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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van het gilde van goud- en zilversmeden, 1502, 1536-1807

Nummer van het archief:
234

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Register met de namen van dekens, keurmeesters, meesters en 
leerjongens, met afschrift van een besluit uit 1575 over vrijstelling van 
leergeld van één zoon van een meester,
1536-1714, 1734-1802. 1 deel

2-3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de dekens,
1576-1798. 2 omslagen
2 1576-1727
3 1728-1798 en z.d.

4-6 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1609-1807. 3 delen
4 1609-1664, met naamlijst van meesters 1620-1663

N.B. Tekening, aangetroffen in kaft, geborgen bij Beeld en Geluid.
5 1665-1749
6 1750-1807

7 Rekening van de deken en oud-deken, met begeleidend schrijven,
1749-1750. 2 stukken

8 Ingekomen stukken bij de Commissarissen tot de zaken van het gilde van de 
goud- en zilversmeden,
1796-1805. 1 omslag
N.B. Hierbij een lijst met namen en merken van smeden van 1800.

9 Register met aantekeningen van bestuursleden over gebeurtenissen tijdens 
hun bestuursperiode, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
en inventarissen van goederen in het gildehuis,
1650-1806. 1 deel
N.B. Zie ook Delftsche Courant 1902, nr 86.

10-11 Plakkaten en ordonnanties van de Staten van Holland en West-Friesland, de 
stad Delft en andere steden betreffende de goud- en zilversmeden,
1662-1768. 2 omslagen
10 1662-1733
11 1736-1768

12 Instructie voor de gildeknecht, met verklaring over de geldigheid van de 
instructie,
1787, 1798. 2 stukken

13 Akte van overeenkomst tussen de Delftse en Haagse keurkamers,
z.d. [1796]. 1 stuk

14 Ordonanties van Philips de Schone en Karel V met reglementen voor de 
goud- en zilversmeden in de Nederlanden, met aantekeningen betreffende 
oprichting en inwijding van het altaar van het gilde in de Oude Kerk in 1553,



8 Gilde van goud- en zilversmeden 234

1502, 1551, 1553. 1 deel
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