
Bijlage 1

1.1 Leidse buurten vergeleken met andere steden

Buurten in Leiden waren niet de enige in de Republiek die in toenemende mate te maken kregen met over-
heidsmaatregelen die hen beheersbaar en dienstbaar moesten maken. En er waren meer overeenkomsten
met buurtcorporaties in andere steden, zoals Delft, Den Haag, Haarlem en Utrecht. Verschillen waren er
vanzelfsprekend ook. Hoe uniek waren de Leidse buurten? Enkele buurtreglementen naast elkaar leg-
gend, valt allereerst op dat de benaming voor buurtbestuurders per stad verschilde. In Leiden associeerde
men buurtbestuurders vanouds, zoals in de gebuurte ‘Prielij’, met feodale heersers, die voorzien van ra-
den, thesauriers en een knecht over de gebuurten regeerden. De Utrechtse en Delftse buurtcorporaties le-
ken zich meer te spiegelen aan het stadsbestuur en kenden naast de schout nog buurmeesters, schepenen,
een secretaris en een bode. Utrecht had verder nog twee cameraars of penningmeesters, een provoost en
enkele ‘clauditen’ of jongst aangekomen buren die als bode functioneerden. In Haarlem en Den Haag
kwam de organisatie van buurtbesturen het meest overeen met die van gilden. Aan het hoofd van Haagse
buurten stonden dekens die werden bijgestaan door hoofdmannen, een secretaris en een knecht; in Haar-
lem werden dekens geflankeerd door vinders, die de buurtgelden beheerden, raden en een knecht. Ook
kwamen in één buurt, die van de Koningstraat, nog een schout, koning, een provoost, een president en
twee schepenen voor, wier taken hoofdzakelijk ceremonieel waren.1

Belangrijker dan verschillen of overeenkomsten in naamgeving zijn parallellen en afwijkingen in bepa-
lingen. Zo betaalde men in alle steden bij de aankoop van een huis een zeker bedrag aan de buurt. In Leiden
en Haarlem werden ook huurders geacht bij aanvang van hun huurcontract een bepaalde som geld te done-
ren, de zogeheten verering. Beide bedragen golden in laatstgenoemde steden direct als entreegeld. Lidmaat-
schap was zodoende verplicht voor alle inwoners van een buurt. Buurtcorporaties in Delft, Den Haag en
Utrecht kenden een apart bedrag voor lidmaatschap. Gebuurten kregen verder inkomsten bij huwelijken.
Sommige Haagse buurten vroegen ook bij geboorten een verering, terwijl een buurtcorporatie in Haarlem,
vóór de uniformering van 1649, geld eiste bij een buitenechtelijke zwangerschap. Andere van Leiden afwij-
kende inkomsten waren vereringen bij erfenissen in Utrecht, Delft en Haarlem, en bij terugkeer van een be-
devaart, zoals in Delft was vastgesteld. Laatst genoemde bepaling is opmerkelijk, aangezien de buurtbrief in
1611, dus ver na de reformatie, is opgesteld en de bewuste buurt niet als katholiek bolwerk te boek staat.2

Regels met betrekking tot begrafenissen waren in alle steden min of meer gelijkluidend. De naaste bu-
ren dienden te helpen bij het dragen van doden en alle buurtbewoners moesten, op uitnodiging van de
buurtknecht, bij elke graflegging aanwezig zijn, zieken, ouden van dagen en elders verblijvenden uitge-
zonderd. Alleen de hoogte van boetes op afwezigheid bij een teraardebestelling verschilde. Daarnaast werd
in Haarlemse en sommige Haagse buurten een beloning uitgereikt aan de dragers. In Leiden en Utrecht
konden nabestaanden de buurtkas naar vermogen een schenking doen, andere steden lieten dit afhangen
van de leeftijd van de dode en de gewenste graflegging.3 Ook opvallend is dat in Leiden, in tegenstelling tot
de andere genoemde plaatsen, niet iedere buur bij een begrafenis aanwezig hoefde te zijn; één afgevaardig-
de van ieder huisgezin volstond. Net als in Haarlem kon in Leiden de draagplicht worden afgekocht. 

1 Zie voor Delft: GAD, HS 38 B 1 54, zie opschrift; voor Den Haag: Van Rappard, ‘De ’s Gravenhaagsche buurten’, 115-122; voor
Haarlem: Dorren, Het soet vergaren,. 33-38; voor Utrecht: Bogaers, ‘Geleund over de onderdeur’, 346vv. De opmerking in Bevochten
Eendracht dat buurten het bestuur van een stad nabootsten verdient dus aanvulling (Frijhoff & Spies, Bevochten eendracht, 211).
2 Vgl. Van der Vlis, Leven in armoede, 86, 238-241.
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De meeste buurtcorporaties kenden verder nog min of meer overeenkomstige bepalingen met betrek-
king tot handhaving van rust en vrede in de buurt. Zo was het in gebuurten in Delft, Den Haag, Haarlem
en Leiden strafbaar om te vechten, buren te beledigen en ruzie te maken. Het reglement van ‘Snippen-
vlucht’ in Utrecht bevat geen regels voor het bewaren van de algemene sociale orde, hoewel de Utrechtse
buurt wel een provoost had die overtreders van de ordonnanties voor het buurtgerecht moest brengen.4

Alvorens nader op overeenkomsten en verschillen in te gaan, zullen eerst de diverse schenkingen en boe-
ten van de genoemde buurten naast elkaar worden gelegd. Dit overzicht is noodgedwongen slechts een
ruwe schets. Alleen Haarlem en Leiden hadden een algemene buurtkeur; de overige steden kenden een
grote verscheidenheid aan buurtcorporaties, waarvan lang niet alle reglementen zijn overgeleverd. De
buurtkaarten van Den Haag en Utrecht zijn bovendien bestudeerd aan de hand van secundaire literatuur.
De conclusies die uit onderstaande tabellen kunnen worden afgeleid, zijn daarom slechts voorlopig.

Tabel 2.3 Vergelijking van de voorgeschreven hoogte van  vereringen, uitgedrukt in stuivers, in
buurten in Leiden, Delft, Den Haag, Haarlem en Utrecht.

Verering Leiden5 Delft6 Den Haag Den Haag Haarlem7 Utrecht8 Gem.
hoogste laagste

Entree - 15 50 10 - 25 25
Huiskoop9 40 10 60 120 11 15 12 40 13 30 51
Huishuur14 3 15 - - - 20 - -
Huwelijk Var. 40 60 20 Var. 16 Var. 40
Geboorte - - 20 12 - - 16
Erfenis - 40 17 - - Var. 18 Var. -
Bedevaart - 30 - - - - -
Begrafenis Var. 23 19 30 Var. Var. Var. -

Bronnen: voor Delft: GAD, HS 38 B 1 54; voor Den Haag: Van Rappard, ‘De ’s Gravenhaagsche buurten’,
140-145; voor Haarlem: AK, SAH, LK 7-4-10-4; voor Leiden: KB, Q 281:8; voor Utrecht: Wagenaar, ‘Over
buurten’, 301-303.
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3 In Haarlem werd ook onderscheid gemaakt naar plaats (op een kerkhof of in een kerk) en vorm (met enkele of dubbele baar,
met lange of korte mantels). Zie RANH, SH, LK 7-4-10-4, artikel 11.
4 In ‘Snippevlucht’ mocht men elkaar niet voor leugenaar uitmaken (Wagenaar, ‘Over buurten’, 303 (art. 19)).
5 Generale ordonnantie (1620).
6 ‘Zuijt-Oosthouck van de Noordsijde van de gasthuijslaen tot de huijsinge van den Hoijwagen toe excluijs’ (1611).
7 Generale ordonnantie (1649).
8 ‘Snippenvlucht’ (1630).
9 Uitgaande van een koopprijs van 1500 gulden.
10 De bepalingen van de Leidse generale buurtordonnantie ten aanzien van huiskoop kenden evenals die van Haarlem een aan
de huisprijs gerelateerde verering. Alleen lag in Leiden de openingsschaal niet op 500 gulden, maar op 600 gulden en moest bo-
ven de 2000 gulden bij iedere 1000 gulden 10 stuivers worden betaald.
11 ‘Hofbuurt’ (1635): voor aankoop van huizen onder de 1200 gulden moest 60 stuivers worden vereerd. Voor huizen boven de
1200 gulden het dubbele.
12 ‘Princegracht’ (1726): voor iedere 1000 gulden moest 10 stuivers worden betaald.
13 Voor huizen met een aankoopprijs van onder de 500 gulden moest 20 stuivers worden neergeteld; huizen tussen de 500 en
1000 gulden kostten 30 stuivers. Bij aankopen tussen de 1000 en 2000 gulden betaalde men 40 stuivers. Bij iedere 100 gulden bo-
ven de 2000 guldengrens moest 2 stuivers extra worden betaald.
14 Uitgaande van een gemiddelde huurwaarde van 71 gulden. In 1668 bedroeg de gemiddelde verponding in de Leidse buur-
ten ‘Billenburg’ en ‘Prinsdom van Letterrijck’ samen 8 gulden en 17 stuivers; de verpondingen bedroegen 12,5% van de huur-
waarde (zie Bos & Van Maanen, Fiscale bronnen, 13).
15 Bij aanvang van een huurovereenkomst moest men 0,25 stuiver per 6 gulden van de huurprijs betalen.
16 Variabel en afhankelijk van het vermogen dat de gehuwden samen bezaten: bij een vermogen tot 600 gulden vereerden de
echtelieden samen 20 stuivers; bij een vermogen van 600-1000 gulden lag de verering op 30 stuivers en bij een vermogen van bo-
ven de 1000 gulden moesten 60 stuivers worden betaald. Huishoudens met een substantieel hoger vermogen volstonden met
een verering van 12 gulden.
17 Bij erfenissen die meer dan 100 gulden bedroegen.
18 Als werd geërfd van iemand in de tweede graad of hoger moest bij een bedrag tussen de 100 en 500 gulden 15 stuivers wor-
den betaald, bij 500-1000 gulden 30 stuivers en bij 1000-2000 40 stuivers. Bij bedragen boven de 2000 gulden moest voor iedere
100 gulden 2 stuivers worden neergeteld.
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De geüniformeerde boetes en vereringen in Leidse buurten waren, zo volgt uit de tabellen 2.3 en 2.4, niet
hoog en niet laag. Opvallend is wel dat boetes op absentie bij een begrafenis of op verzuim van de plicht
een dode te dragen relatief laag waren, terwijl sancties op twist en vechten boven het gemiddelde lagen.
De Leidse overheid zag in buurten niet zozeer een instelling van gemeenzaamheid, maar van sociale con-
trole. Daarbij moet worden aangetekend dat ook de buurtbrief van ‘Prielij’ een groot verschil kende tus-
sen de omvang van boetes voor afwezigheid bij begrafenissen en voor geschillen tussen buren. De genera-
le buurtordonnantie sloot dus in zekere mate aan bij oude buurtbrieven.20 Toch werd in de reglementen
van ‘Prielij’ alleen in de laatste bepaling ingegaan op ingrijpen bij buurttwisten, terwijl de algemene
buurtkeur hiermee opende. De stad onderstreepte zo de sociale-controlefunctie van buurten en maakte
deze tot een nieuwe bestuurslaag aan de onderkant van de stedelijke hiërarchie om de overige gerechtelij-
ke instanties te ontlasten.

Tabel 2.4 Vergelijking van de voorgeschreven hoogte van  sancties, uitgedrukt in stuivers, in buur-
ten in Leiden, Delft, Den Haag, Haarlem en Utrecht.

Boete Leiden21 Delft22 Den Haag Den Haag Haarlem 23 Utrecht 24 Gem.
hoogste laagste

Niet betalen Dubbele 15 + Verlies Executie 26 Dubbele – –
van boetes boete en royeren buurt- boete en

(kosten v.) schap25 (kosten v.)
exec. executie.

Vechten 24 – – – Var. 27 – –
Verstoring Verwijde- 3 5 28 3 29 Verwijde- Corr.buurt- 4
maaltijd ring ring schout
Tabak tijdens – – ? 30 ? 31 - 6 –
hof
Verzuim 3 10 12 32 6 33 Var. 34 15 9
draagplicht
Verzuim 1,5 6 35 6 6 3 3 36 4
presentie 
begrafenis
Slaan echt- 50 6 60 37 10 38 – – 32
genote
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19 Bij mensen met een leeftijd tot 18 jaar moest 15 stuivers worden betaald; bij mensen boven de 18 diende 23 stuivers te wor-
den afgedragen. Als beide ouders nog in leven waren moest 60 stuivers worden betaald.
20 Voor absentie bij begrafenissen moesten in ‘Prielij’ twaalf penningen hollantsch worden betaald (driekwart stuiver) en bij
een geschil een varkensschouder van vijf pond (in de generale buurtkeur werden respectievelijk 1,5 stuiver en  een ham van 12
pond geëist welke gelijkstond aan 2,5 gulden).
21 Idem  (1620).
22 ‘Zuijt-Oosthouck van de Noordsijde van de gasthuijslaen tot de huijsinge van den Hoijwagen toe excluijs’ (1611).
23 Generale ordonnantie (1649).
24 ‘Snippenvlucht’ (1630).
25 ‘Oostnoordendijk’ (1706).
26 ‘Oude Molstraatbuurt’ (1733).
27 Bij een gevecht met een wapen betaalde men 200 stuivers; bij vuistgevechten 60 stuivers.
28 ‘Hoogstraat’ (1617).
29 ‘Oost-Westeinde’ (1650).
30 Van Rappard, ‘De ‘s Gravenhaagse buurten’, 158.
31 Ibidem.
32 Idem, 188.
33 Ibidem.
34 Bij verzuim van de draagplicht betaalde men het gederfde draagloon (6 stuivers voor een begrafenis met lange mantel, 3
stuivers voor een begrafenis met korte mantel en 12 stuivers voor een begrafenis met een dubbele baar).
35 Boete geldt bij een begrafenis van een volwassene; in geval van een minderjarige was de boete 3 stuivers.
36 Als een kind werd begraven was de verschuldigde boete twee stuivers.
37 ‘Vlamingstraat’ (1746).
38 ‘Oost-Westeinde’ (1650).
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Boete Leiden21 Delft22 Den Haag Den Haag Haarlem 23 Utrecht 24 Gem.
hoogste laagste

Slaan echt- 100 6 120 40 30 41 – – 64
genoot39

Buurtheer 40 10 120 42 60 43 40 – 54
passeren
Verzuim – – – – – 4 –
ijsbijten
Te lang 60 pp – – – 20 pp 12 31
doorhoven
Verzuim – – – – – 6 –
collecte

Bronnen: voor Delft: GAD, HS 38 B 1 54; voor Den Haag: Van Rappard, ‘De ’s Gravenhaagsche buurten’,
140-145; voor Haarlem: AK, SAH, LK 7-4-10-4; voor Leiden: KB, Q 281:8; voor Utrecht: Wagenaar, ‘Over
buurten’, 301-303.

De gebuurte van de Gasthuislaan in Delft legde op eenzelfde wijze nadruk op de sociale orde in de buurt.
Volgens het eerste artikel van de buurtbrief mocht niemand een ander de vrede aanleggen of wegens be-
ledigingen voor de rechtbank dagen, tenzij ze hun geschil eerst aan de keizer, schout of burgemeester van
de buurt ter bemiddeling hadden voorgelegd. Deze vaststelling werd vervolgens, net als in Leiden, uitge-
werkt in  boetebepalingen met betrekking tot slaande ruzies tussen echtgenoten en het veroorzaken van
burengerucht. Toch is er een belangrijk verschil met de Leidse keur. De Delftse boetes waren aanzienlijk
lager. Mogelijk waren hoge boetes in kleine buurten niet nodig omdat de sociale controle er groter was.
De Delftse gebuurte besloeg maar een deel van één straatzijde. Ook werd de kaart ondertekend door
slechts dertien mensen. Verder was de Gasthuislaan een relatief arme straat. Helaas ontbreken reglemen-
ten van andere Delftse buurten, waardoor een vergelijking met grotere of rijkere gebuurten is uitgesloten.
Maar waarschijnlijk kunnen de verschillen met Leiden beter worden verklaard uit het feit dat in Delft
buurtcorporaties niet als een verlengstuk van het stadsbestuur werden beschouwd waaraan allerlei con-
trolerende taken werden gedelegeerd. De geciteerde bepaling van de Gasthuislaan wijst op een zelfvoor-
zienend karakter van de buurt, waardoor het inroepen van rechters als ongewenst werd beschouwd. Bu-
ren mochten niet eigenmachtig erfscheiders binnen het buurtterrein halen zonder daarvan het
buurtbestuur in kennis te stellen. In Leiden ontbrak deze bepaling.44

De gebuurten van Haarlem kregen in september 1649 van stadswege een algemene buurtkeur aange-
meten. Deze leek opvallend veel op de ordonnantie van Leiden. Enkele bepalingen waren zelfs letterlijk
hetzelfde. Dit komt omdat de Leidse keur model heeft gestaan voor die van Haarlem.45 Toch wijkt de
Haarlemse buurtkeur op belangrijke punten af van die van Leiden. Een aantal van deze verschillen kan
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39 Hierbij gaat het in Den Haag en Leiden om vrouwen die hun man slaan. In de Delftse keur betalen man en vrouw als echt-
paar de dubbele boete als de vrouw ‘wederomme smijt’. De boete is dus voor beiden gelijk.
40 ‘Hofbuurt’ (1635).
41 ‘Hoogstraat’ (1617).
42 Zie noot 40.
43 Zie noot 41.
44 GAD, HS 38 B 154, art 1,2. Vgl. Van der Vlis, Leven in armoede, 228,229. In rechtsantropologische studies wordt een verband ge-
legd tussen de hoeveelheid sociale controle en de sociale afstand tussen leden van een groep. In een kleine relatief gesloten ge-
meenschap hebben mensen meerdere banden met elkaar, de onderlinge interactie is groot en de omloopsnelheid van infor-
matie is dan groot. (zie Griffiths, ‘Sociale controle’, 754-762).
45 Haarlem kreeg in 1596 een exemplaar van de Leidse buurtkeur van 1593 (Koppenol, Leids heelal, 60). Maar de geüniformi-
seerde keur van 1649 lijkt vooral op de Leidse keur van 1620 te zijn gebaseerd. Het eerste artikel en de laatste drie zijn in beide
ordonnanties woordelijk hetzelfde. De bepaling op het ‘gebuurte houden’ is eveneens vrijwel identiek. In het artikel op ‘onge-
neucht in gemeen vergaderingen’ kende de keur van Haarlem wel en die van Leiden geen nadere bepaling over ‘injuriëren’ tij-
dens een hoving. Ook de regels omtrent ‘coopmanschappen in gemeen vergaderingen’ zijn – op de boeteclausule na – gelijk-
luidend. Dit veronderstelt dat de Haarlemse overheid de Leidse buurtkeur van 1620 als voorbeeld heeft genomen en daarin
typisch Haarlemse bepalingen uit de eigen buurtreglementen heeft verweven.
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worden verklaard uit de eigen Haarlemse buurttraditie.46 Zo kenden Haarlemse buurten zoals gezegd een
deken en vinders in plaats van een heer en thesauriers. Verder was in de algemene ordonnantie van Haar-
lem het aantal vastgestelde schenkingen aan de buurt groter. Zo moest ook in geval van erfenissen en
openbare verkoop van onroerend goed een gift worden gedaan. Het aantal begrafenisvoorschriften was
kleiner dan in Leiden. Belangrijker lijkt echter dat het Haarlemse stadsbestuur de buurten minder leek te
willen controleren. De bepalingen inzake geschilbeslechting kregen een minder prominente plek in de
keur. Bovendien ontbrak het artikel over de aanpak van huwelijkstwisten. De dekens van Haarlemse
buurten moesten, evenals de buurtheren van Leiden, een register bijhouden van hun buurtbewoners. Ze
kregen echter geen rol toebedeeld in de armenzorg. Bovendien hoefde het buurtregister niet op gezette
tijden aan het stadsbestuur ter inzage te worden gegeven. Het meest opvallend is misschien nog dat in Lei-
den de heren werden gekozen door het stadsbestuur, uit een voordracht van de huishoudende buren, ter-
wijl in Haarlem de vinders de deken kozen, waarna de burgemeesters de keuze overigens nog wel moes-
ten bekrachtigen.

Toen op vijftien december 1670 de Haarlemse buurtkeur opnieuw werd afgekondigd, waren de mees-
te bepalingen ongewijzigd gebleven. Wel werden buurtmaaltijden volledig afgeschaft en moest de buurt-
kas onder de buurtbewoners worden verdeeld. Deze maatregel kwam, zo heeft Dorren laten zien, niet uit
de lucht vallen. Al vanaf het einde van de zestiende eeuw richtte de gereformeerde kerkenraad van Haar-
lem zich met enige regelmaat tot de stedelijke overheid met klachten over uitwassen tijdens het hoven. De
eerste echte maatregelen tegen buurtmaaltijden werden echter pas in 1636 genomen toen niet meer op
zon- en feestdagen mocht worden gefeest. Vanaf de jaren zestig werd het houden van buurtmaaltijden
steeds moeilijker gemaakt. Gebuurten moesten vooraf toestemming vragen om te hoven en gelijktijdig
twintig gulden belasting betalen ten behoeve van het kort tevoren opgerichte Arme-kinderhuis. Het
Haarlemse buurtleven werd zodoende steeds meer aan banden gelegd.47

Ook in Utrecht kregen buurten te maken met religieus getinte ordonnanties tegen buitensporig ge-
drag tijdens buurtmaaltijden. Deze maatregelen hielden aan tot 1600. Vervolgens werden vereringen bij
begrafenissen zwaar fiscaal belast, waardoor ze steeds minder voorkwamen en de buurtkassen leger wer-
den. Vanaf 1658 pakte het stadsbestuur de buurtbijeenkomsten zelf aan. Gebuurten mochten nog slechts
om de drie jaar een ‘vriendelijke maaltijd’ houden en dan nog onder allerlei beperkingen. Er mocht bo-
vendien geen geld meer voor worden ingezameld. Volgens Bogaers diende dit alles om de greep op het
buurtleven te vergroten, dat zich tot dan toe grotendeels buiten de wetgevende bevoegdheid van de over-
heid had voltrokken.48 De maatregelen droegen deels onmiskenbaar sporen van de zogeheten Nadere Re-
formatie, een beweging die bijbelse en kerkelijke geloofsregels vertaalde naar het dagelijkse leven. Buurt-
feesten gaven aanleiding tot ‘zondig’ gedrag en moesten dus bestreden worden. Maar het stadsbestuur
had niet alleen religieuze motieven. Ook de maatschappelijke onrust die vergaderingen van buren kon-
den opleveren, was de overheid een doorn in het oog. 

Uit de buurtreglementen van Den Haag valt af te leiden dat gebuurten daar pas in de achttiende eeuw
geconfronteerd werden met inmenging van hogerhand. In 1728 bepaalde het stadsbestuur dat buurtbe-
stuurders moesten worden ingezet bij de bestrijding van armoede. Dekens dienden vanaf 1750 te noteren
hoeveel geringe, arme of eerlijke nering- en ambachtdoende lieden woonachtig waren in hun buurt. Tien
jaar later moesten zij ook bijhouden wie een akte van admissie hadden. Het stadsbestuur keerde iedere
buurt die ook daadwerkelijk een register bijhield een jaarlijkse premie uit van tien gulden. Nadien werd
deze opdracht aan de gebuurten regelmatig herhaald en aangescherpt. Waarschijnlijk verzuimden veel
buurtbestuurders hun nieuwe plichten.49
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46 De Haarlemse overheid bestudeerde hoogstwaarschijnlijk net als die van Leiden vooraf de nodige buurtkeuren (Dorren, Het
soet vergaren, 63).
47 Idem, 61vv. Zie ook Temminck, ‘Oude indelingen van Haarlem’, 193.
48 Bogaers, ‘Een kwestie van macht’, 116, 117, 122. Merk op dat de nieuwe hoof-frequentie in Leiden zelden werd gehaald 
(vgl. hoofdstuk 2, par. 2.4.1).
49 Van Rappard, ‘De ‘s Gravenhaagsche buurten’, 132-134.
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Bijlage 2

Spreiding van rijk en arm in twee Leidse buurten, afgemeten aan de aanslagen voor de onroerend-goed-
belasting (verponding) per woning (1668).

Bron: SAII, Kohieren van de verponding en de stedelijke recognities, inv. 3534, p. 271-285.
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Bron: SAII, Kohieren van de verponding en de stedelijke recognities, inv. 3534, p. 105-105v, 114-115v, 126-
126v.

06008_hoop_H10_bijlagen  22-05-2006  11:21  Pagina 355



Geraadpleegde archieven

RAL Regionaal Archief Leiden.

ADG 14. Archief van de doopsgezinde gemeente.
1 Notulen van de Vlaamse doopsgezinde gemeente in Leiden ((1661) 1664-1701).
4 Resolutieboek Waterlandse gemeente (1670-1701).
77 Doos met geschreven geschiedenis van de Vlaamse doopsgezinde gemeente (1612-1947).
109 Algemene zaken betreffende armenzorg (1653-1934).
110 Algemene doopsgezinde sociëteit (1647-1934).

SAI 501. Stadsarchief van Leiden 1 (1253) (1290-1573).
388-389 Aflezingboeken  (1528-1574).

SAII 501A. Stadsarchief van Leiden 2 (1574-1816).
9 Keurboek (1583).
10 Ontwerpkeurboek (1607).
12 Keurboek (1658).
14-24 Aflezingboeken (1578-1675). 
43 Register Diversorum (1628-1772).
45-123 Gerechtsdagboeken (1587-1753).
153-156 Burgemeestersdagboeken (1657-1672).
189-190 Burgemeesters- en gerechtsdagboeken van publieke zaken (1648-1672).
249-252 Kladresoluties en –beschikkingen van gerecht en burgemeesters (1661-1671).
726 Stukken betreffende het schoutambt (1577-1703).
751-753 Eedboeken (tweede helft zeventiende eeuw tot achttiende eeuw).
1073 Instructie voor twee onderschouten (begin 17e eeuw).
1216-1217 Registers van aanstellingen van heren van gebuurten (1601-1735).
1220 Verslag van een besogne over herindeling van de gebuurten (1602).
1221 Ingekomen stukken van heren van de gebuurten (1607-1609, 1650, tweede helft 17e eeuw).
1969 Rapport betreffende de brouwnering en de fraude met de bieraccijns (1607).
3358 Registers van kerkelijke zaken (1580-1615).
3417 Stukken betreffende kerkelijke geschillen (1579-1599).
6567 Request van drie notarissen om het werk van beunhazen tegen te gaan (1652).
6958 Vergunning voor het oprichten van de gebuurte Nieuwgesticht (1616).
6959 Kasboek van ‘Prince van letterrijck’ (1622-1675).
6960 Kasboek van ‘Billenburg’ (1653-1696).
6962 Kasboek van ‘Vredenburg’ (1704-1796).
6963 Kasboek van ‘Koeyenburgh’ (1705-1796).

ONA 506. Oud Notarieel Archief.
774-782 Arendt Joachimsz. Raven (1664-1668).
811 Cornelis van Scharpenbrant (1665).
904-908 Pieter Geeraersz. van Tielt (1664-1668).
963-968 Leonardt Jansz. Overmeer (1663-1668).
986 Johannes Jansz. van der Eijcke (1667).
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1030 Dirck Verhagen (1665).
1044-1048 Cornelis Jacobsz. de Haes (1664-1668).
1099-1100 Pieter Pietersz. van Scharpenbrant (1665-1669).

ORA 508. Oud Rechterlijk Archief.
3 (15-16) Criminele vonnisboeken (1647-1670).
4 (M-O) Correctieboeken (1640-1727).
41 (B) Kenningboeken (1446-1461).
44 (F-G) Dingboeken van grote zaken (1662-1670).
47 (2H, 2I) Vredemakersboeken (1662-1666).
48 (G) Burenkwestieboek (1646-1671).
67 (4Z) Waarboek (1664-1665).
79 (Y) Getuignisboek (1658-1681).

GA 509. Gildenarchief.
11 Algemeen register apothekersgilde (1590-1741).
12 (1) Commissieboek van het apothekersgilde (1719-1782).
15 Notitieboek apothekersgilde (1664-1713).
23 Dagboek van het biddersgilde (1682, 1697-1698, 1710, 1713-1715, 1729-1797, 1825-1875).
29 (1) Rekeningen van het biddersgilde (1734-1809).
191 Plakkaat van de Staten van Holland op de bieraccijns (1616).
306 Gildenbrief chirurgijns (1553).
307 Gildenbrief chirurgijns (1589).
308 Concept gildenbrief chirurgijns (begin 17e eeuw).
310 Gildenbrief chirurgijns (1681).
311 Gildenbrief chirurgijns (1703).
314 Acten, ampliatiën en renvooijen chirurgijnsgilde (1682-1700).
382 Kasboek chirurgijnsgilde (1675-1807).
390 Notulenboek chirurgijnsgilde (1682-1798).
504 Ordonnantie voor de glasschrijvers en glazenmakers (1615).
512 Beschikking op een rekest tot ampliatie van de gildenbrief van het glazenmakersgilde (1620).
515 Beschikking op een rekest tot ampliatie van de gildenbrief van het glazenmakersgilde (1658).
523 Register van het aannemen van knechten en leerlingen glazenmakers (1618-1625).
524 (1) Register van het glazenmakersgilde (1636 en 1650).
535 Notariële verklaring over onbevoegde glazenmaker (1616).
536 Vonnis van vredemakers te Leiden in glazenmakerskwestie (20-2-1708).
537 Vonnis van vredemakers te Leiden in glazenmakerskwestie (25-1-1729).

HA 510. Hallenarchief.
219 Kwestieboek lakenhal (1665-1696).

KNGK 511. Kerkeraadsarchieven van de Nederduits gereformeerde kerk.
I (5,6) Acta Nederlands Hervormde Kerkeraad (1654-1681) (op microfiche: F1808).

HG 519. Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden.
688 Ampliatie op het derde articul van de keuren van de gebuyrten (1670).
1706 Blaffert van ontfang en uijtgeeff van den H. Geesthuijs (1671).

FH 529. Familiearchief Hubrecht.
21 Aantekeningen van Jan Hubrecht (1626, 1640-1650, 1652-1663 en 1665-1667).

AS 534. Archief van de Schutterij.
1 Instructies, vergunningen, resoluties en verordeningen (1578-1758).
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6-9 Notulen van het bestuur van de schutterij (1630-1669).
125 Staten van ontvangst van boeten wegens absentie (1652-1656, 1671-1672, 1675-1679, 1683-1686).
164 Rollen van de dienstdoende schutterij (1655).

AWK 535. Archief van de Waalse Kerk.
44 Kerkenraadsnotulen (1658-1695).

BLO Bibliotheek Leiden en Omgeving van het Regionaal Archief Leiden.

15271pf Maanen, R.C.J. van, Leidse keurboeken van 1583,1657 en 1658.
16804/5 Vredemakerskeur (1598).
16806 Ordonnantie op het vredemaken (1604). 
16807p Vredemakerskeur (1651).
16808 pl Ampliatie vredemakerskeur (1654).
16809 pl Ampliatie vredemakerskeur (1655).
16810 pf Ampliatie vredemakerskeur (1668).
59500/01p Ampliatie gildenbrief glazenmakers (1619).
80850d Naamwijzer of herenboekjes (1641-1687) (op microfiche: F1909).

AB Algemene Bibliotheek van het Regionaal Archief Leiden.

1051f Groot Placaet-boeck (1658-1770).

GAD Gemeentearchief Delft.

HS Handschriften.
38 B 154 Buurtreglement Gasthuislaan (1611).

RANH Regionaal Archief Noord-Holland.

SH Stadsarchief Haarlem.
IE Inventaris Enschede, XXI-358 (Loketkas LK 7-4-10-4).

KB Koninklijke Bibliotheek.

HS Handschriften.
Q 281:8 Generale ordonnantie op de gebuurten (1620).
Q 281:9 Naerder verclaringhe van het XVIIJen ende XXen articulen van de ordonnantie opte gebuijr-

ten belangende het uythalen ende ter aerde brengen van de doode lijcken (1635).
Q 281:18 Aenhangsel aengaende ‘t hoven van de gebuijrten (1652).
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