae Koppenhagen in Denemarken 

1413 ½ dito Jan Dirks de Ruijter, nae Os ten de Adrianus Dubbeldemuts, heeft aengenomen om, 
wanneer zulx word gerequireerc, de voorsz: laetste persoon, wederom binnen deze 
stad, te rug te doen komen. 
(marge) de nevensgem:Jan Dirks deRuijter, ge retourneert zijnde, is Adrianus 
Dubbeldemu.ts, van zijn engagement voor denzelve door Heeren Burgem. ontslagen den 
14' Junij 1781 

1414 pg179 den 16' Meij 1781Jacob Bacharach, van Neuwith, naer Ostende 
gezondb. 

½ 
1415 ½ 19 dito Jwgen Hendrik Geerts, nae Koppenhage in Denemarken, Adrianus Dubbeldemuts, 

heeft aangenomen, om, wanneer zulx word gerequireerc, de voorn:J:H: Geerts, 
wederom binnen deze stad terug te doen komen. 

1416 gratis 30 dito de heer Franco Petrus van Berckel, burger en inwoonder alhier, na Herborn 

1417 PD dito Philipp Halberstadt, na Herborn 

1418 ½ 31 dito FredrikHendrikse, burger alhier, naer Antwerpen, Hendrik Brouwer 
Christiaensz., heeft aengenomen om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn. 
Fred rik Hend.ril<se" wedcrorn binnen deze s tad te n1g te doen kon-ic:n 

1419 ½ den 1Junij Cornelis Verschoor, burger alhier, nae Os ten de, & Nieuwpoort 

1420 dito ShadrachJones, burger alhier, naer Ostende 

1421 den 2' dito Laurens Wijnand Spies, burger & inwoonder alhier, nae Brussel, & Vrankrijk 

1422 gezb.½ 7 dito Joseph van Hulst, na Kreijvelt & Dusseldorp 

1423 pgiBo den 14' Junij 1781 Cornelis Paulus Laloo, nae Duitschland, Bra band en Vlaenderen 

1424 den 19' dito Pieter Caarten, burger en inwoonder alhier, naer Vrank rijk 
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1425 ½ 26 dito Adriaan de Groot, na Ostende geconsenteert, present alle de Heeren Burgem.: 
Adrianus Dubbeldemuts heeft aangenomen, om, wanneer 2ulx word gerequireert, de 
voorn: persoon wederom binnen deze stad terug te doen komen. 
(marge): de nevensgem. A. de Groot, geretourneert zijnde, is A. Dubbeldemuts van 
desselvs engagement ontslagen door Heeren B. B: den 2' Julij 1781 

1426 27 dito Dirk Willem van Dam, burger en coopman alhier, over Ostende, Duijnkerque tot 
Calais 

1427 ½thn 29 dito Philip Haifoldt, burger alhier, na 't eijland Veur, geconsent., praesent de heeren 
solvit van Alphen en van Berckel, B:B:. De Heer D:E: vanBerckel, heeft aangenomen om, 

wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad terug 
te doen komen. 

1428 ½ den 2' Julij 1781 Laurens Felix, na Zwitserland 

1429 ½ 3 dito Geo,ge Peter Thiels, nae Ostende. Petrus van der Kun, heeft aangenomen, om, 
wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad terug 
te doen komen. 

1430 pg181 den 5' Julij 1781JeanAudebez, burger en coopman alhier, naer Vrankrijk 

1431 gezondb: 6 dito Salomon Mozes Jonas, en Hartog Mozes Jonas, na Sluijs in Vlaenderen, en Ostende 

½ 
1432 9 dito Jonas Taudin, burger en coopman alhier, nae Vrankrijk 

1433 26 dito Johannes Liekele, inwoonder alhier, na Ostende Adrianus Dubbeldemuts heeft 
aengenomen, om, wanneer zulx werd gerequireert, de gem: persoon wederom binnen 
deze stad terug te zullen doen komen. 

1434 gez:br:½ 26 dito Johan Hendrik Peters, burger alhier, nae Gulickerland, Keulen & Kleeff 

1435 27 dito Jan DanielAlbertus Havart, burger alhier, nae Duitschland 

1436 den 4' Augustij WilliamMurdoh, met zijn zoon William Murdoh junior, burgers & 
cooplieden alhier, nae Bra band, Vrankrijk, en Engeland, met hunne bagagie 

1437 den 8' ditoJasperAtkinson, burger & inwoon der alhier, met zijn bagagie, na Braband, 
Vlaenderen & Vrankrijk 

1438 dito Thomas Roche, burger & inwoonder alhier, nae Bra band, Vlaenderen, & Vrankrijk 
geconsenteert met zijn bagagie 

1439 pgi82 den 9' Augustus 1781 Pieter van Swijndregt, burger en inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1440 dito Johannes van Swijndregt, burger & inwoonder alhier, na Vrankrijk 

1441 23 dito Niels Poorte, burger alhier, na KoppenhagenAdrianus Dubbeldemuts heeft 
aangenomen, om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon, wederom 
binnen deze stad terug te doen komen. 

1442 ½ 25 dito Nicolaas van Spangen, nae Bra band 
(ma1ge) gezondb: deze niet uitgegeeven 

1443 ½ 8 September Cornelis de Haas, burger alhier, na Ostende 

1444 den 11' dito James Smith,junior, burger alhier, naer Sluis in Vlaenderen, en Ostende 

1445 12 dito Johannes Hooft, burger alhier, na Embden 

1446 dito Jan Strijebos, na Duinl<erque 

NicolaasvanHalterenJansz: heeft aengenomen om wanneer zulx word gerequireert, de 
voorm: persoon, wederom binnen deze stad terug te doen komen. 
(ma1ge) de nevensgem:JanStrij·ebos geretourneert zijnde, is NicolaasvanHalteren van zijn 
borgtogt voor denzelve ontslaegen, den 21' J anuarij 1782 

1447 pgi83 den 13' September 1781JeanHaijet, burger alhier, na Parijs 
½ 

1448 19 dito Alexander Low, burger en coopman alhier, met zijne huisvrouw, drie kinderen, 
en bagagie, na Vlaanderen, Bra band, en Schotland 
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1449 gez:b:½ z1 dito Fredrik Cornelisz:, na Denemarken 
thn sol vit 

1450 18 October Pieter Sloff, na Coppenhagen geconsenteert: praesent de Heeren Boogaart 
& van Berckel Willem vanDam]anHendrikszoon heeft aangenomen om wanneer zulks 
word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug te doen 
komen. 

1451 ½ 26 dito Levij· Samuels, Moses Samuels & Moses Israel na Frankfort aan Main 

1452 30 dito Jacob Constant burger alhier, na Luijkerland, Vrankrijk & Braband 

1453 8' November]ohannes vanRijnberk burger alhier, na Duitschland & Denemarken 

1454 ½ 16 dito Sijbartus Schuuren burger alhier na Parijs 

1455 pgi84 den 17'" November 1781 Hendrik Gril burger alhier, na Oostende Koert Hendrik Ruijter 
½ burger alhier wonende in den Brandsteeg heeft aangenomen om wanneer zulks word 

gerequireerd, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1456 ½ 23' dito HendrikLommerse wonende alhier na Oostende Willem van Dam]:Hzn. makelaar 
alhier heeft aangenomen om wanneer zulks word gerequireerd, de voorn: persoon 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen 

1457 ½ 30 dito Maarten Dijkhuizen wonende te Vlaardingen na Oostende Willem van Dam] Hzn 
makelaar alhier heeft aangenomen, om wanneer zulks word gerequireerd, de voorn: 
persoon wederom binnen deze stad te rug te doen komen. 

1458 gezondbr: Den 15' December 1781Johan Klok en Care/ Wagenaar, nae Stettin 
½thn 
solvit 

1459 den 2' Januarij 1782JosephAzon, burger alhier, na CoppenhagenAdrianus Dubbeldemuts, 
heeft aangenomen om, wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom 
binnen deze stad te rug te doen komen. 

1460 pgi85 den 9 J anuarij 1782 Cornelis van Souw burger alhier nae Coppenhagen Willem van Dam 
J:Hzn. heeft aangenomen om wanneer zulks word gerequireert de voorn: persoon 
wederom binnen deze stad te rug te doen komen 

1461 den 2' Februarij 1782 Gerrit Douwes, naa Ostendeisaac Calis, heeft aangenomen, om, 
wanneer zulx word gerequireert, de voorn: persoon wederom binnen deze stad te rug 
te doen komen 
(marge) de nevens gem: Gerrit Douwes geretourneert zijnde, is Isaac Calis van zijn 
borgtogt voor denselve ontslagen den 2' Maart 1782 

1462 ½ 8 dito Gilles Bovij, en Gerrit van den Broek, nae Antwerpen en Brussel 

1463 26 dito Andries van Loon, burger alhier, na Engeland en Vrankrijk 

1464 dito Gerrit van Gennep, burger alhier, na Engeland & Vrankrijk 

1465 gezondb. 28 dito Jacob Poort, naar Ostende 

½ 
1466 gesondb. den 1 Maert 1782 Abraham Hult, burger alhier, na Hamburg 

½ 
1467 dito 1;,. dito Alcxa,ndcr Watson burg er alhier, na Coppenhage 

1468 dito½ dito Carsten Wimpelman burger alhier, na Hamburg 

1469 dito½ dito Willem Co melisse, nae Coppenhaege 

1470 dito½ dito Andries Hemsen, naer Dantzig 

1471 pg186 den 6' Maart 1782Jan Fredrik Meijer, nae Loghem bij Zutphen 

½ 
1472 gezondb. 18 dito TheodorusTomson, naer Ostende 

½thn 
solvit 
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1473 den 18' April 1782Jan Geörge van de Polder, inwoonder dezer stad, met zijn knegt na 
Herborn 

1474 ½ den 22' dito Fredrik Christiaan Bing, burger alhier, nae Frankfort an de Main 

1475 ½gez. den 25 dito Thomas Latimore, naa Ostende 

1476 ½gez. den 30 dito Bengt GustafKjellin, nae Zweden geconsenreert met een jonge 

1477 ½gez. den 10' Meij]eänLaBarre, na Vrankrijk 

1478 23 dito Gerard van Nijmegen, burger en inwoonder alhier, met zijne huijsvrouw, en 
dienstmeid, nae Gelderland, Duitschland, en Bra band 

1479 den 24 dito James Ho ratio Watmough, burger, en coopman alhier, nae Philadelphia 

1480 pg187 den 1' Junij 1782 Philip AdoljfHammes, burger alhier, na Duitshland 
gez:½ 

1481 den 15' dito de Heer Francois Willem deMonchij, Medicina Doctor, en Oud schepen dezer 
stad, na Aken en Spaa 

1482 ½thn den 28' dito Johannes Keijser, burger alhier, met zijn vrouw, na Hessen land 
sol vit 

1483 den 5' Julij 1782Abraham van Schelle, burger alhier, nae Duitschberg aen den Rhijn 

1484 gez: 15 dito Pierre laFontaine, nae Barcelona 

1485 thn sol vit 14 September Willem Pieter Valeton burger & koopman alhier, na Vrankrijk 

1486 ½gezb: den eersten October 1782Jacob Geiler, na Duijtschland 

1487 ½ 29' October 1782Johan Gotlieb Frubi:ger na Duijtsland 

1488 ½ 2' November 1782 ChristophPrimavesi na Milano 

1489 pg188 den 21' December 1782 Edward Wilson na Oostende 

1490 ½thn 27 dito Johannes Nicolaas Luijtenhoven en Maghiel Witvelt na Frankfort aan Main 
solvit 

1491 15 Januarij 1783Johannes Madzedelaar, Maria vanderTas zijne huisvrouw en hun bediende 
Maarten Steenbok na Goch 

1492 ½ 28 dito Johannes Kok burger alhier, na Wevelinkhoven 

1493 ½ 7 Februarij George Schoon en Christiaan Widkin na Oostende 

1494 ½ 10 dito Cornelis Graser & Wilhelmus Verhoeven na Vrankrijk 

1495 ½thn 11 Maart Salomon Goudsmit na Vrankrijk 
solvit 

1496 den eersten April]ohan ValentinBomberg na Duitschland 

1497 pg189 den 2• April 1783 Paulus Andries Robart na Heijdelberg 

½ 

1498 ½ 15 dito Philip Halberstad na Her bom 

1499 6 Meij]ohannes Madzedelaar, Maria vander Tas zijne huisvrouw, en hun bediende Maarten 
Steenbok na Goch in ' t Pruissische 

1500 dubb. 8 dito Guülaume Grainger en zijn zoon Jean Grainger,Jean Masterson, &Matth. Toole na 

~ 

Engeland 
1501 10 dito Hendrikus Franciscus Kuijper, na Vrankrijk 

1502 30 dito Thomas Ver/wmer na Engeland 

1503 ½ 13' JunijJohannes Klein na Parijs 

1504 ½ 16 dito Johan Paul Thau en Johan Nickel Setman na Duitschland 

1505 21 dito PieterDubbeldemuts vanDijck met zijn domesticq na Parijs & St. Germain 

1506 thnsolvit dito ArnoutvanKerssen na Lissabon 
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