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Inleiding 
 

 

Als we in de studiezaal van het gemeentehuis inventarisnummer 19 van 

het Oud-archief Gemeente Voorburg 1565-1813 opvragen dan krijgen we 

een in perkament gebonden boek in handen. 

Op de voorkant staat in oud Hollands schrift te lezen: "Register van 

de uijtgegeven actens van neeringdoende luijden te Voorburgh begonnen 

primo januarij 1763". De tekst op de rug van het boek is grotendeels 

onleesbaar. 

 

In het boek heeft het Voorburgse gemeentebestuur van 16 september 1763 

tot 4 oktober 1806 opgetekend aan welke "neeringdoende luijden" 

toestemming werd verleend tot het uitoefenen van zijn/haar beroep. 

Blijkbaar gold de toestemming niet voor elke beroepsgroep. Zo zoekt 

men tevergeefs naar bijvoorbeeld bakkers, kruideniers of schoenmakers. 

Zeer waarschijnlijk werd het register door het Voorburgse 

gemeentebestuur bijgehouden om zodoende toezicht te houden op de 

uitoefening van bepaalde beroepen en om de daarbij verschuldigde 

belasting te kunnen innen. Op koffie, thee, zout, alcoholische 

dranken, etc. werd destijds al belasting/accijns geheven. 

Indien niet anders vermeld, geldt de toestemming of aanstelling "tot 

kennelijck weederseggen toe". 

 

Van de verleende vergunningen werd een uittreksel gemaakt in de 

volgorde waarin zij zijn opgetekend. 

Daarna volgen indexen op huisnamen (blz. 61), topografische namen 

(blz. 62) en overige vermelde personen (dus niet van de 

vergunnninghouders) (blz. 63-65). Tot slot wordt een overzicht gegeven 

van de diverse beroepen (blz. 66-77). 

 

Vóór 1812 (= invoering van de Burgerlijke Stand) zijn weinig 

archiefbronnen beschikbaar waarin beroepen van mensen geregistreerd 

staan. Daarom is dit register van onschatbaar belang voor genealogen 

die op zoek zijn naar de bezigheden van hun voorouders. 

 

 

 

 

Joop de Beer 

 

 

 

 

Voorburg, 11 sept. 1999. 
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 1-r Johan George Ovendorffer 

  Aanstelling tot vleeshouwer 

 16 september 1763. 

 

 1-r Johan George Ovendorffer 

  Aanstelling tot spekslager en spekverkoper 

 16 september 1763. 

 

 1-v Hendrick van den Heuvel 

  Toestemming om als vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees te mogen verkopen 

 4 november 1763. 

 

 1-v Jaapje Patijn 

  Toestemming om bier te mogen tappen en tevens om 

 als kleine brandewijnverkoopster of flessiaan 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te verkopen 

 4 november 1763. 

 

 2-r Jacob Baggli 

  Toestemming om bier te mogen tappen en tevens om 

 als kleine brandewijnverkoper of flessiaan 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te verkopen 

 10 februari 1764. 

 

 2-r Cornelis Friscus 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 4 mei 1764. 

 

 2-v Lena van Veen 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 15 juni 1764. 

 

 2-v Jan Lou(w)mond 

  Aanstelling tot turftonder, gedurende de 

 indispositie van turftonster Margaretha Viet, zijn 

 huisvrouw 

  n.b.: Hij heeft de benodigde eed afgelegd 

 3 augustus 1764. 
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 3-r Alida Sonneveld, huisvrouw van Willem van der Plaat 

  Toestemming om als kleine brandewijnverkoopster of 

 flessiaan brandewijn en gedistilleerde wateren te 

 mogen verkopen en tevens om dun-, schijn-, kuit- 

 of scharrebier te verkopen 

 3 augustus 1764. 

 

 3-r Joseph Ridder 

  Toestemming om wijn, mee en bier en tevens 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 3 augustus 1764. 

 

 3-v Christiaan Kasener 

  Toestemming om wijn, mee en bier en tevens 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 3 augustus 1764. 

 

 3-v Agnis Leveld, weduwe van Jan van Hees 

  Aanstelling tot turftonster 

  n.b.: Zij heeft de benodigde eed afgelegd 

 7 december 1764. 

 

 4-r Jan Hoogtwout 

  Toestemming om als vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees te mogen verkopen 

 3 mei 1765. 

 

 4-r Albertus ten Hout 

  Toestemming om voor de tijd van een jaar wijn, mee 

 en bier en tevens brandewijn en gedistilleerde 

 wateren te mogen tappen 

 3 mei 1765. 

 

 4-v Magdalena Donker 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 3 mei 1765. 

 

 4-v Magdalena Donker 

  Toestemming om als vette warierster hammen, spek 

 en gerookt vlees te mogen verkopen 

 19 juli 1765. 
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 5-r Dirck Bonnier 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 8 november 1765. 

 

 5-r Gerrit ten Hulsen 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 8 november 1765. 

 

 5-v Albert ten Hout 

  Toestemming om voor de tijd van een jaar wijn, mee 

 en bier en tevens brandewijn en gedistilleerde 

 wateren te mogen tappen 

 2 mei 1766. 

 

 5-v Cornelis Vergouw 

  Toestemming om bier te mogen tappen en tevens om 

 als kleine brandewijnverkoper of flessiaan 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te verkopen 

 2 mei 1766. 

 

 6-r Jacobus van Veen 

  Toestemming om bier te mogen tappen en tevens om 

 als kleine brandewijnverkoper of flessiaan 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te verkopen 

 2 mei 1766. 

 

 6-r Jacobus van Veen 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 2 mei 1766. 

 

 6-v Pieter van Peijlen de jonge 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 2 mei 1766. 

 

 6-v Gerrit de Lange 

  Toestemming om voor de tijd van een jaar wijn, mee 

 en bier en tevens brandewijn en gedistilleerde 

 wateren te mogen tappen 

 10 juli 1766. 
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 7-r Johannes Pieter Schmal 

  Toestemming om bier te mogen tappen en tevens als 

 kleine (brandewijnverkoper of flessiaan) 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te verkopen 

 20 maart 1767. 

 

 7-r Claas Visser 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 20 maart 1767. 

 

 7-v Gouwtje van Noort, weduwe van Adam Coxhoorn 

  Toestemming om wijn, mee en bier en tevens 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 13 oktober 1767. 

 

 7-v Jacobus Ramaker 

  Toestemming om wijn, mee en bier en tevens 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 6 november 1767. 

 

 8-r Gerrit Witte 

  Aanstelling tot vleeshouwer 

 4 maart 1768. 

 

 8-r Gerrit Witte 

  Aanstelling tot spekslager en spekverkoper 

 4 maart 1768. 

 

 8-v Jan David Micke 

 "woonende aan de Geestbrugge onder den Ambagte van Voorburgh" 

  Toestemming om aldaar wijn, mee en bier en tevens 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 10 augustus 1768. 

 

 8-v Zeeger van Steensel 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om aldaar wijn en mee te mogen tappen 

 11 november 1768. 
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 9-r Zeeger van Steensel 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om aldaar bier te mogen tappen 

 11 november 1768. 

 

 9-r Zeeger van Steensel 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om aldaar brandewijn en gedistilleerde 

 wateren te mogen tappen 

 11 november 1768. 

 

 9-v Geertruijd Smits, weduwe van Arnoldus van Agterbergh 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijtster zout en zeep in dit Ambacht te mogen 

 verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar huis 

 plaatsen 

 11 november 1768. 

 

 9-v Geertruijd Smits, weduwe van Arnoldus van Agterbergh 

  Toestemming om als vette warierster hammen, spek 

 en gerookt vlees in dit Ambacht te mogen verkopen 

 11 november 1768. 

 

10-r Geertruijd Smits, weduwe van Arnoldus van Agterbergh 

  Toestemming om droge koffie en thee in dit Ambacht 

 te mogen verkopen 

 11 november 1768. 

 

10-r Geertruijd Smits, weduwe van Arnoldus van Agterbergh 

  Toestemming om in dit Ambacht bier te mogen tappen 

 en tevens om als kleine brandewijnverkoopster of 

 flessiaan brandewijn en gedistilleerde wateren te 

 verkopen 

 11 november 1768. 

 

10-v Adriana/Johanna van Galen, huisvrouw van Johannes Pieter 

Schmal 

  Aanstelling tot turftonster 

  n.b.: Zij heeft op 12 april 1769 de benodigde eed 

 afgelegd 

 7 april 1769. 
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10-v Pieter van Ettinge 

  Toestemming om droge koffie en thee in dit Dorp te 

 mogen verkopen 

 5 mei 1769. 

 

11-r Pieter van Ettinge 

  Toestemming om (als) vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees in dit Dorp te mogen verkopen 

 5 mei 1769. 

 

11-r Christiaan Hatz 

  Toestemming om, in plaats van Joseph Ridder, in 

 dit Ambacht aan de Geestbrug wijn, mee en bier en 

 tevens brandewijn en gedistilleerde wateren te 

 mogen tappen 

 5 mei 1769. 

 

11-v Grietje Vergouw 

 "woonende in den Dorpe aldaar" 

  Toestemming om droge koffie en thee in dit Dorp te 

 mogen verkopen 

 7 juli 1769. 

 

11-v Willem Willemsz. van der Burgh 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg bier te 

 mogen tappen en tevens om als kleine 

 brandewijnverkoper of flessiaan brandewijn en 

 gedistilleerde wateren te verkopen 

 9 februari 1770. 

 

12-r Cornelis van Peijlen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 25 mei 1770. 

 

12-r Antje Deckers, weduwe van Claas Noorlander 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijtster zout en zeep in dit dorp van Voorburg 

 te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar huis 

 plaatsen 

 7 februari 1772. 
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12-v Anna Maria van Oostenrijk 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 13 maart 1772. 

 

12-v Gerrit van den Ende 

  Toestemming om als kleine brandewijnverkoper of 

 flessiaan brandewijn en gedistilleerde wateren in 

 het Oosteinde van het Ambacht van Voorburg te 

 mogen verkopen 

 1 mei 1772. 

 

13-r Christoffel Roniker 

  Toestemming om in het Oosteinde van het Ambacht 

 van Voorburg droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 12 juni 1772. 

 

13-r Pleuntje van Zeijl, weduwe van Jacobus Clos 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijtster zout en zeep bij de kleine maat aan 

 de Geestbrug onder dit Ambacht te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar 

 woonhuis plaatsen 

 8 januari 1773. 

 

13-v Pleuntje van Zeijl, weduwe van Jacobus Clos 

  Toestemming om als vette warierster hammen, spek 

 en gerookt vlees aan de Geestbrug onder dit 

 Ambacht te mogen verkopen 

 8 januari 1773. 

 

13-v Pleuntje van Zeijl, weduwe van Jacobus Clos 

  Toestemming om aan de Geestbrug onder dit Ambacht 

 droge koffie en thee te mogen verkopen 

 8 januari 1773. 

 

14-r Jan van der Loo 

  Toestemming om in het huis van de heer Bout aan de 

 Nieuwe Tol, en nergens anders in dit Ambacht, 

 wijnen, mee en bier en tevens brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren te mogen tappen 

 12 maart 1773. 
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14-r Zeeger van Steensel 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om in de herberg genaamd  "Zwaenesteijn" 

of "de Zwaan", staande in het Dorp  op de hoek van de 

Kerklaan, en nergens anders,  wijn en mee en tevens bier 

en brandewijn en  gedistilleerde wateren te mogen tappen 

 23 juli 1773. 

 

14-v Maria van Steensel 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om in de herberg genaamd "de Prins van 

 Orange" op het Westeinde van het gemelde Dorp, en 

 nergens anders, wijn en mee en tevens bier en 

 brandewijn en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 23 juli 1773. 

 

14-v Cornelis van Kleef 

  Toestemming om in de herberg genaamd "de Vijff 

 Princen van Orange" tegenover de Geestbrug onder 

 dit Ambacht, en nergens anders, wijn en mee en 

 tevens brandewijn en gedistilleerde wateren en  bier 

te mogen tappen 

 6 augustus 1773. 

 

15-r Pieternella Meijer, weduwe van Christiaan Kasenaar 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om in haar huis, dat zij thans bewoond 

 en dat haar eigendom is, en nergens anders, 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 8 oktober 1773. 

 

15-r Arij van Leeuwen 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om in het Dorp droge koffie en thee te 

 mogen verkopen 

 10 december 1773. 
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15-v Joseph Bijemans 

  Toestemming om als kleine kramer of uitslijter  zout 

en zeep bij de kleine maat aan de Geestbrug  in het huis 

van de weduwe van Jacobus Clos onder  dit Ambacht, en nergens 

anders, te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken voor het huis 

 plaatsen 

 8 april 1774. 

 

15-v Joseph Bijemans 

  Toestemming om in het huis van de weduwe van 

 Jacobus Clos aan de Geestbrug onder dit Ambacht, 

 en nergens anders, als vette warier hammen, spek 

 en gerookt vlees te mogen verkopen 

 8 april 1774. 

 

16-r Joseph Bijemans 

  Toestemming om in het huis van de weduwe van 

 Jacobus Clos aan de Geestbrug onder dit Ambacht, 

 en nergens anders, droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 8 april 1774. 

 

16-r Leendert Coxhoorn 

  Toestemming om in het dorp en ambacht van Voorburg 

 een chaise met en getrokken door een paard te 

 mogen verhuren 

 6 mei 1774. 

 

16-v Hendrick van Tongeren 

  Aanstelling tot vleeshouwer en tevens spekslager 

 en spekverkoper te Voorburg 

 4 november 1774. 

 

16-v Nicolaas Lacombe 

  Toestemming om in het Dorp in het huis 

 toebehorende aan Jan Noortveen droge koffie en  thee 

te mogen verkopen 

 5 augustus 1775. 
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17-r Arij Reijwegh 

  Aanstelling tot voerman en tevens toestemming om 

 in het dorp en ambacht van Voorburg rijtuigen te 

 mogen verhuren en "voorts de luijden dienende in 

 alle discreetie, nugter- en bequaamheid, 

 mitsgaders voor zoo reedelijken loon of vragt, dat 

 daarover, nogte ergens anders, geene regtmatige 

 klagten te vooren komen, en oversulx zigh in allen 

 opzigte gedragende, als een goed en bequaam 

 voerman behoord en schuldigh is te doen." 

 15 september 1775. 

 

17-r Anthonij Roniker de jonge 

  Toestemming om als herbergier en tapper in het  huis 

genaamd "den Bonten Os" staande op het  Westeinde van het 

dorp Voorburg te fungeren en  alle soorten brandewijnen en 

gedistilleerde  wateren te mogen tappen en tot dat einde 

gelagen  te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 15 september 1775. 

 

17-v Anthonij Roniker de jonge 

  Toestemming om in het huis genaamd "den Bonten Os" 

 staande op het Westeinde van het dorp Voorburg 

 wijnen en mee en tevens bieren te mogen tappen 

 15 september 1775. 

 

17-v Zeeger van Steensel 

  Toestemming om in het dorp en ambacht van Voorburg 

 een chaise met en getrokken door een paard te 

 mogen verhuren en "voorts de luijden dienende in 

 alle discretie, nugter- en bequaamheid, mitsgaders 

 voor zoo reedelijken loon of vragt, dat daarover, 

 nogte ergens anders, geene regtmatige klagten te 

 vooren komen." 

 6 oktober 1775. 
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18-r Nicolaas van Kempen 

  Toestemming om in zijn huis genaamd "Elsenburgh", 

 staande ten westen van en bij de Geestbrug onder 

 dit Ambacht wijnen en mee en tevens bieren te 

 mogen tappen 

 12 april 1776. 

 

18-r Nicolaas van Kempen 

  Toestemming om als herbergier en tapper in het  huis 

genaamd "Elsenburgh" staande ten westen van  en bij de 

Geestbrug onder dit Ambacht te fungeren  en alle soorten 

brandewijnen en gedistilleerde  wateren te mogen tappen en 

tot dat einde gelagen  te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 12 april 1776. 

 

18-v Maarten van Veen 

  Toestemming om in zijn eigen huis, in het ambacht 

 van Voorburg aan en ten oosten (van) de Oude 

 Tolbrug, droge koffie en thee te mogen verkopen 

 12 april 1776. 

 

18-v Leendert Hunniger 

  Toestemming om in het huis, dat hij thans bewoond 

 en staande in dit dorp in de Kerklaan, droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 30 augustus 1776. 

 

19-r Dirck van Garderen 

  Toestemming om in het door hem gehuurde huis 

 genaamd "Elsenburgh", staande ten westen van en 

 bij de Geestbrug onder het ambacht van Voorburg, 

 wijnen en mee en tevens bieren te mogen tappen 

  n.b.: Met aantekening van 19 januari 1781 dat deze 

 toestemming ook geldt voor het huis toebehoorende 

 aan de heer Nicolaas Adrianus van Heijnsbergen, 

 staande schuin tegenover en ten noorden van 

 bovengenoemd huis 

 1 november 1776. 
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19-r Dirk van Garderen 

  Toestemming om als herbergier en tapper in het  door 

hem gehuurde huis genaamd "Elsenburgh",  staande ten westen 

van en bij de Geestbrug onder  dit Ambacht te fungeren en 

alle soorten van  brandewijnen en gedistilleerde wateren te 

mogen  tappen en tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

  n.b.: Met aantekening van 19 januari 1781 dat deze 

 toestemming ook geldt voor het huis toebehoorende 

 aan de heer Nicolaas Adrianus van Heijnsbergen, 

 staande schuin tegenover en ten noorden van 

 bovengenoemd huis 

 1 november 1776. 

 

19-v Johannes Dakenhorst 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 6 december 1776. 

 

19-v Cornelis Ammerlaan 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg schijn-, 

 dun-, kuijt- of scharrebier te mogen verkopen 

 7 maart 1777. 

 

20-r Nicolaas Straatman 

  Toestemming om in het huis genaamd "Opwijk", 

 staande bij de Wijkerbrug onder het ambacht van 

 Voorburg, wijnen en mee en tevens bieren te mogen 

 tappen 

 9 maart 1777. 
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20-r Nicolaas Straatman 

  Toestemming om als herbergier en tapper in het  huis 

genaamd "Opwijk", staande bij de Wijkerbrug  onder het 

ambacht van Voorburg, te fungeren en  alle soorten van 

brandewijnen en gedistilleerde  wateren te mogen tappen en 

tot dat einde gelagen  te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 9 maart 1777. 

 

20-v Arij Rijweg 

  Toestemming om in het dorp en ambacht van Voorburg 

 een chaise met en getrokken door een of twee 

 paarden te mogen verhuren en "voorts de luijden 

 dienende in alle discretie nugteren- en 

 bekwaamheid, mitsgaders voor zoo reedelijken loon 

 of vragt, dat uijt dien, nogte eenigen anderen 

 hoofde, geene regtmatigen klagten ontspruijten." 

 9 oktober 1778. 

 

20-v Arij Rijmijn 

  Toestemming om als herbergier en tapper in het  dorp 

van Voorburg, te fungeren en alle soorten van  brandewijnen 

en gedistilleerde wateren te mogen  tappen en tot dat einde 

gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 9 oktober 1778. 
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21-r Adrianus van Veen 

 "woonende in 't Oosteijnde van deesen Ambagte in de Huijsinge 

toekomende Hermanus van der Staal" 

  Toestemming om, zolang hij in genoemd huis 

 woonachtig is, als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het ambacht 

 van Voorburg te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 7 mei 1779. 

 

21-r Jan van den Akker 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 7 mei 1779. 

 

21-v Johannes Fritsch 

 "woonende in desen Dorpe in de Huijsinge toekomende Jan 

Christiaan van den Bosch, en laatst geoccupeert door Alewijn 

van Heijningen" 

  Toestemming om, in deze woning en nergens anders, 

 als flessiaan of kleine brandewijnverkoper, die 

 per stoop of fles zijn brandewijn volgens art. 30 

 van de geldende verordening op de impost inslaat, 

 te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

  n.b.: Met aantekening van 4 mei 1781 dat deze 

 toestemming om bijzondere redenen voor niet langer 

 dan een jaar ook geldt voor het huis toekomende 

 aan Hermanus Cocq, dat nu door Johannes Fritsch 

 wordt bewoond 

 26 mei 1779. 

 

22-r Jacobus Radix 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 26 mei 1779. 
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22-r Pieter van der Burg 

  Toestemming om tot 1 mei 1780 als flessiaan of 

 kleine brandewijnverkoper, die per stoop of fles 

 zijn brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 genaamd "den Nieuwen Bonten Os" in het dorp van 

 Voorburg te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 10 september 1779. 

 

22-v Hendrik Brugman 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende Hermanus van der Staal, staande in de 

 Kleine Laan in het dorp van Voorburg, te mogen 

 fungeren en tevens om in genoemd huis bier in het 

 klein te mogen verkopen 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 8 oktober 1779. 

 

23-r Magdalena van Veen, vrouw van Cornelis van Kleeff 

 "woonende onder desen Ambagte" 

  Toestemming om als herbergierster en tapster in 

 haar huis aan de Geestbrug te fungeren en alle 

 soorten van brandewijnen en gedistilleerde wateren 

 en tevens wijnen en bieren te mogen tappen, en tot 

 dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 3 maart 1780. 
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23-v Johannes Franciscus Schmal 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 5 mei 1780. 

 

23-v Maria Helena Smits, weduwe van Aalbert Voorbij 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 16 augustus 1780. 

 

24-r Pieter van Hees 

  Aangesteld tot voerman en toestemming om in deze 

 jurisdictie rijtuigen te mogen verhuurder en 

 "voorts de luijden dienende in alle discretie, 

 nuchteren- en bequaamheid, mitsgaders voor zoo 

 redelijken loon of vragt, dat uijt dien nogte 

 eenigen anderen hoofde, gene regtmatige klagten 

 ontspruijten." 

 15 september 1780. 

 

24-r Apolonia Verheul, weduwe van Jan van Tongeren 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 19 januari 1781. 

 

19 januari 1781: zie ook fol. 19-r. 

 

24-v Maria Helena Smits, weduwe van Aalbert Voorbij 

 "woonende in deezen Dorpe" 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoopster, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende Jan Christiaan van den Bosch in dit 

 dorp, en nergens anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 9 maart 1781. 

 

25-r Jacoba van den Nouwland, huisvrouw van Pieter van den Berg 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 4 mei 1781. 
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25-r Pieter Noordendorp 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 4 mei 1781. 

 

4 mei 1781: zie ook fol. 21-v. 

 

25-v Margaretha Hoogendorp, weduwe van Jacobus van der Sluijs 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijteresse zout en zeep bij de kleine maat in 

 het dorp van Voorburg te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar 

 woonhuis plaatsen 

 6 juli 1781. 

 

25-v Pieter van Ettinge 

  Toestemming om als kleine kramer of uitslijter  zout 

en zeep bij de kleine maat in het dorp van  Voorburg te 

mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken plaatsen 

 6 juli 1781. 

 

26-r Jan Koenen 

  Toestemming om als herbergier en tapper in zijn 

 onlangs gekochte huis aan de Geestbrug in dit 

 Ambacht te fungeren en alle soorten brandewijnen 

 en gedistilleerde wateren en tevens wijnen en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 31 augustus 1781. 

 

26-v Nicolaas Lacombe 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 7 december 1781. 

 

26-v Henderik Visser 

 "woonende in deesen Ambagte 

  Toestemming om in dit Ambacht droge koffie en thee 

 te mogen verkopen 

 25 januari 1782. 
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27-r Henderick Visser 

 "woonende in desen Ambagte" 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in zijn onlangs 

 gekochte huis staande tegenover de Roomse Kerk in 

 dit Ambacht te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 25 januari 1782. 

 

27-v Jan Smits de jonge 

 "woonende in desen Dorpe" 

  Toestemming om droge koffie en thee te mogen 

 verkopen 

 25 januari 1782. 

 

27-v Alewijn Tartwijk 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende Jan Christiaan van den Bosch in dit 

 dorp, en nergens anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 22 maart 1782. 

 

28-r Alewijn Tartwijk 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 3 mei 1782. 

 

28-r Frans Noordendorp 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 3 mei 1782. 

 



22 

bedrijfsvergunningen 

 

 

 

 

28-v Willem van der Burg de jonge 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 3 mei 1782. 

 

28-v Cornelia van Oosterhout 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 3 mei 1782. 

 

29-r Jacobus van Veen 

  Toestemming om als herbergier en tapper in zijn 

 eigen huis in dit dorp te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen en bieren te mogen tappen en tot dat einde 

 gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 3 mei 1782. 

 

29-v Jan Christiaan van den Bosch 

  Toestemming om tot 1 mei 1783 in deze jurisdictie 

 een chaise met en getrokken door een paard te 

 mogen verhuren. 

 3 mei 1782. 

 

29-v Pieter Sommers 

  Aanstelling tot voerman en toestemming om in deze 

 jurisdictie rijtuigen te mogen verhuren en "voorts 

 de luijden dienende in alle discretie nuchteren en 

 bequaamheid mitsgaders voor zoo redelijken loon of 

 vragt, dat uijt dien ofte eenigen anderen hoofde 

 geene regtmatige klagten ontspruijten" 

 21 augustus 1782. 
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30-r Willemijntje van Tongeren 

  Toestemming om als herbergierster en tapster in 

 het huis in de nagelaten boedel van wijlen Lucas 

 van Hulst, dat door hem bewoond werd, staande bij 

 de Oude Tolbrug onder Voorburg, te fungeren en  alle 

soorten brandewijnen en gedistilleerde  wateren en tevens 

wijnen en bieren te mogen tappen  en tot dat einde gelagen te 

zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 21 augustus 1782. 

 

30-v Nicolaas Straatman 

 "woonende in desen ambagte" 

  Toestemming om een phaëton of wagentje en chaise 

 te mogen verhuren aan personen, die vanaf zijn 

 huidige woonhuis vertrekken en "voorts de luijden 

 dienende in alle discretie" 

 11 oktober 1782. 

 

30-v Pieter Sonnevelt 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende Pieter Wassenaar, staande in de 

 Kerklaan in het dorp van Voorburg, te mogen 

 fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 28 februari 1783. 

 

31-r Pieter Sonneveld 

  Toestemming om in eedergenoemd huis ook bier in 't 

 klein te mogen verkopen 

 2 mei 1783. 
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31-r Hermanus van Velsen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee en tevens als vette warier hammen, 

 spek en gerookt vlees te mogen verkopen 

 28 maart 1783. 

 

31-v Dirk Brans 

  Toestemming om als herbergier en tapper in de 

 herberg "de Zwaan" in dit Dorp te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen en bieren te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 28 maart 1783. 

 

32-r Reijer Sonneveld 

 "woonende in 't Oosteijnde van deesen ambagte, in de 

huijsinge toekomende de weduwe van Hermanus van der Staal" 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het 

 bovengenoemde huis te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 2 mei 1783. 

 

32-v Dirk Brans 

 "woonende in deesen Dorpe" 

  Toestemming om in deze jurisdictie een chaise met 

 en getrokken door een of twee paarden te mogen 

 verhuren en "voorts de luijden dienende in alle 

 discretie nugteren en bequaamheid, mitsgaders voor 

 zoo redelijken loon of vragt, dat uijt dien, nogte 

 eenigen anderen hoofde geene regtmaetige klagten 

 ontspruijten" 

 2 mei 1783. 

 

2 mei 1783: zie ook fol. 31-r. 
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32-v Geertje van Schoonderwoert, weduwe van Jean Romain 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 8 augustus 1783. 

 

33-r Pieter Stakenburg 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 26 september 1783. 

 

33-r Johanna Schafraet, weduwe van Augustinus Coster 

  Toestemming om als herbergierster en tapster in 

 het huis, toekomende Engeltje Langjouw thans 

 huisvrouw van Matthijs van Rijn, staande in dit 

 dorp aan de noordzijde van de Herenstraat, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen en mee te 

 mogen tappen 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 16 oktober 1783. 

 

33-v Alewijn Tartwijk 

  Toestemming om in het huis dat onlangs gekocht  werd 

door Barent van der Heijden in dit dorp, en  nergens 

anders, bier te mogen tappen 

 23 januari 1784. 

 

34-r Johan Frederik Sommer 

  Toestemming om als vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees in dit dorp te mogen verkopen 

 7 mei 1784. 

 

34-r Johan Frederik Sommer 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 7 mei 1784. 
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34-v Gerbrand van Schagen 

  Toestemming om als herbergier in zijn huis staande 

 in dit dorp aan de noordzijde van de Herenstraat 

 op de zuidwesthoek van de Wielemakerslop, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen en mee te 

 mogen tappen 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 7 mei 1784. 

 

35-r Jan van Campen 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende aan Gerrit van den Ende staande in het 

 Oosteinde van dit Ambacht, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 7 mei 1784. 

 

35-r Gerbrand van Schagen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 7 mei 1784. 

 

35-v Helena Drijvers, weduwe van Pieter van Ettinger 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijtster zout en zeep bij de kleine maat en 

 tevens droge koffie en thee in het dorp van 

 Voorburg te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar 

 woonhuis plaatsen 

 21 juli 1784. 
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35-v Dirk Brans 

 "wonende in zijne herberge genaemt "de Zwaen" in desen Dorpe" 

  Toestemming om in genoemde herberg, en nergens 

 anders, koffiehuis te houden en dus voor geld 

 aldaar koffie, thee en chocolade te mogen schenken 

 21 juli 1784. 

 

36-r Johannes van Beekem 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 toekomende aan Barent van der Heijden staande in 

 dit dorp aan de zuidzijde van de Herenstraat, te 

 mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 8 oktober 1784. 

 

36-v Wijntje van Schoonderwoert, weduwe van Christaan Romijn 

  Toestemming om als herbergierster in haar huis 

 staande op het Westeinde van dit dorp aan de 

 noordzijde van de Herenstraat, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen en mee te mogen tappen 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 6 mei 1785. 

 

37-r Johanna Croesen, huisvrouw van Johannes Fredrik Sterke 

  Aanstelling tot turftonster 

  n.b.: Volgens de ordonantie van de impost op de 

 turf van de Staten van Holland van 2 december 1749 

 heeft zij op 7 oktober 1785 de benodigde eed 

 afgelegd 

 23 september 1785. 
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37-r Laurens Petersen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 23 september 1785. 

 

37-v Hendrik Smits 

  Toestemming om als herbergier in zijn huis genaamd 

 "den Bonten Os" staande op de noordoosthoek van 

 dit Dorp, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 3 maart 1786. 

 

38-r  Jan van Leeuwen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 30 mei 1786. 

 

38-r Johan Pieter Walther 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 2 augustus 1786. 

 

38-v Pieter van der Burgh 

  Toestemming om als vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees in dit Dorp te mogen verkopen 

 6 oktober 1786. 

 

38-v Gerrit Lingen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 19 januari 1787. 
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39-r Gerrit Lingen 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 staande op de noordwesthoek van het Pastorieslop 

 of -laan aan de zuidzijde van de Herenstraat in 

 dit dorp, en nergens anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 23 februari 1787. 

 

39-v Catharina André, weduwe van Jan Koenen 

  Toestemming om als herbergierster in haar huis aan 

 de Geestbrug in dit Ambacht te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 4 mei 1787. 

 

40-r Christiaan Zummack 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 onlangs gekochte huis genaamd "de Goude Valk" aan 

 de Geestbrug in dit Ambacht, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 11 januari 1788. 

 



30 

bedrijfsvergunningen 

 

 

 

 

40-v Hendrik Gerritsen 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "Zwaenesteijn" of "de Zwaan" in het dorp van 

 Voorburg, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 11 januari 1788. 

 

41-r Alida van der Haas, weduwe van Willem van der Spek 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 11 januari 1788. 

 

41-r Johannes Giele 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "Zwaenesteijn" of "de Zwaan" in het dorp van 

 Voorburg, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 25 juli 1788. 
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41-v Wouter van Ettinger 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "Middendorp", thans eigendom van Hendrik Gresse, 

 staande in het dorp van Voorburg ten westen van de 

 Voorburgse dorpsbrug, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 25 juli 1788. 

 

42-r Johannes Mennink 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 9 januari 1789. 

 

42-v Pieter Stakenburg 

  Toestemming om binnen deze jurisdictie het beroep 

 van kuiper uit te oefenen 

  n.b.: Hij heeft reeds enige jaren met een geldige 

 akte van indemniteit dit beroep in Voorburg 

 uitgeoefend 

 25 november 1789. 

 

42-v Albertus Verweijen 

  Toestemming om binnen deze jurisdictie het beroep 

 van ketelboeter uit te oefenen 

  n.b.: Hij heeft reeds vele jaren met een geldige 

 akte van indemniteit dit beroep in Voorburg 

 uitgeoefend 

 25 november 1789. 

 

43-r Lens van Kouthoorn 

  Toestemming om binnen deze jurisdictie het beroep 

 van kramer of verkoper van kousen, handschoenen en 

 andere goederen uit te oefenen 

  n.b.: Hij heeft reeds enige jaren gedurende de 

 winter met een geldige akte van indemniteit dit 

 beroep in Voorburg uitgeoefend 

 25 november 1789. 
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43-r Adrianus Schouten 

  Stoelematter 

  n.b.: Verklaring dat hij in Voorburg woont 

 4 januari 1790. 

 

43-r Cornelis van Peijlen 

  o.a. Verkoper van potten, pannen en ander 

 aardewerk. 

  n.b.: Verklaring dat hij in Voorburg woont 

 10 februari 1790. 

 

43-v Georgius Germing 

  Verklaring dat hij zich in zijn onderhoud voorziet 

 als verkoper van "lindens" en andere goederen 

  n.b.: Hij heeft met een geldige akte van 

 indemniteit toestemming om in Voorburg te wonen 

 27 maart 1790. 

 

43-v Gerardus Josephus Germing 

  Verklaring dat hij zich in zijn onderhoud voorziet 

 als verkoper van "lindens" en andere goederen 

  n.b.: Hij heeft met een geldige akte van 

 indemniteit toestemming om in Voorburg te wonen 

 27 maart 1790. 

 

43-v Bernhard Christop Hartbrecht 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 onlangs gekochte huis genaamd "de Bloeijende 

 Orange Stam" aan de Geestbrug onder dit Ambacht, 

 te fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 26 maart 1790. 

 

44-r Cornelis Schepers 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 7 mei 1790. 

 



33 

bedrijfsvergunningen  

 

 

 

 

44-v Johan Hendrik Vix 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "Zwaenesteijn" of "de Zwaan" in het dorp van 

 Voorburg, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 7 mei 1790. 

 

45-r Jan Weijermans 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 staande op de noordwesthoek van het Pastorieslop 

 of -laan aan de zuidzijde van de Herenstraat in 

 dit dorp, en nergens anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 18 augustus 1790. 

 

45-v Jannetje Marbis, weduwe van Adolph Vos 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 8 oktober 1790. 

 

45-v Johan Hendrik Vix 

 "woonende in deesen Dorpe" 

  Toestemming om in deze jurisdictie een chaise en 

 en fargon met en getrokken door een of twee 

 paarden te mogen verhuren en "voorts de luijden 

 dienende in alle discretie, nugteren en 

 bequaamheid, mitsgaders voor zoo redelijken loon 

 of vragt, dat uijt dien, nogte eenigen anderen 

 hoofde geene regtmatige klagten ontspruijten" 

 1 april 1791. 
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46-r Willem van der Vlugt 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis 

 staande op de noordwesthoek van het Pastorieslop 

 of -laan aan de zuidzijde van de Herenstraat in 

 dit dorp, en nergens anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 6 mei 1791. 

 

46-v Charles Lambertus Curée 

  Verklaring dat hij reeds enige jaren in Voorburg 

 woont 

 10 januari 12792. 

 

46-v Arij van Veen 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 20 januari 1791. 

 

47-r Paulus Straetman 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "Opwijk" staande bij de Wijkerbrug onder het 

 ambacht van Voorburg, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 13 april 1792. 
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47-v Paulus Straetman 

 "herbergier en tapper in de huijsinge genaemt "Opwijk" 

staende bij de Wijkerbrugge onder den Ambagte van Voorburg" 

  Toestemming om een phaëton of wagentje en chaise 

 te mogen verhuren aan personen, die vanaf zijn 

 genoemd huis vertrekken en "voorts de luijden 

 dienende en regulerende, in alle discretie, 

 nugteren en bequaamheid, mitsgaders voor zoo 

 redelijken loon of vragt, dat uijt dien, ofte 

 eenigen anderen hoofde geene rechtmatige klagten 

 spruijten of ontstaen" 

  n.b.: Het gemeentebestuur bepaalt het loon of 

 vracht 

 13 april 1792. 

 

48-r Alida van der Haas, weduwe van Willem van der Spek 

  Toestemming om als vette warierster hammen, spek 

 en gerookt vlees in dit Dorp te mogen verkopen 

 4 mei 1792. 

 

48-r Hermanus van Velsen 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in dit Dorp en Ambacht als slachter 

 te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 2 november 1792. 

 

48-v Kasper van Velsen 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in dit Dorp en Ambacht als slachter 

 te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 2 november 1792. 
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48-v Arij van Veen 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in dit Dorp en Ambacht als slachter 

 te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 2 november 1792. 

 

49-r Gerrit van Veen 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in dit Dorp en Ambacht als slachter 

 te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 2 november 1792. 

 

49-r Christoffel van Ettinge Christoffelszn. 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in het dorp en ambacht van Voorburg 

 droge koffie en thee te mogen verkopen 

 2 november 1792. 

 

49-v Leenderd Coxhoorn 

  Toestemming om als herbergier in het huis of 

 herberg genaamd "den Ligten Turf" staande in het 

 Oosteinde van dit Ambacht, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

  n.b.: De toestemming geldt per 2 mei 1794 voor 

 hetzelfde pand voor Willemina van Tongeren, de 

 huisvrouw van genoemde Leenderd Coxhoorn. 

 14 maart 1794. 
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50-r Anthonij Borgerman 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "den Bonten Os" staande op de noordoosthoek van 

 dit Dorp, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 14 maart 1794. 

 

50-v Johannes Gardijn 

 "woonende in de nae te meldene huijsinge" 

  Toestemming om als herbergier in het huis, 

 behorende tot de nagelaten boedel van wijlen Lucas 

 van Hulst en waarvan de laatste bewoner was 

 Leenderd Coxhoorn, staande bij de Oude Tolbrug 

 onder dit ambacht van Voorburg, en nergens anders, 

 te fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bieren te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 2 mei 1794. 

 

51-r Pieter Voorham 

 "woonende in deesen Dorpe van Voorburg" 

  Toestemming om als vette warier hammen, spek en 

 gerookt vlees in dit Dorp te mogen verkopen. 

 2 mei 1794. 

 

51-r Pieter Voorham 

 "woonende in deesen Dorpe van Voorburg" 

  Toestemming om in het genoemde Dorp droge koffie 

 en thee te mogen verkopen. 

 2 mei 1794. 

 

2 mei 1794: zie ook fol. 49-r. 
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51-v Jacoba Witte 

 "woonende in deesen Dorpe" 

  Toestemming om te Voorburg als vleeshouweresse, 

 varkensslachtster en als vette warierster te mogen 

 "ageren" 

  n.b.: Zij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 11 juli 1794. 

 

51-v Jasper van Santen 

 "woonende in deesen Dorpe" 

  Toestemming om te Voorburg als vleeshouwer, 

 varkensslager en als vette warier te mogen 

 "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 11 juli 1794. 

 

52-r Johannis Kok 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 24 april 1795. 

 

52-r Alida van Hamerden, huisvrouw van Pieter van Staakenburg 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg als kleine 

 kraamster of uitslijtster zout en zeep bij de 

 kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar 

 woonhuis plaatsen. 

 24 april 1795. 

 

52-v Apolonia Verheul, weduwe van Jan van Tongeren 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg als kleine 

 kraamster of uitslijtster zout en zeep bij de 

 kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken aan haar woonhuis 

 plaatsen. 

 15 mei 1795. 
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52-v Tielleman van Veen 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 in de Herenstraat in het dorp van Voorburg, en 

 nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 20 mei 1795. 

 

53-r Pieter Voorham 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

 9 oktober 1795. 

 

53-v Adriana van der Plaat, huisvrouw van Arie van den Heuvel 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

 9 oktober 1795. 

 

53-v Helena den Ousten, huisvrouw van Cornelis Ruijgrok 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken aan haar woonhuis 

 plaatsen 

 26 oktober 1795. 

 

54-r Alida de Haas, weduwe Van der Spek 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken aan haar woonhuis 

 plaatsen 

 26 oktober 1795. 

 

54-r Johannes Menning 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 7 november 1795. 
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54-v Jacob Stahlie 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om in dit Dorp en Ambacht als slachter 

 te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 22 januari 1796. 

 

55-r Helena Drijver, weduwe van Pieter van Ettinger 

  Toestemming om als herbergierster in haar huis in 

 het dorp van Voorburg te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen en tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 12 februari 1796. 

 

55-v Rijer Sonneveld 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 25 maart 1796. 

 

55-v Fredrik Sommer 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 22 april 1796. 

 

56-r Wouter Hanekamp 

  Toestemming om in het door hem gehuurde huis, 

 genaamd "het Fortuin" staande aan de Geestbrug 

 onder het ambacht van Voorburg, wijnen en mee en 

 tevens bieren te mogen tappen 

 22 april 1796. 
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56-v Wouter Hanekamp 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 gehuurde huis, genaamd "het Fortuin" staande aan 

 de Geestbrug in het ambacht van Voorburg, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 22 april 1796. 

 

57-r Arnoldus Geenen 

  Toestemming om als herbergier in het huis staande 

 in de Kleine Laan in het dorp van Voorburg, en 

 nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bieren te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 22 april 1796. 

 

57-v Jean Jeorge Overdorp 

 "wonende onder desen Ambachte" 

  Toestemming om in dit Ambacht als slachter te 

 mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 20 mei 1796. 
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58-r Jurriaan Peers 

  Toestemming om als herbergier in het huis genaamd 

 "de vergulde Roskam" in het dorp van Voorburg, en 

 nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bieren te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de officier of 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 20 mei 1796. 

 

58-v Hendrik van den Bosch Czn. 

  Toestemming om in zijn huis in de Kerklaan in dit 

 Dorp wijn, mee en azijn per fles of minder te 

 mogen verkopen 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 3 juni 1796. 

 

58-v Hendrik Maas 

  Toestemming om als herbergier in het huis staande 

 in de Franse Kerkslop in het dorp van Voorburg, en 

 nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 10 juni 1796. 

 

59-r Martijnis van Veen 

  Toestemming om in de Kleine Laan in dit Dorp vet 

 en spek te mogen verkopen 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de plaatselijke gaarder 

 24 juni 1796. 

 

59-v Martinus van Veen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 5 augustus 1796. 
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59-v Johan Hendrik Fix 

  Aanstelling tot voerman en toestemming om in dit 

 Ambacht rijtuigen te mogen verhuren en "voorts de 

 luijden dienende in alle discretie nuchteren en 

 bequaamheid, mitsgaders voor soo redelijken loon 

 of vragt, dat uit dien ofte eenige anderen hoofde 

 geene billijke klagten ontspruijten" 

 29 juli 1796. 

 

60-r Jurriaan Peers 

  Aanstelling tot voerman en toestemming om "in dese 

 Jurisdictie te mogen transporteeren die lieden die 

 bij hem sijn, en een rijtuijg nodig hebben, sonder 

 dat hij hier van eenig teeken aan sijne huijsinge 

 mag plaatsen" en "voorts de luijden dienende in 

 alle discretie nuchteren en bequaamheid, 

 mitsgaders voor soo redelijken loon of vragt, dat 

 uit dien ofte eenige anderen hoofde geene gegronde 

 klagten ontspruijten" 

 26 augustus 1796. 

 

60-v De weduwe van Arnoldus van Agterberg 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg wijnen, 

 mee en tevens bieren en gedistilleerde wateren te 

 mogen tappen 

 26 augustus 1796. 

 

61-r Renier Sonneveld 

  Toestemming om in het huis genaamd "de Wereld" 

 staande in het Oosteinde van dit Ambacht wijnen, 

 mee en tevens bieren en gedistilleerde wateren te 

 mogen tappen 

 26 augustus 1796. 

 

61-r Cornelis Ruijgrok 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 13 augustus 1796. 
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61-v Bernardus Antonius During 

  Toestemming om "de kunst als chirurgijn binnen 

 deezen Dorpe en Ambachte te moogen exerceeren". 

  n.b.: Hij toont een bewijs van bekwaamheid om als 

 chirurgijn in Rijnland te worden aangesteld, dat 

 op 7 jaunari 1797 in Leiden werd ondertekend door 

 B. de Kruijff (doctor voor de Hoge Vierschaar van 

 Rijnland) en A. van Osnabrug (chirurgijn voor 

 genoemde Vierschaar) 

  n.b.: Hij moet voor de baljuw de vereiste eed 

 afleggen 

 13 januari 1797. 

 

62-v Johan George Beck 

  Toestemming om als herbergier in het huis staande 

 aan het Westeinde van dit Dorp op de hoek van de 

 Laan van Werve, tegenwoordig genaamd "de vergulde 

 Roskam", en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot 

 dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 5 juli 1797. 

 

63-r Johan George Beck 

  Aanstelling tot voerman en toestemming om in dit 

 Ambacht rijtuigen te mogen verhuren en "voorts de 

 luijden dienende in alle discretie, nuchteren en 

 bequaamheid, mitsgaders voor zoo redelijken loon 

 of vragt, dat uit dien, ofte eennige anderen 

 hoofde geene billijke klagten ontspruijten" 

 5 juli 1797. 

 

63-v Catharina de Jager, huisvrouw van Wijnand Schmal 

 "in plaatse en vermits de ongesteldheid van haare 

schoonmoeder, Adriana van Galen, huisvrouw van Pieter Schmal" 

  Aanstelling tot noodhulp turftonster 

  n.b.: Zij heeft op 28 september 1797 de vereiste 

 eed volgens de verordening op de impost van turf 

 van de Staten van Holland van 2 december 1749 voor 

 Jan van den Akker, president van de municipaliteit 

 van Voorburg, afgelegd 

 27 september 1797. 
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64-r Geertruij Koster, weduwe van Jan Arendse Rademaker 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 8 november 1797. 

 

64-v Geertruij Koster, weduwe van Jan Arendse Rademaker 

  Toestemming om in dit Dorp in de Kerklaan vet en 

 spek te mogen verkopen 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

zij hem tonen aan de plaatselijke gaarder 

 8 november 1797. 

 

65-r Jannetje van Etten, huisvrouw van Cornelis Valkoog 

  Aanstelling tot turftonster 

  n.b.: Zij heeft op 6 april 1798 de vereiste eed 

 volgens de verordening op de impost van turf van 

 de Staten van Holland van 2 december 1749 voor 

 Christiaan van Tongeren, president van de 

 municipaliteit van Voorburg, afgelegd 

 30 maart 1798. 

 

66-r Willem Mostert 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis, 

 toebehorende aan Arij van Veen en staande in het 

 Oosteinde van dit Ambacht, en nergens anders, te 

 mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 6 juni 1798. 

 

66-v Daniël Hatz 

  Toestemming om in dit Ambacht aan de Geestbrug 

 wijn, mee, bier en tevens brandewijn en 

 gedistilleerde wateren te mogen tappen 

 17 juni 1799. 
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67-r Jan van der Lem 

  Toestemming om in het huis waarin hij woont, 

 staande in dit Ambacht aan de Geestbrug, en 

 nergens anders, wijn, mee, bier en tevens 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren te mogen 

 tappen 

 22 augustus 1799. 

 

67-v Coenraad Sander 

  Toestemming om in het huis waarin hij woont, 

 staande in dit Dorp, en nergens anders, wijn, mee, 

 bier en tevens brandewijn en gedistilleerde 

 wateren te mogen tappen 

 27 augustus 1799. 

 

68-r De gezusters Jeanne Marie, Sara Jeanne en Anne Cussu 

 "wonende in deezen Dorpe van Voorburg" 

  Toestemming om in het Dorp thee te mogen verkopen 

 13 december 1799. 

 

68-v Jan Camperse 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis, 

 toebehorende aan ..... en staande aan de Nieuwe 

 Tolbrug onder dit Ambacht, en nergens anders, te 

 mogen fungeren en tevens bier te mogen tappen 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 (8) januari 1800. 

 

69-r Jan Kamperse 

 "wonende aan de Nieuwe Tol brugge, onder dezen ambachte" 

  Toestemming om in het thans door hem bewoonde 

 huis, toebehorende aan Phillippus Johannes Roels, 

 en nergens anders, als herbergier en tapper te 

 mogen fungeren en tot dat einde gelagen te zetten. 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 5 februari 1800. 
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69-v Arij van Rhijn 

  Toestemming om als herbergier in het aan hem 

 toebehorende huis genaamd "de Hoop", thans bewoond 

 door Johannes Gardijn, staande bij de Oude Tolbrug 

 onder dit ambacht van Voorburg, te fungeren en  alle 

soorten brandewijnen en gedistilleerde  wateren en tevens 

wijnen, mee en bieren te mogen  tappen en tot dat einde 

gelagen te zetten 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 5 ..... (= februari of maart) 1800. 

 

70-r Jan Gardijn 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg zout en 

 zeep bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 28 maart 1800. 

 

70-v Jan Gardijn 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 gekochte huis, staande in het Oosteinde van dit 

 Ambacht, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bieren te mogen tappen en 

 tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke 

gaarder 

 28 maart 1800. 

 

71-r Pieter Hendriks 

  Toestemming om in het Dorp droge koffie en thee te 

 mogen verkopen 

 7 mei 1800. 

 

71-v Daniël Thierrij 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg en niet 

 anders dan in het huis aan de Geestbrug waarin hij 

 thans woont, zout en zeep bij de kleine maat te 

 mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 2 juli 1800. 

 



48 

bedrijfsvergunningen 

 

 

 

 

72-r Daniël Thierrij 

  Toestemming om in het thans door hem bewoonde huis 

 aan de Geestbrug onder dit Ambacht, en nergens 

 anders, droge koffie en thee te mogen verkopen 

 2 juli 1800. 

 

72-v Fredrik Hesse 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 gekochte huis genaamd "Middendorp", staande in dit 

 dorp van Voorburg ten westen van de Voorburgse 

 Dorpsbrug, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot 

 dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: Alvorens van deze akte gebruik te maken,  moet 

hij hem tonen aan de officier of baljuw en  aan de 

plaatselijke gaarder 

 16 juli 1800. 

 

73-r mr. Cornelis Cromstrien Evertsen 

  Krijgt toestemming van ondergenoemde personen om 

 voor het jaar 1800 op hun landerijen te mogen 

 jagen: 

  Onder Rijswijk: J. Naafs en B. Roskam 

 (geregistreerd 20 okt. 1800); Onder Voorburg: 

 Cornelis van der Kleij, Willem Bremmer, Pieter 

 Luneburg, Arij Kuijpers, Jan van Veen, Hendrik 

 Koot, Poulis Overgaauw, Cornelia Kosterlee uit  naam 

van haar man Adam Kooxhoor 

 30 oktober 1800. 

 

73-v Henderica de Groot, huisvrouw van Hermanus Baksteen 

  Toestemming om als kleine kraamster of 

 uitslijtster zout en zeep bij de kleine maat in 

 het dorp van Voorburg te mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken voor haar 

 woonhuis plaatsen 

 4 februari 1801. 

 

73-v De vrouw van Hermanus Baksteen 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 4 februari 1801. 
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74-r Samuel Abr. van Vollenhoven 

 "wonende thans onder de Ambachte van Wateringen" 

  Toestemming om in het ambacht van Voorburg als 

 slager en vleeshouwer te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 4 februari 1801. 

 

74-v Jacobus van der Mill 

 "wonende onder deeze Ambachte van Voorburg" 

  Toestemming om in dit Abacht als vleeshouwer en 

 spekslager te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 4 februari 1801. 

 

74-v Hendrica de Groot, huisvrouw van Hermanus Baksteen 

 "wonende in dezen dorpe van Voorburg" 

  Toestemming om als vette warierster hammen, spek 

 en gerookt vlees in dit Dorp te mogen verkopen 

 2 april 1801. 

 

75-v de heer Kuffelaar 

  Krijgt toestemming van ondergenoemde personen om 

 op hun landerijen te mogen jagen: 

  Jan van Veen, voor fl. 3.-.- 

  Pieter Lunenburg, voor fl. 2.10.- 

  Paulus Overgaauw, voor fl. 6.-.- 

  Arij Kuipers, op het land om Leeuwenstein, voor 

 fl. 6.-.- 

  Willem Bremmer, voor een jaar, voor fl. 6.-.- 

 de heer van Leeuwenstein 

  Krijgt voor fl. 6.-.- toestemming om voor een jaar 

 op het land van Cornelis van der Kleij te mogen 

 jagen 

 31 augustus 1801. 
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76-v Anthony Roneker 

 "wonende in de Kleijne Laan" 

  Toestemming om aldaar, en nergens anders, als 

 herbergier en tapper te mogen fungeren en tot dat 

 einde gelagen zetten 

 4 november 1801. 

 

77-r Leendert van der Laan 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis, 

 staande in het Oosteinde van dit Ambacht en 

 toebehorende aan Ary van Veen, en nergens anders, 

 te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 6 januari 1802. 

 

77-v Willem van Leeuwen 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 onder dit Ambacht bij de Geestbrug en toebehorende 

 aan Christiaan Hatz, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bier te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 6 februari 1802. 
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78-r Anthonij Kortenbach 

  Toestemming om als herbergier in het door hem 

 gekochte huis, staande onder dit Ambacht in het 

 Oosteinde, en nergens anders, te fungeren en alle 

 soorten brandewijnen en gedistilleerde wateren en 

 tevens wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot 

 dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 3 maart 1802. 

 

78-v Reijer Solleveld 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 op de noordwesthoek van het Pastorieslop of -laan 

 aan de zuidzijde van de Herenstraat in dit Dorp, 

 en nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 15 maart 1802. 

 

79-r Wijnand Schmal 

  Toestemming om als kramer of uitslijter zout en 

 zeep bij de kleine maat in dit Dorp te mogen 

 verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken voor zijn 

 woonhuis plaatsen 

 6 mei 1802. 
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79-v Arij van Veen Cornzn. 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 in de Kleine Laan in dit Dorp en toebehorende aan 

 Leendert Donker, en nergens anders, te fungeren en 

 alle soorten brandewijnen en gedistilleerde 

 wateren en tevens wijnen, mee en bier te mogen 

 tappen en tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 14 mei 1802. 

 

80-r Andreas Hes 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 .. september 1802. 

 

80-r Wijnand Schmal 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 .. september 1802. 

 

80-v Hermanus Baksteen 

 "woonende alhier" 

  Toestemming om alhier als spekslager en 

 spekverkoper te mogen ("ageren") 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 3 november 1802. 
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81-r Steven Bonnier 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 onder dit Ambacht aan de Geestbrug en toebehorende 

 aan Christiaan Hatz, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bier te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 1 december 1802. 

 

81-v Jan Jongejan 

  Toestemming om in het dorp van Voorburg droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 26 februari 1803. 

 

82-r Martinus Overstraaten 

 "thans nog wonende in den Haag" 

  Toestemming om in dit Ambacht als vleeshouwer en 

 slachter te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 hoofdofficier of baljuw en aan de plaatselijke 

 gaarder 

 26 februari 1803. 

 

82-v Jacobus Koster 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in het huis, 

 staande in het Franse Slop in dit Dorp en 

 toebehorende aan Cornelis van Pomeren, en nergens 

 anders, te mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de officier of  baljuw en aan de 

plaatselijke gaarder 

 4 mei 1803. 
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83-r Wouter van Ettinger jr. 

  Toestemming om in het door hem gekochte huis, 

 staande op de Kleine Laan in dit Dorp, zout en  zeep 

bij de kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 4 mei 1803. 

 

83-v Wouter van Ettinger jr. 

  Toestemming om in het door hem gekochte huis, 

 staande op de Kleine Laan in dit Dorp, droge 

 koffie en thee te mogen verkopen 

 4 mei 1803. 

 

84-r Wouter van Ettinger jr. 

  Toestemming om alhier te Voorburg als spekslager 

 en spekverkoper te mogen ("ageren") 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 4 mei 1803. 

 

84-v Wouter van Ettinger jr. 

  Toestemming om in dit Dorp als vette warier 

 hammen, spek en gerookt vlees te mogen verkopen 

 4 mei 1803. 

 

84-v Gerrit Dijk 

  Toestemming om in door hem gekochte huis, staande 

 op de Kleine Laan in dit Dorp, en nergens anders, 

 droge koffie en thee te mogen verkopen 

 27 mei 1803. 
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85-r Reijer Solleveld 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 in het Oosteinde van dit Ambacht en toebehorende 

 aan Frans Noordendorp, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bier te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 1 december 1802. 

 

85-v Jan van Velzen 

  Toestemming om alhier te Voorburg als spekslager 

 en spekverkoper te mogen ("ageren") en tevens als 

 vette warier hammen, spek en gerookt vlees te 

 mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 1 juni 1803. 

 

86-r Jacobus Koster 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 in het Franse Slop in dit Dorp en toebehorende aan 

 Cornelis van Pomeren, en nergens anders, te 

 fungeren en alle soorten brandewijnen en 

 gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bier te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 7 september 1803. 
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86-v Jan van Velzen 

 "wonende alhier" 

  Toestemming om in dit Ambacht als vleeshouwer en 

 slachter te mogen "ageren" 

  n.b.: Hij moet zich houden aan de verordening van 

 de impost op het bestiaal van de Staten van 

 Holland van 22 december 1791. Alvorens van deze 

 akte gebruik te maken, moet hij hem tonen aan de 

 baljuw en aan de plaatselijke gaarder 

 27 oktober 1803. 

 

87-r Johannes Krabbe 

  Toestemming om in het door hem gekochte huis, 

 staande in het Westeinde van dit Ambacht aan de 

 Geestbrug, en nergens anders, zout en zeep bij de 

 kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 4 januari 1804. 

 

87-v Johannes Krabbe 

  Toestemming om in het door hem gekochte huis, 

 staande in het Westeinde van dit Ambacht aan de 

 Geestbrug, en nergens anders, droge koffie en thee 

 te mogen verkopen 

 4 januari 1804. 

 

88-r Daniel Thierrij 

  Toestemming om in het huis, thans nog bewoond door 

 Jan van Beekum, en nergens anders, droge koffie en 

 thee te mogen verkopen 

 28 maart 1804. 

 

88-v Daniel Thierrij 

  Toestemming om in het huis, thans nog bewoond door 

 Jan van Beekum, en nergens anders, zout en zeep 

 bij de kleine maat in het dorp van Voorburg te 

 mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 28 maart 1804. 

 



57 

bedrijfsvergunningen  

 

 

 

 

89-r Jan van Beekum 

  Toestemming om als herbergier in het huis, staande 

 op de noordwesthoek van het Pastorieslop of -laan 

 aan de zuidzijde van de Herenstraat in dit Dorp, 

 en nergens anders, te fungeren en alle soorten 

 brandewijnen en gedistilleerde wateren en tevens 

 wijnen, mee en bier te mogen tappen en tot dat 

 einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 23 mei 1804. 

 

89-v J. de Koning 

  Toestemming om als herbergier (in het huis) aan de 

 Nieuwe Tolbrug en toebehorende aan Philippus 

 Johannes Roels, en nergens anders, te fungeren en 

 alle soorten brandewijnen en gedistilleerde 

 wateren en tevens wijnen, mee en bier te mogen 

 tappen en tot dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 19 september 1804. 

 

90-r Jan Gardijn 

  Toestemming om in het hem bewoonde en toebehorende 

 huis, staande in het Oosteinde van dit Ambacht 

 tegenover de Roomse Kerk, droge koffie en thee te 

 mogen verkopen 

 5 oktober 1804. 

 

90-v Wijnand Schmal 

  Toestemming om in dit Dorp als vette warier 

 hammen, spek en gerookt vlees te mogen verkopen 

 2 november 1804. 

 

91-r Theodora Sophia Wilhelmina Resink 

  Toestemming om in het huis, thans nog bewoond door 

 Cornelis Ruijgrok, en nergens anders, droge koffie 

 en thee te mogen verkopen 

 5 april 1805. 
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91-v Theodora Sophia Wilhelmina Resink 

  Toestemming om in het huis, thans nog bewoond door 

 Cornelis Ruijgrok, en nergens anders, zout en zeep 

 bij de kleine maat in het dorp van Voorburg te 

 mogen verkopen 

  n.b.: Zij moet daarvan een teken aan haar woonhuis 

 plaatsen 

 5 april 1805. 

 

92-r Arij van Tongeren 

  Toestemming om als herbergier in het huis staande 

 in de Herenstraat op de hoek van het Franse Slop 

 en toebehorende aan de weduwe van Jan van  Tongeren, 

en nergens anders, te fungeren en alle  soorten 

brandewijnen en gedistilleerde wateren en  tevens wijnen, mee 

en bier te mogen tappen en tot  dat einde gelagen te zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de baljuw en aan 

 de plaatselijke gaarder 

 2 augustus 1805. 

 

92-v Gerrit Beukers 

  Toestemming om in dit Dorp droge koffie en thee te 

 mogen verkopen 

 6 september 1805. 

 

92-v Gerrit Beukers 

  Toestemming om in dit Dorp zout en zeep bij de 

 kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 6 september 1805. 
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93-r Christoffel van Ettinger 

  Toestemming om als flessiaan of kleine 

 brandewijnverkoper, die per stoop of fles zijn 

 brandewijn volgens art. 30 van de geldende 

 verordening op de impost inslaat, in dit Dorp te 

 mogen fungeren 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 een publikatie van de Staten van Holland van 14 juni 

1754. Alvorens van deze akte gebruik te  maken, moet hij 

hem tonen aan de baljuw en aan de  plaatselijke gaarder 

 6 september 1805. 

 

93-v Christoffel van Ettinger 

  Toestemming om in dit Dorp droge koffie en thee te 

 mogen verkopen 

 6 september 1805. 

 

94-r Christoffel van Ettinger 

  Toestemming om in dit Dorp zout en zeep bij de 

 kleine maat te mogen verkopen 

  n.b.: Hij moet daarvan een teken aan zijn woonhuis 

 plaatsen 

 6 september 1805. 

 

95-v Christoffel van Ettinger 

  Toestemming om als herbergier in het huis staande 

 aan de zuidzijde van de Herenstraat in dit Dorp en 

 toebehorende aan Willem van Dorp, en nergens 

 anders, te fungeren en alle soorten brandewijnen 

 en gedistilleerde wateren en tevens wijnen, mee en 

 bier te mogen tappen en tot dat einde gelagen te 

 zetten 

  n.b.: De toestemming wordt verleend op grond van 

 artikel 24 van geldende verordening op de impost 

 van brandewijnen. Alvorens van deze akte gebruik 

 te maken, moet hij hem tonen aan de Hoog-baljuw 

 van Rijnland en aan de plaatselijke gaarder 

 6 december 1805. 

 

96-r de heren D. Palairet en H.C. Rijvanck 

  Krijgen toestemming van Engel en Pieter Voorham om 

 op hun landen te mogen jagen. 

 29 augustus 1806. 
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96-r de heer J. van Kuffelen 

  Krijgt toestemming van onderstaande personen om op 

 hun landerijen te mogen jagen: 

  Arij Kuijpers, voor fl. 2.-.- 

  Corns. van der Kleij, voor fl. 6.-.- 

  Hendrik Koot, voor fl. 2.-.- 

  P. Overgauw, voor fl. 6.-.- 

  W. Bremmer, voor fl. 6.-.- 

  Corns. Bentvelsen, voor fl. 2.-.- 

  Pr. van den Bosch, voor fl. 3.-.- 

  Adam Coxhoorn, voor fl. 2.15.- 

  Dirk van Kempen, voor fl. 2.10.- 

 4 oktober 1806. 
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bedrijfsvergunningen  

 

 

Namen van huizen, etc. 

 

 

 

 

n.b.: 

- Er wordt verwezen naar de folionummering in het originele register. 

- Dezelfde naam kan meerdere keren op één foliozijde voorkomen. 

 

 

 

 

de Bloeijende Orange Stam (huis) 43-v 

de Bonten Os (huis/herberg) 17-r+v, 37-v, 50-r 

Elsenburgh (huis) 18-r, 19-r 

het Fortuin (huis) 56-r+v 

de Gouden Valk (huis) 40-r 

de Hoop (huis) 69-v 

den Ligten Turf (huis/herberg) 49-v 

Middendorp (huis) 41-v, 72-v 

de Nieuwen Bonten Os (huis) 22-r 

Opwijk (huis) 20-r, 47-r+v 

de Prins van Orange (herberg) 14-v 

de Roomse Kerk 27-r, 90-r 

de vergulde Roskam (huis) 58-r, 62-v 

de Vijff Princen van Orange (herberg) 14-v 

de Wereld (huis) 61-r 

Zwaensteijn = de Zwaan (herberg) 14-r, 31-v, 35-v, 40-v, 

 41-r, 44-v 
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Topografische benamingen 

 

 

 

 

n.b.: 

- Er wordt verwezen naar de folionummering in het originele register. 

- Dezelfde naam kan meerdere keren op één foliozijde voorkomen. 

 

 

 

 

Dorp, noordoosthoek van het 37-v, 50-r 

Franse Slop 82-v, 86-r, 92-r 

Franse Kerkslop 58-v 

Geestbrug 8-v, 11-r, 13-r+v, 14-v, 

 15-v, 16-r, 18-r, 19-r, 

 23-r, 26-r, 39-v, 40-r, 

 43-v, 56-r+v, 66-v, 67-r, 

 71-v, 72-r, 77-v, 81-r, 

 87-r+v 

Den Haag 82-r 

Herenstraat 52-v, 92-r 

Herenstraat, noordzijde van 33-r, 34-v, 36-v 

Herenstraat, zuidzijde van 36-r, 39-r, 45-r, 46-r, 

 78-v, 89-r, 95-v 

Kerkbrug: zie Voorburgse dorpsbrug 

Kerklaan = Kerkstraat 14-r, 18-v, 58-v, 64-v 

Kleine Laan = Schoolstraat 22-v, 30-v, 57-r, 59-r, 

 76-v, 79-v, 83-r+v, 84-v 

Nieuwe Tol 14-r 

Nieuwe Tolbrug 68-v, 69-r, 89-v 

Oosteinde 12-v, 13-r, 21-r, 32-r, 

 35-r, 49-v, 61-r, 66-r, 

 70-v, 77-r, 78-r, 85-r, 

 90-r 

Oude Tolbrug 18-v, 30-r, 50-v, 69-v 

Pastorieslop of -laan 39-r, 45-r, 46-r, 78-v, 

 89-r 

Rijswijk 73-r 

Schoolstraat: zie Kleine Laan 

Voorburgse dorpsbrug 41-v, 72-v 

Laan van Werve 62-v 

Wateringen 74-r 

Westeinde 14-v, 17-r+v, 36-v, 62-v, 

 87-r+v 

Wielemakerslop, zuidwesthoek van 34-v 

Wijkerbrug 20-r, 47-r+v 
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Namen (exclusief vergunninghouders) 

 

 

 

 

n.b.: 

- Er wordt verwezen naar de folionummering in het originele register. 

- Dezelfde naam kan meerdere keren op één foliozijde voorkomen. 

 

 

 

 

Agterbergh, Arnoldus van (x Geertruijd Smits)  9-v, 10-r, 

idem 60-v 

Akker, Jan van den (president van de municipaliteit) 63-v 

Baksteen, Hermanus (x Henderica de Groot) 73-v, 74-v 

Beekum, Jan van 88-r, 88-v 

Bentvelsen, Corns. 96-r 

Berg, Pieter van den (x Jacoba van den Nouwland) 25-r 

Bosch, Christiaan van den 21-v 

Bosch, Jan Christiaan van den 24-v, 27-v 

Bosch, Pr. van den 96-r 

Bout, de heer 14-r 

Bremmer, Willem 73-r, 75-v 

idem 96-r 

Donker, Leendert 79-v 

Dorp, Willem van 95-v 

Ende, Gerrit van den 35-r 

Ettinger. Pieter van (x Helena Drijvers) 35-v, 55-r 

Galen, Adriana van (x Pieter Schmal) 63-v 

Gardijn, Johannes 69-v 

Gresse, Hendrik 41-v 

Hatz, Christiaan 77-v, 81-r 

Hees, Jan van (x Agnis Leveld)  3-v 

Heijden, Barent van der 33-v, 36-r 

Heijningen, Alewijn van 21-v 

Heijnsbergen, Nicolaas Adrianus van 19-r 

Heuvel, Arie van den (x Adriana van der Plaat) 53-v 

Hulst, Lucas van 30-r, 50-v 

Kasenaar, Christiaan (x Pieternella Meijer) 15-r 

Kempen, Dirk van 96-r 

Kleeff, Cornelis van (x Magdalena van Veen) 23-r 

Kleij, Cornelis van der 73-r, 75-v 

idem 96-r 

Clos, Jacobus (x Pleuntje van Zeijl) 13-r+v 

Clos, de weduwe van Jacobus 15-v, 16-r 

Koenen, Jan (x Catharina André) 39-v 
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bedrijfsvergunningen 

 

 

Namen (exclusief vergunninghouders) 

 

 

 

 

Cocq, Hermanus 21-v 

Coxhoorn, Adam 96-r 

Coxhoorn Adam (x Gouwtje van Noort)  7-v 

Coxhoor, Adam (x Cornelia Kosterlee) 73-r 

Coxhoorn, Leenderd 50-v 

Coxhoorn, Leenderd (x Willemina van Tongeren) 49-v 

Koot, Hendrik 73-r, 96-r 

Coster, Augustinus (x Johanna Schafraet) 33-r 

Kosterlee, Cornelia (x Adam Kooxhoor) 73-r 

Kruijff, medisch doctor B. de 61-v 

Kuijpers, Arij 73-r, 75-v 

idem 96-r 

Curée, Charles Lambertus 46-v 

Langjouw, Engeltje (x Matthijs van Rijn) 33-r 

Luneburg, Pieter 73-r, 75-v 

Naafs, J. 73-r 

Noordendorp, Frans 85-r 

Noordlander, Claas (x Antje Deckers) 12-r 

Noortveen, Jan 16-v 

Osnabrug, chirurgijn A. van 61-v 

Overgaauw, Paulus 73-r, 75-v 

idem 96-r 

Plaat, Willem van der (x Alida Sonneveld)  3-r 

Pomeren, Cornelis van 82-v, 86-r 

Rademaker, Jan Arendse (x Geetruij Koster) 64-r+v 

Ridder, Joseph 11-r 

Rijn, Matthijs van (x Engeltje Langjouw) 33-r 

Roels, Phillippus Johannes 69-r, 89-v 

Romain, Jean (x Geertje van Schoonderwoert) 32-v 

Romijn, Christiaan (x Wijntje van Schoonderwoert) 36-v 

Roskam, B. 73-r 

Ruijgrok, Cornelis (x Helena den Ousten) 53-v 

Ruijgrok, Cornelis 91-r+v 

Schmal, Johannes Pieter (x Adriana/Johanna van Galen) 10-v, 63-v 

Schmal, Wijnand (x Catharina de Jager) 63-v 

Sluijs, Jacobus van der (x Margaretha Hoogendorp) 25-v 

Spek, Willem van der (x Alida van der Haas) 41-r, 48-r 

idem 54-r 

Staal, Hermanus van der 21-r, 22-v 

Staal, de weduwe van Hermanus van der 32-r 

Staakenburg, Pieter van (x Alida van Hamerden) 52-r 

Sterke, Johannes Fredrik (x Johanna Croesen) 37-r 
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bedrijfsvergunningen  

 

 

Namen (exclusief vergunninghouders) 

 

 

 

 

Tongeren, Christiaan van (president van de 

municipaliteit) 65-r 

Tongeren, Jan van (x Apolonia Verheul) 24-r, 52-v 

Tongeren, wedwue van Jan van 92-r 

Valkoog, Cornelis (x Jannetje van Etten) 65-r 

Veen, Arij van 66-r, 77-r 

Veen, Jan van 73-r, 75-v 

Viet, Margaretha (x Jan Lou(w)mond)  2-v 

Voorbij, Aalbert (x Maria Helena Smits) 23-v, 24-v 

Voorham, Engel 96-r 

Voorham, Pieter 96-r 

Vos, Adolph (x Jannetje Marbis) 45-v 

Wassenaar, Pieter 30-v 

 

 

 

 

Hoge Vierschaar van Rijnland 61-v 

Hoog-baljuw van Rijnland 95-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Ageren als slachter 

Overdorp, Jean Jeorge 20- 5-1796 57-v 

Stahlie, Jacob 22- 1-1796 54-v 

Veen, Arij van  2-11-1792 48-v 

Veen, Gerrit van  2-11-1792 49-r 

Velsen, Hermanus van  2-11-1792 48-r 

Velsen, Kasper van  2-11-1792 48-v 

 

 

Aanstelling tot vleeshouwer 

Ovendorffer, Johan George 16- 9-1763  1-r 

Tongeren, Hendrick van  4-11-1774 16-v 

Witte, Gerrit  4- 3-1768  8-r 

 

 

Ageren als slager en vleeshouwer 

Overstraaten, Martinus 26- 2-1803 82-r 

Velzen, Jan van 27-10-1803 86-v 

Vollenhoven, Samuel Abr. van  4- 2-1801 74-r 

 

 

Ageren als vleeshouwer en spekslager 

Mill, Jacobus van der  4- 2-1801 74-v 

 

 

Aanstelling tot spekslager en spekverkoper 

Ovendorffer, Johan George  16- 9-1763  1-r 

Tongeren, Hendrick van  4-11-1774 16-v 

Witte, Gerrit  4- 3-1768  8-r 

 

 

Ageren als spekslager en spekverkoper 

Baksteen, Hermanus  3-11-1802 80-v 

Ettinger jr., Wouter van  4- 5-1803 84-r 

Velzen, Jan van  1- 6-1803 85-v 

 

 

Ageren als vleeshouwer, varkensslager en vette warier 

Witte, Jacoba 11- 7-1794 51-v 

Santen, Jasper van 11- 7-1794 51-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Verkoper van vet en spek 

Koster, Geertuij (- weduwe van Jan Arendse 

Rademaker)  8-11-1797 64-v 

Veen, Martijnis van 24- 6-1796 59-r 

 

 

Verkoper, als vette warier, van hammen, spek en gerookt vlees 

Bijemans, Joseph  8- 4-1774 15-v 

Burgh, Pieter van der  6-10-1786 38-v 

Donker, Magdalena 19- 7-1765  4-v 

Ettinge, Pieter van  5- 5-1769 11-r 

Ettinger jr., Wouter van  4- 5-1803 84-v 

Groot, Hendrica de (= huisvrouw van Hermanus 

Baksteen)  2- 4-1801 74-v 

Haas, Alida van der (= weduwe van Willem van der 

Spek)  4- 5-1792 48-r 

Heuvel, Hendrick van den   4-11-1763  1-v 

Hoogtwout, Jan  3- 5-1765  4-r 

Schmal, Wijnand  2-11-1804 90-v 

Smits, Geertruijd (= weduwe van Arnoldus van 

Agterbergh) 11-11-1768  9-v 

Sommer, Johan Frederik  7- 5-1784 34-r 

Velsen, Hermanus van 28- 3-1783 31-r 

Velzen, Jan van  1- 6-1803 85-v 

Voorham, Pieter  2- 5-1794 51-r 

Zeijl, Pleuntje van (= weduwe van Jacobus Clos)  8- 1-1773 13-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Aanstelling tot turftonder 

Etten, Jannetje van (= huisvrouw van Cornelis 

Valkooog) 30- 3-1798 65-r 

Croesen, Johanna (= huisvrouw van Johannes 

Fredrik Sterke) 23- 9-1785 37-r 

Lou(w)mond, Jan  3- 8-1764  2-v 

Leveld, Agnis (= weduwe van Jan van Hees)  7-12-1764  3-v 

Galen, Adriana/Johanna van (= huisvrouw van 

Johannes Pieter Schmal)  7- 4-1769 10-v 

Jager, Catharina de (= huisvrouw van Wijnand 

Schmal) 27- 9-1797 63-v 

 

 

Kuiper 

Stakenburg, Pieter 25-11-1789 42-v 

 

 

Ketelboeter 

Verweijen, Albertus 25-11-1789 42-v 

 

 

Kramer of verkoper van kousen, handschoenen en andere goederen 

Kouthoorn, Lens van 25-11-1789 43-r 

 

 

Stoelematter 

Schouten, Adrianus  4- 1-1790 43-r 

 

 

Verkoper van potten, pannen en ander aardewerk 

Peijlen, Cornelis van 10- 2-1790 43-r 

 

 

Verkoper van "lindens" en andere goederen 

Germing, Georgius 27- 3-1790 43-v 

Germing, Gerardus Josephus 27- 3-1790 43-v 

 

 

Exerceren van de kunst als chirurgijn 

During, Bernardus Antonius 13- 1-1797 61-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Aanstelling tot voerman en verhuurder van rijtuigen 

Beck, Johan George  5- 7-1797 63-r 

Fix, Johan Hendrik 29- 7-1796 59-v 

Hees, Pieter van 15- 9-1780 24-r 

Reijwegh, Arij 15- 9-1775 17-r 

Sommers, Pieter 21- 8-1782 29-v 

 

 

Aanstelling tot voerman en vanaf zijn huis per rijtuig vervoeren van 

personen (aan zijn huis geen teken plaatsen) 

Peers, Jurriaan 26- 8-1796 60-r 

 

 

Verhuurder van een chaise met paard(en) 

Bosch, Jan Christiaan van den (tot 1 mei 1783)  3- 5-1782 29-v 

Brans, Dirk  2- 5-1783 32-v 

Coxhoorn, Leendert  6- 5-1774 16-r 

Rijweg, Arij  9-10-1778 20-v 

Steensel, Zeeger van  6-10-1775 17-v 

 

 

Verhuurder van phaëton of wagentje en chaise 

Straatman, Nicolaas 11-10-1782 30-v 

Straetman, Paulus 13- 4-1792 47-v 

 

 

Verhuurder van een chaise en een fargon met paard(en) 

Vix, Johan Hendrik  1- 4-1791 45-v 

 

 

Toestemming om te mogen jagen 

Cromstrien Evertsen, mr. Cornelis 30-10-1800 73-r 

Kuffelaar, de heer 31- 8-1801 75-v 

Kuffelen, de heer J. van  4-10-1806 96-r 

Leeuwenstein, de heer van 31- 8-1801 75-v 

Palairet, de heer D. 29- 8-1806 96-r 

Rijvanck, de heer H.C. 29- 8-1806 96-r 
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Beroepen 

 

 

 

 

Verkoper van thee 

Cussu, de gezusters Jeanne Maria, 

Sara Jeanne en Anne 13-12-1799 68-r 

 

 

Verkoper van droge koffie en thee 

Akker, Jan van den  7- 5-1779 21-r 

Beukers, Gerrit  6- 9-1805 92-v 

Bijemans, Joseph  8- 4-1774 16-r 

Bonnier, Dirck  8-11-1765  5-r 

Burg de jonge, Willem van der  3- 5-1782 28-v 

Dakenhorst, Johannes  6-12-1776 19-v 

Dijk, Gerrit 27- 5-1803 84-v 

Donker, Magdalena  3- 5-1765  4-v 

Drijvers, Helena (= weduwe van Pieter van 

Ettinger) 21- 7-1784 35-v 

Ettinger, Christoffel van  6- 9-1805 93-v 

Ettinge Christoffelszn., Christoffel van  2-11-1792 49-r 

Ettinge, Pieter van  5- 5-1769 10-v 

Ettinger jr., Wouter van  4- 5-1803 83-v 

Friscus, Cornelis  4- 5-1764  2-r 

Gardijn, Jan  5-10-1804 90-r 

(= Groot, Henderica de) de vrouw van Hermanus 

Baksteen  4- 2-1801 73-v 

Haas, Alida van der (= weduwe van Willem van der 

Spek) 11- 1-1788 41-r 

Hendriks, Pieter  7- 5-1800 71-r 

Hes, Andreas sept. 1802 80-r 

Hulsen, Gerrit ten  8-11-1765  5-r 

Hunniger, Leendert 30- 8-1776 18-v 

Jongejan, Jan 26- 2-1803 81-v 

Kok, Johannis 24- 4-1795 52-r 

Koster, Geertruij (= weduwe van Jan Arendse 

Rademaker  8-11-1797 64-r 

Krabbe, Johannes  4- 1-1804 87-v 

Lacombe, Nicolaas  5- 8-1775 16-v 

Lacombe, Nicolaas  7-12-1781 26-v 

Leeuwen, Arij van 10-12-1773 15-r 

Leeuwen, Jan van 30- 5-1786 38-r 

Lingen, Gerrit 19- 1-1787 38-v 

Marbis, Jannetje (= weduwe van Adolph Vos)  8-10-1790 45-v 

Mennink, Johannes  9- 1-1789 42-r 
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Beroepen 

 

 

 

 

Verkoper van droge koffie en thee 

Noordendorp, Frans  3- 5-1782 28-r 

Noordendorp, Pieter  4- 5-1781 25-r 

Nouwland, Jacoba van den (= huisvrouw van Pieter 

van den Berg)  4- 5-1781 25-r 

Oostenrijk, Anna Maria van 13- 3-1772 12-v 

Oosterhout, Cornelia van  3- 5-1782 28-v 

Peijlen, Cornelis van 25- 5-1770 12-r 

Peijlen de jonge, Pieter van  2- 5-1766  6-v 

Petersen, Laurens 23- 9-1785 37-r 

Radix, Jacobus 26- 5-1779 22-r 

Resink, Theodora Sophia Wilhelmina  5- 4-1805 91-r 

Roniker, Christoffel 12- 6-1772 13-r 

Ruijgrok, Cornelis 13- 8-1796 61-r 

Schagen, Gerbrand van  7- 5-1784 35-r 

Schepers, Cornelis  7- 5-1790 44-r 

Schmal, Johannes Franciscus  5- 5-1780 23-v 

Schmal, Wijnand sept. 1802 80-r 

Schoonderwoert, Geertje van (= weduwe van Jean 

Romain)  8- 8-1783 32-v 

Smits, Geertruijd (= weduwe van Arnoldus van 

Agterbergh) 11-11-1768 10-r 

Smits de jonge, Jan 25- 1-1782 27-v 

Smits, Maria Helena (= weduwe van Aalbert Voorbij) 16- 8-1780 23-v 

Sommer, Johan Frederik  7- 5-1784 34-r 

Stakenburg, Pieter 26- 9-1783 33-r 

Tartwijk, Alewijn  3- 5-1782 28-r 

Thierrij, Daniël  2- 7-1800 72-r 

Thierrij, Daniel 28- 3-1804 88-r 

Veen, Arij van 20- 1-1791 46-v 

Veen, Jacobus van  2- 5-1766  6-r 

Veen, Lena van 15- 6-1764  2-v 

Veen, Maarten van 12- 4-1776 18-v 

Veen, Martinus van  5- 8-1796 59-v 

Velsen, Hermanus van 28- 3-1783 31-r 

Verheul, Apolonia (= weduwe van Jan van Tongeren) 19- 1-1781 24-r 

Vergouw, Grietje  7- 7-1769 11-v 

Visser, Claas 20- 3-1767  7-r 

Visser, Henderik 25- 1-1782 26-v 

Voorham, Pieter  2- 5-1794 51-r 

Walther, Johan Pieter  2- 8-1786 38-r 

Zeijl, Pleuntje van (= weduwe van Jacobus Clos)  8- 1-1773 13-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Verkoper, als kleine kramer of uitslijter, van zout en zeep, bij de 

kleine maat (met teken voor/aan het huis) 

Bijemans, Joseph  8- 4-1774 15-v 

Deckers, Antje (= weduwe van Claas Noorlander)  7- 2-1772 12-r 

Drijvers, Helena (= weduwe van Pieter van 

Ettinger) 21- 7-1784 35-v 

Ettinge, Pieter van  6- 7-1781 25-v 

Groot, Henderica de (= huisvrouw van 

Hermanus Baksteen)  4- 2-1801 73-v 

Haas, Alida de (= weduwe Van der Spek) 26-10-1795 54-r 

Hamerden, Alida van (= huisvrouw van Pieter 

van Staakenburg) 24- 4-1795 52-r 

Hoogendorp, Margaretha (= weduwe van Jacobus 

van der Sluijs)  6- 7-1781 25-v 

Menning, Johannes  7-11-1795 54-r 

Ousten, Helena den (= huisvrouw van Cornelis 

Ruijgrok) 26-10-1795 53-v 

Plaat, Adriana van der (= huisvrouw van Arie 

van den Heuvel)  9-10-1795 53-v 

Schmal, Wijnand  6- 5-1802 79-r 

Smits, Geertruijd (= weduwe van Arnoldus van 

Agterbergh) 11-11-1768  9-v 

Sommer, Fredrik 22- 4-1796 55-v 

Sonneveld, Rijer 25- 3-1796 55-v 

Verheul, Apolonia (= weduwe van Jan van Tongeren) 15- 5-1795 52-v 

Voorham, Pieter  9-10-1795 53-r 

Zeijl, Pleuntje van (= weduwe van Jacobus Clos)  8- 1-1773 13-r 

 

 

Verkoper van zout en zeep bij de kleine maat (met teken aan het huis) 

Beukers, Gerrit  6- 9-1805 92-v 

Ettinger, Christoffel van  6- 9-1805 94-r 

Ettinger jr., Wouter van  4- 5-1803 83-r 

Gardijn, Jan 28- 3-1800 70-r 

Krabbe, Johannes  4- 1-1804 87-r 

Resink, Theodora Sophia Wilhelmina  5- 4-1805 91-v 

Thierrij, Daniël  2- 7-1800 71-v 

Thierry, Daniël 28- 3-1804 88-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Tapper van bier en verkoper, als kleine brandewijnverkoper of 

flessiaan, van brandewijn en gedistilleerde wateren 

Baggli, Jacob 10- 2-1764  2-r 

Burgh, Willem Willemsz. van der  9- 2-1770 11-v 

Patijn, Jaapje  4-11-1763  1-v 

Schmal, Johannes Pieter 20- 3-1767  7-r 

Smits, Geertruijd (= weduwe van Arnoldus van 

Agterbergh) 11-11-1768 10-r 

Veen, Jacobus van  2- 5-1766  6-r 

Vergouw, Cornelis  2- 5-1766  5-v 

 

 

Verkoper, per fles of minder, van wijn, mee en azijn 

Bosch Czn., Hendrik van den   3- 6-1796 58-v 

 

 

Verkoper, als kleine brandewijnverkoper of flessiaan, van brandewijn 

en gedistilleerde wateren 

Ende, Gerrit van den  1- 5-1772 12-v 

 

 

Fungeren als flessiaan of kleine brandewijnverkoper (volgens art. 30) 

Beekem, Johannes van  8-10-1784 36-r 

Burg, Pieter van der (tot 1 mei 1780) 10- 9-1779 22-r 

Ettinger, Christoffel van  6- 9-1805 93-r 

Fritsch, Johannes 26- 5-1779 21-v 

Campen, Jan van  7- 5-1784 35-r 

Koster, Jacobus  4- 5-1803 82-v 

Laan, Leendert van der  6- 1-1802 77-r 

Lingen, Gerrit 23- 2-1787 39-r 

Mostert, Willem  6- 6-1798 66-r 

Smits, Maria Helena (= weduwe van Aalbert Voorbij)  9- 3-1781 24-v 

Tartwijk, Alewijn 22- 3-1782 27-v 

Veen, Adrianus van  7- 5-1779 21-r 

Visser, Hendrick 25- 1-1782 27-r 

Vlugt, Willem van der  6- 5-1791 46-r 

Weijermans, Jan 18- 8-1790 45-r 

Sonnevelt, Pieter (zie ook: fol. 31-r)  28- 2-1783 30-v 

Sonneveld, Reijer  2- 5-1783 32-r 
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Beroepen 

 

 

 

 

Fungeren als flessiaan of kleine brandewijnverkoper (volgens art. 30) 

en verkoper van bier in het klein 

Brugman, Hendrik  8-10-1779 22-v 

Camperse, Jan (8)-1-1800 68-v 

Sonneveld, Pieter (zie ook: fol. 30-v)  2- 5-1783 31-r 

 

 

Tapper van bier 

Tartwijk, Alewijn 23- 1-1784 33-v 

 

 

Verkoper van dun-, schijn-, kuit- of scharrebier 

Ammerlaan, Cornelis  7- 3-1777 19-v 

 

 

Verkoper van dun-, schijn-, kuit- of scharrebier en, als kleine 

brandewijnverkoper of flessiaan, van brandewijn en gedistilleerde 

wateren 

Sonneveld, Alida (= huisvrouw van Willem van der 

Plaat)  3- 8-1764  3-r 

 

 

Tapper van brandewijn en gedistilleerde wateren 

Meijer, Pieternella (= weduwe van Christiaan 

Kasenaar)  8-10-1773 15-r 

 

 

Tapper van wijn, mee en bier 

Garderen, Dirck van  1-11-1776 19-r 

Hanekamp, Wouter 22- 4-1796 56-r 

Kempen, Nicolaas van 12- 4-1776 18-r 

Roniker de jonge, Anthonij 15- 9-1775 17-v 

Straatman, Nicolaas  9- 3-1777 20-r 

 

 

Tapper van wijnen, mee, bieren en gedistilleerde wateren 

Agterberg, de weduwe van Arnoldus van 26- 8-1796 60-v 

Sonneveld, Renier 26- 8-1796 61-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Tapper van wijn, mee, bier, brandewijn en gedistilleerde wateren 

Hatz, Christiaan (i.p.v. Joseph Ridder)  5- 5-1769 11-r 

Hatz, Daniël 17- 6-1799 66-v 

Hout, Albert ten (1 jaar)  2- 5-1766  5-v 

Hout, Albertus ten (1 jaar)  3- 5-1765  4-r 

Kasener, Christiaan  3- 8-1764  3-v 

Kleef, Cornelis van  6- 8-1773 14-v 

Lange, Gerrit de (1 jaar) 10- 7-1766  6-v 

Lem, Jan van der 22- 8-1799 67-r 

Loo, Jan van der 12- 3-1773 14-r 

Micke, Jan David 10- 8-1768  8-v 

Noort, Gouwtje van (= weduwe van Adam Coxhoorn) 13-10-1767  7-v 

Ramaker, Jacobus  6-11-1767  7-v 

Ridder, Joseph  3- 8-1764  3-r 

Sander, Coeraad 27- 8-1799 67-v 

Steensel, Maria van 23- 7-1773 14-v 

Steensel, Zeeger van 11-11-1768  8-v 

             en 9-r 

Steensel, Zeeger van 23- 7-1773 14-r 

 



76 

bedrijfsvergunningen 

 

 

Beroepen 

 

 

 

 

Houden van een koffiehuis en voor geld schenken van koffie, thee en 

chocolade 

Brans, Dirk 21- 7-1784 35-v 

 

 

Herbergier, tapper van brandewijn en gedistilleerde wateren en gelagen 

zetten 

Drijver, Helena (= weduwe van Pieter van 

Ettinger) 12- 2-1796 55-r 

Garderen, Dirk van  1-11-1776 19-r 

Hanekamp, Wouter 22- 4-1796 56-v 

Kempen, Nicolaas van 12- 4-1776 18-r 

Rijmijn, Arij  9-10-1778 20-v 

Roniker de jonge, Anthonij 15- 9-1775 17-r 

Straatman, Nicolaas  9- 3-1777 20-r 

 

 

Herbergier, tapper en gelagen zetten 

Kamperse, Jan  5- 2-1800 69-r 

Ronker, Anthony  4-11-1801 76-v 

 

 

Herbergier, tapper van brandewijn, gedistilleerde wateren, wijn en 

bier en gelagen zetten 

Brans, Dirk 28- 3-1783 31-v 

Koenen, Jan 31- 8-1781 26-r 

Tongeren, Willemijntje van 21- 8-1782 30-r 

Veen, Jacobus van  3- 5-1782 29-r 

Veen, Magdalena van (= vrouw van Cornelis van 

Kleeff)  3- 3-1780 23-r 

 

 

Herbergier, tapper van brandewijn, gedistilleerde wateren, wijn en mee 

Schafraet, Johanna (= weduwe van Augustinus 

Coster) 16-10-1783 33-r 

Schagen, Gerbrand van  7- 5-1784 34-v 

Schoonderwoert, Wijntje van (= weduwe van 

Christiaan Romijn)  6- 5-1785 36-v 
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Beroepen 

 

 

 

 

Herbergier, tapper van brandewijn, gedistilleerde wateren, wijnen, mee 

en bieren en gelagen zetten 

André, Catharina (= weduwe van Jan Koenen)  4- 5-1787 39-v 

Beekum, Jan van 23- 5-1804 89-r 

Beck, Johan George  5- 7-1797 62-v 

Bonnier, Steven  1-12-1802 81-r 

Borgerman, Anthonij 14- 3-1794 50-r 

Ettinger, Christoffel van  6-12-1805 95-v 

Ettinger, Wouter van 25- 7-1788 41-v 

Fix: zie Vix 

Gardijn, Jan 28- 3-1800 70-v 

Gardijn, Johannes  2- 5-1794 50-v 

Geenen, Arnoldus 22- 4-1796 57-r 

Gerritsen, Hendrik 11- 1-1788 40-v 

Giele, Johannes 25- 7-1788 41-r 

Hartbrecht, Bernhard Christop 26- 3-1790 43-v 

Hesse, Fredrik 16- 7-1800 72-v 

Coxhoorn, Leenderd 14- 3-1794 49-v 

Koning, J. de 19- 9-1804 89-v 

Kortenbach, Anthonij  3- 3-1802 78-r 

Koster, Jacobus  7- 9-1803 86-r 

Leeuwen, Willem van  6- 2-1802 77-v 

Maas, Hendrik 10- 6-1796 58-v 

Peers, Jurriaan 20- 5-1796 58-v 

Rhijn, Arij van  5- ?-1800 69-v 

Smits, Hendrik  3- 3-1786 37-v 

Straetman, Paulus 13- 4-1792 47-r 

Tongeren, Arij van  2- 8-1805 92-r 

Tongeren, Willemina van (= huisvrouw van 

Leenderd Coxhoorn)  2- 5-1794 49-v 

Veen Cornzn., Arij van 14- 5-1802 79-v 

Veen, Tielleman van 20- 5-1795 52-v 

Vix, Johan Hendrik  7- 5-1790 44-v 

Solleveld, Reijer 15- 3-1802 78-v 

Solleveld, Reijer  1-12-1802 85-r 

Zummack, Christiaan 11- 1-1788 40-r 
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Bronnenschrift is een uitgave van de 

Historische Vereniging Voorburg 

 

 

 

 

 

 

Redactie 

Joop de Beer 

 

 

 

 

 

 

Redactie-adviezen 

Martin Harms 

 

 

 

 

 

 

Tekstverwerking en grafische vormgeving 

Joop de Beer 

 

 

 

 

 

 

Redactie-adres 

J.H.S.M. de Beer 

p/a Oud-archief der Gemeente Voorburg 

    Postbus 905 

    2270 AX Voorburg 

    070 - 357.52.13 

 

 

 

 

 

 

Voorburg, 11 september 1999. 
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Patentregister 

 

Bron: Register van uitgegeven acten van admissie tot het uitoefenen 

van neringen en bedrijven 

 16 september 1763 - 4 oktober 1806 

 Oud-archief Gemeente Voorburg, invent nr. 19. 

 

 n.b.: Op de voorzijde van de perkamenten band staat: 

"Register van de uijtgegeven actens van neeringdoende luijden 

te Voorburgh begonnen primo januarij 1763". 

 De tekst op de rug van de band (hierop staat ook nog het 

nummer 81-a) is grotendeels onleesbaar. 

 

 n.b.: Indien niet anders vermeld geldt de toestemming of 

aanstelling "tot kennelijck weederseggen toe" 

 

 n.b.: Literatuur over de registers van patentplichtigen 

(1805-1893): Broncommentaren I-IV, uitgave van de Stichting 

Archief Publikaties, Den Haag, 1987 (Bron: Gens Nostra, jrg. 

52, nr. 1, jan. 1997, blz. 42). 
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Woordenlijst 

 

 

flessiaan in flessen 

warier/warierster ??????? 

turftonster vrouw, die turven tont 

(als slachter) ageren ????????? 

"lindens" ????????? 

 


