
Bronnen in de Generale Index (1580-
1811) 

(Er wordt nog steeds gewerkt aan de invoer) 

Alimentatieboeken (109 records) 
Autorisatieboeken (5.421 records) 
Certificatieboeken (1.947 records) 
Contra-alimentatieboek (17 records) 
Criminele Sententieboeken (322 records) 
Hypotheekboeken (13.016 records)* 
Informatieboeken (12.973 records) 
Kleine instructieboeken (1.422 records) 
Registers der plaisierrijtuigen (53 records) 
Register der Testamenten (81 records) 
Resoluties Magistraat (2.015 records)* 
Uitspraken door Policymeesters (267 records) 
Weesboeken (1.135 records)* 

*) Niet volledig geïndiceerd; hypotheekboeken 1588-1630, daarna steekproefsgewijs op jaren 
eindigende op 0 en 1; resolutieboeken: voornamelijk benoemingen stadsambtenaren en sententies 
lichte criminele vergrijpen; weesboeken (1660-1696)  
 

Alimentatieboeken 

2198-2199 Alimentatieboeken: akten van borgtocht voor of door de stad Leeuwarden 
vanwege eventueel onderhoud van diverse personen en nieuwe bewoners, en 
aanverwante stukken, 1670-1755. 1792-1798 

 
Autorisatieboeken 

3318-3337 'Autorisatieboeken': protocollen van processen-verbaal van autorisatie en 
eedaflegging betreffende curatorschappen van allerlei aard; soms met klapper op 
namen der curatoren, 1611-1810. Met lacunes.  

 
Certificatieboeken 

3338-3339 'Certificatieboeken': protocollen van processen-verbaal van 
overeenkomsten van verkoop van met name onroerend goed vóór de 
proclamatiefase, met regeling van betaling en eigendomsoverdracht. Tevens van 
diverse attestaties: procuraties, leerbrieven, getuigenissen betreffende bloed- of 
aanverwantschap, goed gedrag en enkele andere gegevens van uiteenlopende aard, 
1615-1646. 

 

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20alimentatieboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Leeuwarden%20invnr.%20autorisatieboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7b%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20certificatieboek%22%7d&sort=%7b%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7d


Contra-alimentatieboek 

2200 'Contra-alimentatieboek': register van akten van borgtocht door de stad 
Leeuwarden ten behoeve van andere instanties vanwege eventueel onderhoud van 
diverse personen, 1805-1811, 1814. 

 
Criminele Sententieboeken 

2684-2685 'Sententieboeken': registers van vonnissen inzake overtredingen en 
misdrijven door de achtereenvolgende rechtbanken, 1775-1810. Met bovendien: 
- besluiten tot doorzending van informatiën betreffende ernstiger geachte zaken aan 
het Hof, 1775-1794 
- incidenteel vonnissen door een bestuurscollege, c.1808-1810 
- namenklappers tot c.1808. 

 
Hypotheekboeken  

3736-3904 'Hypotheekboeken': protocollen der processen-verbaal van de exhibitie 
van akten van schuldbekentenis met hypotheek- en/of borgstelling, met afschriften 
c.q. uittreksels der betreffende akten; 1588-1811. Met hiaten. Met bovendien: 
- afschrift Statenbesluit 1588 tot verplichte hypotheekregistratie (voorin eerste deel) 
- in margine soms (latere) akten van kwijting 
- soms inhoudstafels of namenklappers. 

 
Informatieboeken 

2623-2679 'Informatieboeken': protocollen der processen-verbaal van de 
getuigenverklaringen c.q. bekentenissen inzake misdrijven en overtredingen, 
opgemaakt door de voorzitters van de achtereenvolgende rechtbanken; 1648-1808. 
Met bovendien: 
- soms (fragment van) inhoudstafel 
- zelden andersoortige stukken, verbandhoudend met overtredingen of misdrijven. 

 
Kleine instructieboeken 

696-698 'Kleine instructieboeken': protocollen van instructies voor de ambten en 
bedieningen der stad Leeuwarden, 1660-1814, met aanvullingen tot 1819; met 
aantekeningen en akten van eedaflegging tot 1826. Met bovendien: 
- inhoudstafels 
- afschrift [medio 19de eeuw] van instructie Stadsroeper van 1720 (inv.nr. 696 na fol. 
118).  

 
Registers der plaisierrijtuigen 

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7b%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20contra%20alimentatieboek%22%7d&sort=%7b%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7d
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20criminele%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Leeuwarden%20invnr.%20hypotheekboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Leeuwarden%20invnr.%20informatieboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20instructieboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D


1269 Authentiek afschrift van het kohier voor de Plezierrijtuigen en -jachten, 1797. 

 
Register der Testamenten 

3531 Akten van vidimus door de stad van stukken betreffende boedelscheidingen en 
enkele andere voluntaire zaken, ter publicatie ingekomen van het Hof, 1674-1711. 
Tevens: 'Register der testamenten, donatiën, obligatiën ende andere instrumenten': 
akten van vidimus van akten van donatie c.a., 1738-1775, en van enige andere akten 
van voluntair justitiële aard (deels in afschrift), 1670-1709. 

 
Resoluties Magistraat 

132-154 'Dagelijkse resolutien': minuut-, c.q. kladresoluties van de magistraat, 
eventueel samen met gezworenen/vroedschap c.q. gezworenen/vroedschap en 
bevelhebbers; 1602-1722; met lacunes. Met bovendien: 
- aantekeningen uitgaven bouwmaterialen, 1613 (voorin 132) 
- aanbestedingsacte en aantekeningen uitgaven vestingwerken, c.1621-1623 
(dorsaal in eerste deeltje 133) 
- doorgaans absentielijsten vanaf 1623 
- diverse andersoortige aantekeningen. 

132-154 'Dagelijkse resolutien': minuut-, c.q. kladresoluties van de magistraat, 
eventueel samen met gezworenen/vroedschap c.q. gezworenen/vroedschap en 
bevelhebbers; 1602-1722; met lacunes. Met bovendien: 
- aantekeningen uitgaven bouwmaterialen, 1613 (voorin 132) 
- aanbestedingsacte en aantekeningen uitgaven vestingwerken, c.1621-1623 
(dorsaal in eerste deeltje 133) 
- doorgaans absentielijsten vanaf 1623 
- diverse andersoortige aantekeningen. 

 
Uitspraken door Polycymeesters 

 1985-1988 Registers van uitspraken door policymeesters in geschillen betreffende 
beroepsuitoefening. Met bovendien: 
- uitspraken in burenruzies c.a. betreffende bouwzaken, 1705-1805 (inv.nr. 1987) 
- met enkele (minuut)reglementen en eedafleggingen betreffende vervoer; 1703-
1809 (inv.nr. 1987). 

 
Weesboeken 

3511-3525 'Weesboeken': protocollen, vanaf c.1752 registers, van akten betreffende 
boedelscheidingen c.a. waarbij wezen belanghebbend zijn; met afschriften van 
afrekeningen en andere desbetreffende stukken. Aanvangende 1585-1807. Met 
hiaten. Met bovendien: 
- afschriften van boedelscheidingsakten uit 1574-1585 
- enkele inhoudstafels en namenklappers 

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20testamenten%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22leeuwarden%20invnr.%20policymeesters%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Leeuwarden%20invnr.%20weesboek%22%7D&sort=%7B%22order_s_voornaam%22:%22asc%22%7D


- vidimussen en afschriften van akten van donatie, verleden voor notarissen, 1716-
1807. 

 


