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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van het brouwersgilde, 1615-1816

Nummer van het archief:
232

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1-2 Afschriften van resoluties, verzoekschriften en privileges betreffende de 
brouwnering, met inhoudsopgave,
1706-1813. 2 omslagen
1 Volgnummers 1-10, met inhoudsopgave
2 Volgnummers 11-42

3 Aantekeningen uit notulen van vergaderingen van de Generale Brouwers 
van Holland, met ingekomen stukken,
1786-1816. 1 omslag

4 Afschriften van keuren en ordonnanties betreffende de brouwnering en het 
gilde van 1570-1616 en zonder datum,
z.d. [16e-17e eeuw]. 1 omslag

5-6 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor de brouwers te Delft,
1662-1772. 2 delen
5 1662-1696 juli
6 1696 augustus - 1772

7 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor de Generale Brouwers van 
Holland,
1700-1806. 1 deel

8 Lijsten van de opbrengsten van de verpachtingen van belastingen in Noord- 
en Zuid-Holland,
1667. 1 omslag

9 Register van besluiten van de brouwers te Delft,
1676 -1773. 1 deel

10 Minuut van een besluit van de brouwers van Delft op een voorstel van de 
brouwers van Rotterdam,
1673. 1 stuk

11 Kopie van het register van besluiten van de brouwers te Delft,
1676-1769. 1 deel

12-13 Kopie van het register van besluiten van de Generale Brouwers van Holland,
1700-1811. 1 deel en 1 omslag
12 1700-1806 januari 29
13 1806 januari 29 - 1811, 1 omslag

14 Afschriften van notulen van de Generale Brouwers van Holland,
1700-1729, 1776. 1 omslag

15-18 Brieven van de hoofdlieden van de Generale Brouwers van Holland aan 
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Delft,
1671-1699, 1706-1787. 4 omslagen
15 1671-1699
16 1706-1742
17 1743-1747
18 1748-1787

19 Stukken betreffende een proces tussen Johan Graswinckel, brouwer in de 
Swaenshals te Delft en Jasper Rotteveel, pachter van de impost op het 
gemaal,
1677-1678. 1 omslag

20 Aantekeningen van het aantal gebrouwen ketels bier (brouten) per brouwer 
te Delft,
1686-1687. 1 deel

21 Formulieren met de teksten van de eden van bierbrouwers, bierkruiers en 
turftonsters, met verzoek aan het stadsbestuur om aanstelling van 
Commissarissen van Kleine Zaken voor de oplossing van geschillen,
1696-1698. 1 omslag

22 Afschriften van overeenkomsten tussen de gezamenlijke bierbrouwers te 
Delft,
1699-1700. 1 omslag

23 Ingekomen keuren en plakkaten betreffende de bieren,
1653-1779. 1 omslag

24 Minuten van rekesten van de gezamenlijke brouwers van Holland aan de 
Staten,
1615-1783. 1 omslag

25 Stukken betreffende de heffingen van belastingen op het bier,
1671-1737. 1 omslag

26 Akte met verklaring van de vinders van het brouwersgilde te Haarlem 
betreffende de koop en afbraak van twee brouwerijen,
1700. 1 stuk

27 Stukken betreffende de koop en verkoop door het Brouwersgilde van de 
brouwerij De Drie Zonnen aan de westijde van het Oosteinde, met bepaling 
dat deze in bedrijf zal blijven als brouwerij,
1700-1704. 1 omslag en 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5687.

28 Uittreksel van een uitspraak in een civiele procedure, aangespannen door de 
brouwers van Delft, over de verontreiniging van het grachtwater door een 
slager,
1708. 1 stuk



232 Brouwersgilde 9

29 Stukken betreffende transport en bedrijfsvoering van de brouwerij Het 
Luiksche Wapen,
1717-1726. 1 omslag en 2 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5688 en 5689.

30 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van brouwerijen binnen Delft,
1717-1725. 1 deel

31 Rapport van Jan van Loon van zijn werkzaamheden voor de brouwers van 
Holland,
1724. 1 stuk

32 Akte van het Hof van Holland met decreet tot openbare verkoop van de 
brouwerij De Drie Hoefijzers, gelegen aan de oostzijde van de Oude Delft en 
doorlopend tot de Koornmarkt,
1736. 1 stuk

33 Stukken betreffende de aankoop van brouwerijen en huizen door de 
brouwers,
1736. 1 omslag

34 Stukken betreffende transport en bedrijfsvoering van brouwerij De dubbele 
Sleutels,
1736. 1 omslag

35 Verzoekschrift van de brouwers in Holland aan de Staten om hernieuwing 
van het verbod op brouwerijen op het platteland,
1744; met bijlagen. 1 omslag

36 Afschrift van een resolutie van het stadsbestuur van Delft, waarbij de 
bierschippers wordt toegestaan bij besloten water het bier per as af te halen,
1746; met bijlagen. 1 omslag

37-39 Kwitanties voor de brouwers te Delft,
1750-1795. 3 omslagen
37 1750-1770
38 1771-1780
39 1781-1795

40 Verzoekschrift van de brouwers te Delft aan het stadsbestuur om tolvrijheid 
voor de Haagse Bierschippers aan de Hinderdam, met besluit hierop,
1755. 1 stuk

41 Uittreksel uit een plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland 
betreffende de tonnen der bier- en azijnbrouwers,
1761. 1 stuk

42 Bekendmaking van besluiten van de gezamenlijke bierbrouwers te Delft,
1783; in tweevoud. 2 stukken
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43 Akte van contract met onderlinge afspraken tussen de gezamenlijke 
brouwers te Delft, met latere bevestiging door nieuw ingekomen brouwers,
1783, 1786. 1 omslag

44 Stukken betreffende verzoeken van de bierbrouwers in Holland en West-
Friesland aan de Staten tot wering van gist uit andere gewesten,
1784-1785. 1 omslag

45 Stukken betreffende de graanhandel en korenmolens en -molenaars,
z.j. [1665-1698], 1786. 1 omslag

46 Stukken betreffende verzoek van de gezamenlijke bier- en bierazijn-
brouwers in Holland en West-Friesland aan de Staten tot wering van gist uit 
andere gewesten, in aansluiting op het verzoek van de bierbrouwers van 
1784,
1786. 1 omslag

47 Stukken betreffende een plan tot verhoging van de bierprijzen en 
schikkingen met de bierstekers door de brouwers te Delft,
1787. 1 omslag

48 Inventaris van het archief,
z.d. [18e eeuw]. 1 stuk

49 Afschrift van de notulen van de vergadering van 26 juli 1756,
z.d. [18e eeuw]. 1 stuk

50 Lijst van vaatwerk dat voor verkeerde doelen is aangewend en waarover de 
bode van Delfland bekeuringen heeft uitgeschreven,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk
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